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RESUMO 

O presente estudo coloca em evidência a formação inicial dos professores de 
Matemática do Ensino Fundamental (anos iniciais), no curso de licenciatura em 
Pedagogia e tem como objetivo a configuração dos saberes necessários aos 
docentes universitários (os formadores). A pesquisa acerca das necessidades 
formativas do docente formador deve articular a discussão sobre o ensino dos 
conteúdos matemáticos, assim como sobre as abordagens metodológicas no ensino 
da Matemática, ao considerar a necessidade da intersecção entre conteúdos 
matemáticos específicos e questões didático-pedagógicas. Neste contexto, tais 
conhecimentos devem ser complementares, na medida em que o professor assume 
a tomada de decisões relativas a o que ensinar e a como ensinar. A investigação 
proposta realizou uma revisão da literatura sobre o histórico do ensino da 
Matemática e da didática para o Ensino Fundamental, em interface com a formação 
de professores. A pesquisa de campo previu a coleta de dados por meio da 
aplicação de questionário e realização de entrevistas, tendo como referência 
Szymanski (2002, 2004) e Franco (2003) para a análise dos dados. Em 2013 foram 
coletados dados de alunos de um curso de Pedagogia da região do Grande ABC 
Paulista, por meio de questionário. Em 2014 foram coletados dados de professores 
de Matemática do Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), de professores 
de graduação nos cursos de licenciatura em Pedagogia e Matemática, de alunos de 
cursos de graduação em Pedagogia e Matemática, bem como de educadores que 
atuam na formação continuada de professores de Matemática da Educação Básica. 
De maneira a contemplar os diferentes olhares e perspectivas que dialogam com a 
questão da formação de professores de Matemática, em especial, a formação de 
professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
discussão dos dados ancorou-se nos referenciais teóricos de autores como: Almeida 
e Pimenta (2011); Cunha (1989, 2014); Curi (2004, 2005, 2006); D’Ambrosio (1986, 
1996, 2011); Freire (1977, 1996); Garcia, Alves e Libâneo (2012); Machado (2012); 
Megid (2013, 2015); Miguel e Miorim (2004); Ortega (2008, 2011, 2012); Pimenta 
(2000, 2001, 2002, 2005, 2010); Santos (2005, 2012, 2014); Schliemann e Carraher 
(2006); Smole e Diniz (2001); Tardif (2000, 2001, 2002); Utsumi (2003); Utsumi e 
Lima (2008); dentre outros autores. Os resultados indicam que os professores em 
formação e em atuação licenciados em Matemática igualmente necessitam 
aprofundar o domínio dos conteúdos matemáticos de ensino; que tanto os alunos 
dos cursos de graduação em Pedagogia como dos cursos de graduação em 
Matemática anunciam suas lacunas formativas em termos da necessidade de maior 
acesso e conhecimento das abordagens metodológicas pautadas nas tendências 
atuais da didática da Matemática. Nesse sentido, a análise dos dados da pesquisa 
confirma a necessidade de se considerar a tão proclamada indissociabilidade entre 
conteúdo e forma na formação de professores de Matemática do curso de 
graduação em Pedagogia e, em decorrência disso, a necessária busca incessante 
de formação Matemática continuada por parte do formador de professores deste 
curso, com base e a partir de suas necessidades formativas próprias, a fim de 
possibilitar a progressiva e desejada democratização do acesso ao saber 
matemático por parte dos alunos e alunas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: 1. Formação Inicial de Professores; 2. Educação Matemática;  

3. Saberes Formativos. 
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ABSTRACT 

This study highlights the initial training of elementary school mathematics teachers 
(early years), in the course of degree in Pedagogy and aims at setting the necessary 
knowledge to university teachers (trainers).The research on the training needs of the 
trainer teacher must articulate the discussion on the teaching of mathematical 
content, as well as on the methodological approaches in the teaching of mathematics, 
considering the need of the intersection of specific mathematical content and didactic 
and pedagogical issues. In this context, such knowledge must be complementary, in 
that the teacher takes the decisions regarding what to teach and how to teach. The 
proposed research conducted a literature review of the history of the teaching of 
mathematics and didactics for Elementary Education, interfaced with the training of 
teachers. The field research provided data collection through a questionnaire and 
interviews, with the reference Szymanski (2002, 2004) and Franco (2003) for data 
analysis. In 2013 students data were collected from a course of the Greater ABC 
Paulista region of Education, through a questionnaire. In 2014 were collected 
mathematics teachers data of elementary school (early years and later years), 
undergraduate teachers in undergraduate courses in Education and Mathematics, 
students of undergraduate courses in Education and Mathematics, as well as 
educators who work the continued training of mathematics teachers of basic 
education. In order to contemplate the different views and perspectives that dialogue 
with the issue of training of mathematics teachers, in particular, the training of 
teachers who teach mathematics in the early years of elementary school, the 
discussion of the data it is anchored in the theoretical authors reference as Almeida 
and Pimenta (2011); Cunha (1989, 2014); Curi (2004, 2005, 2006); D'Ambrosio 
(1986, 1996, 2011); Freire (1977, 1996); Garcia, Alves and Libâneo (2012); Machado 
(2012); Megid (2013, 2015); Miguel and Miorim (2004); Ortega (2008, 2011, 2012); 
Pimenta (2000, 2001, 2002, 2005, 2010); Santos (2005, 2012, 2014); Schliemann 
and Carraher (2006); Smole and Diniz (2001); Tardif (2000, 2001, 2002); Utsumi 
(2003); Utsumi and Lima (2008); among other authors. The results indicate that 
teachers in training and at work graduates in mathematics also need to deepen the 
field of mathematical education content; both students of undergraduate courses in 
pedagogy as undergraduate courses in mathematics advertise their training gaps in 
terms of the need for greater access to and knowledge of methodological 
approaches guided by the current trends of the teaching of mathematics. In this 
sense, the analysis of the survey data confirms the need to consider the much-
vaunted inseparability of content and form in the formation of undergraduate course 
of mathematics teachers in pedagogy and, as a result, the necessary relentless 
pursuit of Mathematics continuing education for the trainer of teachers of this course, 
on and from their own training needs in order to make possible the progressive and 
desired democratization of access to mathematical knowledge by pupils and students 
in the early years of elementary school. 
 
Keywords: 1. Initial Teacher Training; 2. Mathematics Education;  

         3. Knowledge Formative. 
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INTRODUÇÃO – TRAJETÓRIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL: 
SENDAS PERCORRIDAS2 

Não há transição que não implique um ponto 

de partida, um processo e um ponto de chegada. 

Todo amanhã se cria num ontem, através de um 

hoje. De modo que o nosso futuro baseia-se no 

passado e se corporifica no presente. Temos de saber 

o que fomos e o que somos, para sabermos o que 

seremos.  

Paulo Freire 

Nesta introdução, proponho-me a realizar um movimento de compreensão da 

construção da minha identidade, na tentativa de aproximar teorias veiculadas na 

literatura aos fatos vividos por mim em minha trajetória de vida acadêmica e 

profissional, para conferir-lhes significados antes despercebidos, uma vez que: 

[...] no paradigma emergente, o caráter autobiográfico e auto-
referenciável da ciência é plenamente assumido como um 
conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes 
nos una pessoalmente ao que estudamos. [...] Assim ressubjetivado, 
o conhecimento científico ensina a viver e traduz-se num saber 
prático. (SOUSA SANTOS, 1995, p. 53; 55) 

Creio que tal articulação possibilitará minha compreensão quanto aos 

condicionantes – internos e externos – que influenciaram a minha constituição 

enquanto sujeito, quer como pessoa, quer como profissional, na medida em que a 

análise contextual dos meus percursos acadêmicos e profissionais se configura 

como elemento relevante no processo de tomada de consciência acerca das sendas 

percorridas no decorrer da tessitura de minha história de vida, considerando que “[...] 

a biografia elabora-se hoje, num tempo e num espaço concretos, sempre numa 

perspectiva retrospectiva: da frente para trás e nunca de trás para a frente...” 

(NÓVOA, 1988, s/p). 

Entre derrotas e conquistas, 

insatisfações e satisfações, 

obstáculos e realizações, 

percalços e percursos,  

limites e possibilidades, 

dissabores e sabores, 

inexperiência e experiência, 

iniciação e descoberta, 

perplexidade e esperança (de esperançar!) 

Constitui-me pessoa humana  

e tornei-me profissional, 

nas sendas percorridas 

no processo de construção 

de minha identidade 

acadêmica e profissional... 

Luciana Miyuki Sado Utsumi 

                                                           
2 O relato completo da trajetória acadêmica e profissional encontra-se no APÊNDICE H, na versão 
digital do presente trabalho.  
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Ao iniciar o exercício de rememoração em relação à fase que antecedeu mais 

diretamente a minha escolha e posterior inserção na área da Educação, reporto-me 

ao Colégio Bandeirantes, na capital paulista, meu cenário do Ensino Médio, na área 

de Ciências Exatas. Três anos de intensa atividade diária, de competitividade 

incessante, de avaliações bimestrais exaustivas, de divulgação de resultados em 

boletins rigorosamente classificatórios, enfim, de corrida para o vestibular, fizeram 

desta fase uma experiência desprovida de sentido na minha trajetória acadêmica, 

criando um abismo entre minhas aptidões pessoais e as “ciências exatas”. Por isso, 

posso afirmar que minha trajetória escolar foi marcadamente fortalecida por áreas do 

conhecimento que se diziam pertencentes às Ciências Humanas, provavelmente por 

conta da minha identificação com estas.  

A meu ver, isso decorre da minha dificuldade em compreender 

conhecimentos tão abstratos e distantes do meu universo afetivo, mas 

aparentemente tão simples e acessíveis quando veiculados pelos professores das 

ciências ditas exatas. Tal dificuldade na construção de conhecimentos provocou o 

distanciamento quanto às áreas das Ciências Exatas, num movimento de negação 

aos conteúdos escolares externos a mim, de um lado, e de legitimação destes 

mesmos conhecimentos que foram construídos ao longo da história da humanidade, 

por outro. 

Ingressei no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo em 1992, no qual permaneci até sua conclusão, em 1995, quando 

recebi o diploma com os termos “licenciada em Pedagogia”, em 31 de maio de 1996. 

Durante minha formação inicial no curso de Pedagogia, alguns professores 

ofereceram-me contribuições de grande valia quando eu me preparava 

intelectualmente para exercer a função educativa que me compete realizar 

efetivamente enquanto profissional professora: Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de 

Moura, Prof. Dr. Celso de Rui Beisiegel, Prof. Dr. José Cerchi Fusari, Prof. Dr. Luiz 

Jean Lauand, Profª. Dra. Marta Kohl de Oliveira, Profª. Dra. Roseli Fischmann, Profª. 

Dra. Stela Conceição Bertholo Piconez, Prof. Dr. Vitor Henrique Paro, Prof. Dr. 

Romualdo Portela de Oliveira, dentre outros docentes do curso.  

Minha atuação junto ao Programa de Alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos (PEA), coordenado pela Profª. Dra. Stela Conceição Bertholo Piconez, na 

própria Universidade, para fins de cumprimento de parte da carga horária do estágio 

curricular, possibilitou-me a consciência – ainda que sem a experiência profissional – 
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de que a educação se realiza em diferentes instâncias. 

Em 1997, iniciei a construção da minha identidade profissional docente, em 

situação, como professora de uma turma de 2ª série (hoje 3º ano) do Ensino 

Fundamental, onde exerci a função docente até o ano de 2002, transitando entre as 

turmas de 2ª série (3º ano) e 3ª série (4º ano). Esse processo de iniciação à 

docência ampliou minha compreensão sobre ser professora e me tornar professora 

num movimento contínuo e inacabado. 

A experiência construída no decorrer dos seis anos de prática docente nesta 

escola mobilizou-me pela busca do aperfeiçoamento profissional, bem como pela 

preocupação que tive em fortalecer a construção da minha identidade acadêmica e 

profissional, em conceber e realizar projetos novos com êxito, em aumentar a 

capacidade de compreender a complexidade da prática educativa, para mais 

especificamente atender à preocupação de proporcionar aos meus alunos uma ação 

pedagógica eficaz.  

António Nóvoa, em uma palestra realizada na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, em 2007, enuncia que a profissão de formador é uma 

das mais difíceis na sociedade contemporânea, visto que esta profissão se 

caracteriza pela “compreensão dos saberes e dos processos, compreensão dos 

outros e de si próprio, compreensão das vivências pessoais e dos contextos 

institucionais” [Apontamentos]. Foi assim que me vi debruçada no novo projeto de 

vida que eu me propus em 2002: o mestrado. Desde o início, tinha a clareza de que 

tais estudos me proporcionariam a ruptura desejada e a possibilidade de 

aperfeiçoamento e de desenvolvimento profissional. 

Em 2003, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), no Mestrado em Educação, na 

linha de Formação de Educadores, no qual desenvolvi a pesquisa sobre a prática 

reflexiva de Professoras do Ensino Fundamental, nos anos iniciais de escolaridade, 

especialmente relativa às suas ações pedagógicas bem-sucedidas em aulas, que 

foquei como objeto de estudo e de investigação na dissertação3.  

No final de 2005, assumi nova experiência profissional em um colégio de 

                                                           

3 UTSUMI, Luciana Miyuki Sado. Professoras bem-sucedidas são professoras reflexivas?! A 

prática da reflexividade nas ações pedagógicas de professoras nos anos iniciais de 
escolaridade. 2004. 231 f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Metodista de São 
Paulo, São Bernardo do Campo, 2004. Disponível em: 
<http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=829>. Acesso em: set. 
2016. 
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natureza particular, situado no município de São Bernardo do Campo, no ABC 

paulista4, assumindo a função de Coordenação Pedagógica dos níveis de ensino 

que compreendiam o Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) e o Ensino 

Médio. 

Em 2007, iniciei minha experiência profissional na docência do Ensino 

Superior na Faculdade Interação Americana (FIA)5, segmento no qual me constituo 

progressivamente como docente e professora-pesquisadora, até os dias atuais.  

Em 2008, ingressei no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e 

Letras da Universidade Metodista de São Paulo, assumindo a docência dos temas 

relacionados à Educação Matemática na formação de professores e professoras 

para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (anos iniciais), do 4º ao 6º 

períodos do curso, na modalidade presencial e na modalidade em educação a 

distância (EAD), quais sejam: Metodologia de Ensino da Matemática na Educação 

Infantil (EI) e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (SIEF); Metodologia de Ensino 

da Matemática nas SIEF; Metodologia e Prática de Ensino SIEF/EI: Matemática; 

Comunicação Matemática e a Resolução de Problemas: fundamentos; Comunicação 

Matemática e a Resolução de Problemas: práticas. Em 2009, tive a oportunidade de 

ministrar o tema relacionado à Educação Matemática no curso de Psicopedagogia 

lato sensu da Universidade Metodista de São Paulo6.  

Em 2012, abracei o desafio referente ao trabalho de coordenação pedagógica 

na “Organização Educacional Nippaku”, uma instituição de Educação Infantil e de 

Ensino Fundamental (0 a 10 anos) situada em São Paulo7, na qual assumo a função 

da formação continuada das professoras, bem como do acompanhamento dos 

processos inerentes à formação integral das crianças. Nas sendas percorridas até o 

momento, o mais novo desafio acadêmico e profissional consiste no ingresso, neste 

mesmo ano de 2012, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Metodista de São Paulo, no curso de Doutorado em Educação8, no 

qual iniciei minhas atividades acadêmicas referentes e continuo na busca de 

                                                           
4 Colégio Integrado Americano – CIAM. 

5 Hoje conhecida com FAINAM (Faculdade Interação Americana). 

6 Em 2000 cursei a Psicopedagogia lato sensu na Universidade Paulista – UNIP. 

7 Para saber mais, acesse:< http://www.oen.com.br>. 

8 UTSUMI, Luciana Miyuki Sado. Educação Matemática: um estudo sobre os saberes formativos 
do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática. Projeto de Pesquisa de Tese para o Doutorado 
em Educação, do curso de Graduação em Pedagogia, da Universidade Metodista de São Paulo. São 
Bernardo do Campo: 2012.  
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profissionalização da profissão docente, assim como da formação enquanto 

professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em 

desenvolvimento no período de 2012 a 2016.  

Ao considerar as sendas percorridas por mim em minha trajetória acadêmica 

e profissional na área da Educação, minha proposição de pesquisa no Programa de 

Pós-Graduação em Educação – Doutorado, da Universidade Metodista de São 

Paulo, consiste no estudo das necessidades formativas do docente formador de 

professores de Matemática do curso de licenciatura em Pedagogia, o qual deve 

articular a discussão sobre o ensino dos conteúdos matemáticos, assim como sobre 

as abordagens metodológicas no ensino da Matemática, ao considerar a 

necessidade da intersecção entre conteúdos matemáticos específicos e questões 

didático-pedagógicas, colocando em evidência a formação inicial dos professores de 

Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos).  

Nesse sentido, a pesquisa objetiva a configuração dos saberes necessários 

aos docentes universitários, responsáveis pela profissionalização do ensino no 

âmbito da formação inicial de professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Para arquitetar a discussão e a problematização do tema da pesquisa, o 

presente estudo apresenta sua organização nos seguintes capítulos:  

O Capítulo 1 – Encontros e desencontros na trajetória formativa: rotas 

para a construção da identidade como professora-pesquisadora na educação 

matemática – se propõe a resgatar algumas de minhas experiências matemáticas 

quer como aprendiz, quer como educadora, de modo a explicitar que tais 

experiências influenciaram/influenciam na configuração de minha identidade 

profissional docente, bem como apresentar, mais adiante, a problematização, os 

objetivos, as hipóteses, a justificativa, a revisão da literatura e a metodologia da 

presente investigação. 

O Capítulo 2 – Passado, presente e futuro: influências da história da 

Matemática na formação de educadores matemáticos historicamente situados 

no mundo – parte de uma discussão acerca de uma concepção crítica da história da 

Matemática, de modo a identificar as raízes e contribuições deste campo de 

conhecimento para o desenvolvimento do sujeito público e de sua cidadania, bem 

como de modo a vislumbrar os limites e as possibilidades da formação de 
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professores que considere os princípios epistemológicos e éticos no ensino da 

Matemática no cotidiano escolar. 

O Capítulo 3 – “Sim, Salabim!”: a Matemática deveria ser assim – 

abordagens teórico-metodológicas para a formação de professores de 

Matemática – transita pelas abordagens teórico-metodológicas pautadas nas 

tendências atuais do ensino da Matemática, a fim de anunciar perspectivas 

diferenciadas na formação de professores, nas quais conteúdo e forma se 

apresentem numa relação de indissociabilidade, no que se refere a “o quê ensinar” e 

ao “como ensinar”. 

O Capítulo 4 – “Qual caminho devo seguir? Depende muito de onde você 

quer chegar”: percurso metodológico da pesquisa de campo – descortina as 

experiências vivenciadas no decorrer do processo de construção de conhecimentos 

em campo, nos diferentes espaços de ensino e de aprendizagem, as quais 

possibilitaram um olhar “caleidoscópico” a partir de diferentes perspectivas dos 

sujeitos da pesquisa em relação a um mesmo objeto de conhecimento: a formação 

de professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O Capítulo 5 – Análise das categorias definidas: dentre os caminhos 

trilhados nesta investigação, algumas rotas possíveis – apresenta o 

agrupamento das respostas dos sujeitos envolvidos por indicador temático/categoria 

de análise, de maneira a possibilitar uma visão “caleidoscópica” de todas as 

representações, manifestações, conteúdos, expressões e significados para o 

desenvolvimento da análise de conteúdo propriamente dita e assumida na presente 

pesquisa. Igualmente, apresenta a análise dos indicadores temáticos, de maneira a 

problematizar e identificar os saberes necessários ao docente formador de 

professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental no âmbito do 

curso de graduação em Pedagogia, ao mesmo tempo em que enuncia as 

contribuições decorrentes dessa discussão para o âmbito da formação continuada 

de professores de Matemática da educação básica, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Nas Considerações Finais retomamos, em síntese, algumas discussões 

realizadas nos capítulos em interface com os resultados obtidos na pesquisa de 

campo e, igualmente, apresentamos um repertório de saberes docentes e 
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profissionais que enuncia as necessidades formativas do formador e do professor de 

Matemática em formação no curso de licenciatura em Pedagogia, a partir e com 

base na análise dos saberes docentes/profissionais dos educadores matemáticos 

em exercício (formadores de curso de graduação em Pedagogia; formadores de 

curso de graduação em Matemática; professores de Matemática do 1º ao 5º anos do 

Ensino Fundamental; formadores de cursos de formação continuada de professores 

de Matemática), incorporando os conhecimentos validados na análise dos dados e 

nas pesquisas científicas da Educação e da Educação Matemática. 
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1 ENCONTROS E DESENCONTROS NA TRAJETÓRIA FORMATIVA: 
ROTAS PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COMO 
PROFESSORA-PESQUISADORA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

É caminhando que se faz o caminho...9 

Sergio Britto 

Nesta parte que introduz o presente capítulo, proponho-me a resgatar, 

primeiramente, algumas experiências matemáticas quer como aprendiz, quer como 

educadora, de maneira que meu testemunho possa explicitar que tal trajetória 

formativa influencia e configura a perspectiva (o ponto de vista) e o lugar (a vista de 

um ponto) a partir dos quais se constituiu/constitui minha identidade docente. Num 

segundo momento, a partir desta introdução, e em interface com ela, apresento a 

problematização, os objetivos, as hipóteses, a justificativa, a revisão da literatura e a 

metodologia da presente investigação. 

1.1  O ENCONTRO: O LUGAR DE APRENDIZ NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

No ano de 1985, quando cursava a 6ª série do Ensino Fundamental (hoje 7º 

ano) no Colégio Anglo Americano, em Foz do Iguaçu (Paraná)10, a Matemática se 

apresentava como um vasto campo de conhecimento a ser trilhado e descoberto. 

Tive uma professora bastante envolvida com o processo de ensino e aprendizagem 

da Matemática, o que certamente contribuiu para o meu aprendizado e o rendimento 

escolar satisfatório na disciplina. Este desempenho foi um critério para que a 

professora me inscrevesse na “Maratona Municipal de Matemática” realizada pela 

Coordenação de Matemática e Inspetoria Regional de Ensino, bem como pelo 

Centro de Ciências de Foz do Iguaçu (CECIFI), com a participação de algumas 

escolas da rede pública e da rede privada, em cada segmento de ensino, em 25 de 

outubro de 1985. Após estudos árduos e sistemáticos e a experiência de participar 

da maratona, pude representar o colégio com a conquista do 2º lugar na categoria e 

no segmento de ensino, possibilitando, para mim, um encontro repleto de sentidos 

para o aprendizado da Matemática. 

                                                           

9 Trecho da música “Enquanto houver sol” (2003), dos Titãs. Composição da letra da música: Sérgio 
Britto. 

10 Para saber mais, acesse: <www.anglofoz.com.br>. 

http://www.anglofoz.com.br/
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1.2  O DESENCONTRO: O LUGAR DE ALUNA NO ENSINO MÉDIO 

Figura 1 – Tirinha de “Calvin e Haroldo”. 

 

Autoria: Bill Watterson. 

Fonte: Watterson (2010). 

 

O Colégio Bandeirantes, na capital paulista, foi o meu cenário do Ensino 

Médio, na área das Ciências Exatas. Três anos (1988 a 1990) de intensa atividade 

diária, de competitividade incessante, de avaliações bimestrais exaustivas, de 

divulgação de resultados em boletins rigorosamente classificatórios, enfim, de 

corrida para o vestibular, fizeram desta fase uma experiência repleta de percalços no 

decorrer de minha trajetória de aprendizado, criando um abismo entre minhas 

aptidões pessoais e as ditas “ciências exatas”.  

Nesse desencontro, a Matemática caracterizava-se como uma disciplina 

preestabelecida de forma linear, sem relação com a realidade, sobre a qual se 

valorizava o domínio da aplicação de fórmulas “mágicas” pela memorização e 

reprodução de conteúdos matemáticos, privando o processo de ensino e de 

aprendizagem de contextos ricos de significado, conforme explicita Kuenzer (2000): 

[...] a sequência metodológica “preleção, fixação, avaliação” e o 
conhecimento oriundo dessa prática dificilmente terá significado para 
um estudante que recebeu a tarefa de incorporá-lo [o conhecimento] 
a partir de sua expressão mais formalizada e estática. Daí as críticas 
feitas à escola sobre a incapacidade dos alunos relacionarem os 
conteúdos das disciplinas com as relações sociais e produtivas que 
constituem a sua existência individual e coletiva. O papel da escola e 
do professor, como responsáveis pela organização de situações que 
permitam ao aluno estabelecer uma relação proveitosa e prazerosa 
com o conhecimento, passa a ser vital, tanto na perspectiva do 
desenvolvimento individual quanto social. [...] Compreender desta 
forma o processo pedagógico, significa romper com as tradicionais 
formas de organização do trabalho escolar, que determinava que 
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todos deveriam aprender as mesmas coisas da mesma forma; as 
tradicionais grades curriculares com seus conteúdos rigidamente 
definidos e delimitados, cederão espaço para experiências de 
aprendizagem onde o aluno seja o protagonista sob o olhar atento e 
competente do professor, manipulando diferentes fontes, materiais, 
equipamentos, ultrapassando os muros da escola em busca de 
espaços de intervenção teórico-práticos, rompendo com a concepção 
fragmentada e pré-definida de tempo e espaço escolar, e 
recompondo a unidade do conhecimento através de atividades que 
articulem as dimensões disciplinares às transdisciplinares. (p. 157-
159) 

1.3  RE-ENCONTRO: O LUGAR DE PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Entre os anos de 1997-2002 fui professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental numa escola de natureza privada11, em São Paulo. A turma de 3ª série 

(4º ano) do ano de 1999 deflagrou o processo de reflexão sobre a minha prática 

docente no ensino dos conteúdos matemáticos e, a partir dela, o meu reencontro 

com a Matemática. Era início do ano letivo e nas primeiras aulas de Matemática 

havia a proposta de atividade de elaboração de um gráfico de barras para o 

mapeamento das preferências dos alunos em relação às disciplinas do currículo 

escolar. Ao realizar esta atividade com a turma, constatei que a disciplina de 

Matemática não tinha nenhum voto, fato que me instigou a investigar as entrelinhas 

dessa situação, uma vez que: 

Desde o início de minha prática docente, considerei a sala de aula 
como o lugar privilegiado onde se realiza e se efetiva o ato 
pedagógico escolar. Eu já intuía, embora tenha compreendido algum 
tempo depois, que para ela afluem as contradições do contexto 
social, os conflitos psicológicos, as questões da ciência e as 
concepções valorativas daqueles que compõem o ato pedagógico: o 
professor e os alunos. No que concerne a esta colocação (CUNHA, 
1989), é de grande importância destacar a preciosidade do momento 
pedagógico vivenciado por professores e alunos em sala de aula. As 
colocações pessoais de cada aluno(a), as habilidades de cada um(a), 
as formas próprias de expressão corporal ou oral, os gestos 
manifestos, as linhas e entrelinhas nas falas, as dificuldades 
específicas, enfim, a subjetividade de cada um(uma) que precisa ser 
considerada pelo olhar do professor em seu trabalho diário. (UTSUMI, 
2004, p. 23-24) 

Nesse sentido, ao dialogar com a turma, percebi que a maioria dos alunos 

apresentava uma relação tensa com a Matemática, tão iniciantes no processo de 
                                                           
11 Centro Educacional Pioneiro.  

Para saber mais, acesse: < http://www.pioneiro.com.br/>. 
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aquisição dos conhecimentos matemáticos. Eram crianças de 8-9 anos que já 

estavam desencantadas, o que me fez supor que não é porque não gostavam de 

Matemática que fracassavam, mas é porque fracassavam (nos anos anteriores) que 

passaram a não gostar precocemente da Matemática (SILVA, 2009).  

De acordo com Sforni (2012):  

[...] para que a criança possa reconstruir ativamente os significados e 
as funções próprias do objeto com o qual interage, é necessário que 
compartilhe momentos em que a ação com o objeto possa ser 
observada, estimulada ou explicada. Todavia, a criança só dirige sua 
atenção para o objeto da sua aprendizagem quando está inserida em 
uma atividade que lhe permite participar mais intensamente do seu 
contexto social. Nesse sentido, no caso da educação escolar, não 
basta apenas a ação do professor, é preciso que o conhecimento a 
ser adquirido represente para o sujeito maior possibilidade de 
pertencimento social. Ou seja, o aluno deve perceber que, ao se 
apoderar de um novo conhecimento, ele amplia sua capacidade de 
se relacionar com o mundo. (p. 479) 

Isso vale para a apropriação de um instrumento físico ou simbólico, como, por 

exemplo, a contagem e as fórmulas matemáticas. Diante desse quadro crítico, pude 

ressignificar o ensino da Matemática com o acompanhamento sistemático da 

coordenação de área (professora-coordenadora Elza Akama), o que me possibilitou 

avançar em direção à superação das crenças em relação ao ensino e a 

aprendizagem da Matemática.  

Nessa perspectiva, desenvolvi com a turma um projeto didático intitulado 

“Matemática e a Vida”, que abordou os conteúdos matemáticos – sistemas de 

contagem – em rede, contextualizados historicamente, relacionados aos problemas 

cotidianos dos alunos, que assumiram o protagonismo em seus aprendizados no 

decorrer de todo o processo de desenvolvimento do referido projeto. 

O tema abordado partiu da leitura do livro paradidático “Matemática 
em mil e uma histórias”, que serviu como elemento propiciador de um 
processo de ensino-aprendizagem interdisciplinar, cujos temas 
desenvolvidos correspondem ao Sistema de Numeração Decimal e 
outros sistemas (área da Matemática) e a História de povos antigos 
(área da História/Geografia). Foram trabalhados os seguintes 
sistemas de numeração/contagem: Pré-História; China; Egito; 
Mesopotâmia; Roma; Maias; Indo-arábico. Através desse estudo, os 
alunos puderam realizar relações de comparação entre a história de 
cada povo/época e a evolução dos sistemas de contagem. Ao final 
do estudo, os alunos foram capazes de: ampliar a noção de sistema 
de contagem que já possuíam, através do conhecimento de outros 
sistemas; perceber a evolução dos números na história das 
civilizações, sendo capazes de identificar as semelhanças e as 
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diferenças. (UTSUMI, 1999, s/p)12 

Não obstante a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, os alunos 

desenvolveram atitudes positivas em relação ao conhecimento matemático, 

reafirmando a necessidade de considerarmos o processo de aprendizagem nas 

múltiplas dimensões do sujeito, no qual as dimensões afetiva e cognitiva constituem 

as “faces de uma mesma moeda”, uma vez que “[...] cabe lembrar que, como toda 

atividade humana, as relações de ensino e aprendizagem envolvem motivos, 

desejos, necessidades e emoções” [...], ou seja, de acordo com a perspectiva de 

Sforni (2012, p. 482-483): 

[...] as nossas necessidades, interesses, afetos e vontades põem em 
movimento o pensamento. [...] Nesse sentido, na organização do 
ensino, não cabe ao professor considerar apenas a organização 
lógica do conteúdo e os processos cognitivos envolvidos na sua 
aprendizagem, mas também o modo de fazer corresponder o objeto 
do ensino com os motivos, desejos e necessidades do estudante.  

O trabalho decorrente do projeto didático foi partilhado com a comunidade 

escolar em outubro do mesmo ano (1999) com a realização da Mostra Cultural. Em 

maio de 2000, essa experiência bem-sucedida foi partilhada no 8º Congresso de 

Educação para o Desenvolvimento (São Paulo), na modalidade de comunicação oral, 

inaugurando minha participação ativa na construção do conhecimento junto à 

comunidade científica. 

1.4  NOVO ENCONTRO E BUSCA: ROTAS NA MINHA CONSTITUIÇÃO COMO 
PROFESSORA-PESQUISADORA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Conforme Parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CP n. 05/2005, 

aprovado em 13 de dezembro de 2005, o movimento de educadores, em busca de 

um estatuto epistemológico, resultou numa ampla concepção acerca do curso de 

Pedagogia em que a docência, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e também 

na Educação Infantil, passasse ser a área de atuação, por excelência, do egresso do 

curso de Pedagogia. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, 

                                                           

12 Texto elaborado por mim para apresentação à coordenação de área (Matemática) da escola, à 
época do projeto. 

UTSUMI, Luciana Miyuki Sado. Texto do projeto sistema de numeração decimal e outros 
sistemas (área da Matemática) e a História de povos antigos (área da História/Geografia). 1999. 
Não publicado.  
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firmadas por meio do Parecer CNE/CP n. 05/2005, resultam de um processo 

histórico de discussões no qual foram confrontados os seguintes aspectos: 

avaliações institucionais e de resultados acadêmicos da formação inicial e 

continuada de professores; prática de docentes e possibilidades e carências 

verificadas nas instituições escolares (BRASIL, 2005).  

É fundamental uma prática reflexiva e engajada para construção das 

competências profissionais e, na esteira destas ideias, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia enunciam que, por meio da investigação, da 

reflexão crítica e da experiência no planejamento, na execução e na avaliação de 

atividades educativas, a formação do licenciado em Pedagogia deve propiciar “[...] a 

aplicação de contribuições de campos de conhecimentos, como o filosófico, o 

histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o 

sociológico, o político, o econômico, o cultural” (BRASIL, 2005). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia, o conceito de simetria invertida ajuda a descrever um aspecto da 

profissão e da prática de professor, que inclui o conceito de homologia de processos, 

mas vai além deste. A primeira dimensão dessa simetria invertida refere-se ao fato 

de que a experiência como aluno, não apenas nos cursos de formação docente, mas 

ao longo de toda a sua trajetória escolar, é constitutiva do papel que exercerá 

futuramente como docente. A compreensão desse fato, que caracteriza a natureza 

da profissão docente, evidencia a necessidade de que o futuro professor experiencie, 

como aluno, durante todo o processo de formação, as atitudes, os modelos didáticos, 

as capacidades e os modos de organização pretendidos que venham a ser 

desempenhados nas suas práticas pedagógicas. 

Segundo Ferenc e Saraiva (2010), diante de todas as exigências feitas ao 

professor universitário em seu exercício profissional, torna-se necessário pensar 

concretamente sobre a organização de espaços e tempos para que ele invista, 

progressivamente, em sua formação em termos da aprendizagem para o exercício 

de ensinar no enfrentamento, por exemplo, dos entraves quanto à transformação 

dos saberes acadêmicos em saberes escolares. A preparação do professor tem uma 

peculiaridade muito especial: ele aprende a profissão no lugar similar àquele em que 

vai atuar, porém, numa situação invertida. Isso implica que deve haver coerência 

entre o que se faz na formação e o que dele se espera como profissional. 

Para a construção progressiva e constante da profissionalização do ensino, 
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coloca-se em evidência a importância da Formação Inicial dos(as) futuros(as) 

professores(as), na medida em que: 

Entende-se que na universidade o ensino constitui um processo de 
busca e de construção científica e de crítica ao conhecimento 
produzido, ou seja, de seu papel na construção da sociedade. 
Nesse sentido, o ensino na universidade tem as seguintes 
características: proporcionar o domínio de um conjunto de 
conhecimentos, métodos e técnicas científicas que assegurem o 
domínio científico e profissional do campo específico e que devem 
ser ensinados criticamente (isto é, em seus nexos com a produção 
social e histórica da sociedade). Para isso, o desenvolvimento das 
habilidades de pesquisa é fundamental: conduzir a uma progressiva 
autonomia do aluno na busca de conhecimentos; desenvolver a 
capacidade de reflexão; considerar o processo de ensinar/aprender 
como atividade integrada à investigação; substituir o ensino que se 
[...] limita à transmissão de conteúdos, por um ensino que se 
constitui em processo de investigação do conhecimento; integrar, 
vertical e horizontalmente, a atividade de investigação à atividade de 
ensinar do professor, o que supõe trabalho em equipe; criar e recriar 
situações de aprendizagem; valorizar a avaliação diagnóstica e 
compreensiva da atividade mais do que avaliação como controle; 
conhecer o universo de conhecimentos e cultural dos alunos e 
desenvolver processos de ensino e aprendizagem interativos e 
participativos a partir destes. Essas características do ensinar na 
universidade exigem uma ação docente diferenciada da 
tradicionalmente praticada. Na docência, enquanto profissional que 
realiza um serviço à sociedade, o professor universitário precisa 
atuar como profissional reflexivo, crítico, competente no âmbito de 
sua disciplina, além de capacitado a exercer a docência e a realizar 
atividades de investigação. (PIMENTA; ANASTASIOU; CAVALLET, 
2001, p. 33) 

Libâneo (2004, p. 75) afirma que “o professor é um profissional cuja atividade 

principal é o ensino. Sua formação inicial visa propiciar os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes requeridas para levar adiante o processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas”. Dessa forma, “esse conjunto de requisitos profissionais 

que tornam alguém um professor, uma professora, é denominado profissionalidade. 

A conquista da profissionalidade supõe profissionalização13 e o profissionalismo14”. 

Para a consolidação de uma formação inicial de professores atinente às exigências 

da formação escolar de qualidade, Sforni (2012, p. 485-486) enuncia que: 

                                                           

13 A profissionalização refere-se às condições ideais que venham garantir o exercício profissional de 
qualidade: formação inicial e continuada; remuneração compatível com a função; condições de 
trabalho (LIBÂNEO, 2004). 

14  O profissionalismo refere-se ao desempenho competente dos deveres e responsabilidades da 
função de professor; comportamento ético e político nas dimensões do trabalho coletivo na escola 
(LIBÂNEO, 2004). 
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A formação docente exige domínio teórico da matéria de ensino, 
aliado ao domínio dos processos envolvidos na aprendizagem. [...] 
Um sistema de princípios didáticos derivados de um referencial 
teórico assumido é condição para que o professor tenha pontos para 
ancorar as reflexões que necessariamente surgem no decorrer da 
atuação profissional. Assim, eles deixam de ser modelos ou simples 
técnicas engessadas, para se constituir em nortes teórico-
metodológicos para a organização do ensino. [...] Uma proposta 
curricular apoiada em sólida fundamentação teórica não se 
materializa em prática pedagógica se não vier acompanhada de uma 
formação de professores que caminhe na mesma direção. 

Segundo Saviani (2008 apud ORTEGA, 2011, p. 25), a partir do século XIX 

configuram-se dois modelos que caracterizam os contornos da formação de 

professores. O modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, relacionado à cultura 

geral e ao domínio específico dos conteúdos de ensino, acabou predominando nas 

instituições de ensino superior, as quais preconizavam que a “formação pedagógico-

didática seria consequência da formação geral e do domínio dos conteúdos 

específicos e seria adquirida no exercício da prática docente ou em treinamento em 

serviço”.  

Sob outra perspectiva, o modelo pedagógico-didático, que considera que o 

preparo do professor se efetiva pelo conhecimento didático-pedagógico relacionado 

aos aspectos mais práticos da docência, o saber fazer ficava a cargo das Escolas 

Normais. Assim, ainda para Saviani (2008 apud ORTEGA, 2011, p. 25), “[...] a forma 

dicotômica assumida por esses dois modelos na formação de professores, denuncia 

o problema da dissociação entre a forma e o conteúdo. Esse problema aparece 

também nos diversos conflitos que acompanham o desenvolvimento do curso de 

Pedagogia e os cursos de licenciatura em geral”.  

Uma revisão das estruturas curriculares dos cursos de Pedagogia, no país, 

mostra que a maioria desses oferece apenas uma única disciplina de Metodologia 

do Ensino da Matemática ou, no máximo, duas. No que diz respeito à Estatística, 

alguns cursos oferecem disciplinas de Estatística Educacional ou Estatística 

Aplicada à Educação (GONÇALVES, 2003). Contudo, analisando as ementas 

dessas disciplinas, constata-se que o tempo é exíguo para dar conta dos conteúdos 

e métodos da Matemática e da Geometria, e mais recentemente, da Estatística e 

Probabilidades. Embora nesses cursos existam disciplinas que abordem as diversas 

teorias da aprendizagem e da didática, essas não têm condições de serem aplicadas 

ao campo da Matemática, Geometria, Estatística e Probabilidades, ficando, assim, 

sérias lacunas na formação matemática do pedagogo ou dos professores 
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normalistas, fato que se constitui numa das necessidades formativas do estudo em 

questão. 

Para Ponte (1992), de um modo geral, os professores, especialmente os dos 

níveis mais elementares, sabem pouca Matemática, seu conhecimento é circunscrito 

e pouco profundo, faltando-lhes, muitas vezes, conhecimentos específicos e 

segurança necessária em relação aos assuntos que ensinam. Para esse autor, a 

redução da Matemática a seu aspecto quantitativo, significa uma redução a um dos 

seus aspectos mais pobres e de menor valor formativo (CAZORLA; SANTANA, 

2005). 

Grande parte destes professores em formação inicial [no curso de 
Pedagogia] apresenta conceitos equivocados e/ou desconhecem o 
significado de conceitos que irão ensinar nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Tal situação, aliada à visão da Matemática como 
disciplina inacessível, interfere na forma desse futuro professor se 
relacionar com os conceitos matemáticos. (ORTEGA, 2011, p. 20) 

Ortega e Santos (2012) igualmente apontam a preocupação com a formação 

dos futuros professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

medida em que os cursos de formação inicial – curso de licenciatura em Pedagogia 

– não tem garantido o aprofundamento da Matemática como área de conhecimento 

específico. 

Outra questão a ser destacada no processo de apropriação do 
conhecimento matemático pelos futuros professores é a visão que 
eles têm em relação à natureza do conhecimento matemático, pois 
dependendo de como foram construindo suas experiências em 
relação a este conhecimento, há implicações positivas ou negativas 
para o exercício da docência. (ORTEGA; SANTOS, 2012, p. 31) 

Nessa perspectiva, ao abordar a Didática da Matemática na formação de 

futuros(as) professores(as), aceno para a possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar e/ou multidisciplinar com formadores especialistas em Pedagogia 

(dimensão didático-pedagógica) e formadores especialistas em Matemática 

(dimensão dos conteúdos matemáticos) na formação de professores(as) de 

Matemática do Ensino Fundamental (anos iniciais), uma vez que, segundo Utsumi e 

Lima (2008), acredita-se que as disciplinas dos Cursos de Formação de Pedagogos 

que possuam interface com a Matemática devam seguir caminhos semelhantes, 

partindo dos conhecimentos matemáticos dessas futuras professoras e por meio da 

discussão coletiva, socialização de experiências, nem sempre boas, sigam 

construindo os conceitos matemáticos de maneira significativa e correta, 
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contribuindo para a mudança de atitudes e da representação sobre a Matemática e o 

ensino da mesma.  

No caso do Curso de Pedagogia, trata-se de um momento oportuno para 

refletir sobre essas questões, visto que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para essa formação estão em pauta nos diversos cursos existentes no país, 

incluindo a proposta de formação inicial deste estudo. No Art. 5º deste documento 

consta que o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a “VI – aplicar 

modos de ensinar diferentes linguagens, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano” (BRASIL, 2005, grifo nosso). 

Ortega (2011, p. 47) reafirma “[...] a preocupação com que os futuros 

professores saibam os conteúdos matemáticos a serem ensinados, que conheçam 

formas de ensinar estes conteúdos de maneira que os alunos vejam significado no 

conhecimento matemático, e que articulem esses conhecimentos aos 

conhecimentos pedagógicos gerais”. 

Saviani (2008, p. 67) aponta para os desafios da proposta curricular na 

formação inicial de professores do Curso de Pedagogia, quando diz que: 

[...] as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Pedagogia são, ao mesmo tempo, extremamente restritas e 
demasiadamente extensivas: [...] são restritas no que se refere ao 
essencial, isto é, àquilo que configura a pedagogia como um campo 
teórico-prático dotado de um acúmulo de conhecimentos e 
experiências resultantes de séculos de história. Mas [...] dilatam-se 
em múltiplas e reiterativas referencias à linguagem hoje em evidência, 
impregnada de expressões como conhecimento ambiental-ecológico; 
pluralidade de visões de mundo; interdisciplinaridade; 
contextualização; democratização; ética e sensibilidade afetiva e 
estética; exclusões sociais; étnico-raciais; econômicas, culturais, 
religiosas, políticas; diferenças; gêneros; faixas geracionais; escolhas 
sexuais, como se evidencia nos termos da Resolução antes citados. 

Assim, o autor conclui que “não é fácil identificar na Resolução do CNE uma 

orientação que assegure um substrato comum em âmbito nacional e dar um mínimo 

de unidade ao referido curso” (SAVIANI, 2008, p. 67). Cabe a esta pesquisa, dentre 

outros aspectos, verificar se as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de 

Pedagogia contemplam a formação de um professor apto a ensinar o conhecimento 

matemático na Educação Infantil e, especificamente, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 



34 

Nessas Diretrizes há claramente a menção à Matemática como uma das 

áreas do conhecimento que deverá integrar a formação dos alunos. Esse trabalho 

poderá, portanto, contribuir para discussões e reflexões sobre a maneira de 

trabalhar a Matemática durante essa formação, a fim de que esses professores 

tenham condições de lidar com esta área do conhecimento escolar de maneira 

menos traumática e mais prazerosa consigo mesmos e com seus alunos (UTSUMI; 

LIMA, 2008), na medida em que a academia deve levar os resultados de suas 

pesquisas aos professores que lidam diretamente com a Educação Matemática, pois 

esses precisam de subsídios para aprimorar seus conhecimentos, sua prática 

pedagógica e sua relação afetiva com esta ciência. Nesta perspectiva, espera-se 

que o ensino de Matemática esteja num patamar ao alcance de todos (CAZORLA; 

SANTANA, 2005). 

Desde 2008 trabalho com a formação de professores(as) de Matemática em 

curso de licenciatura de Pedagogia, no qual o tempo pedagógico vivenciado junto 

aos/às professores(as) em formação constituiu-se em fonte de questionamentos, 

reflexões, avaliação e, no presente trabalho, configura-se como espaço possível de 

investigação e pesquisa, na medida em que se propõe a um estudo acerca dos 

saberes docentes do(a) docente formador(a) de professores de Matemática para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, haja vista que: 

[...] uma preparação pedagógica que conduza a uma reconstrução da 
experiência por parte do professor-aprendiz pode ser altamente 
mobilizadora para a revisão e construção de novas formas de ensinar. 
O diálogo entre a experiência e a história, entre uma experiência e 
outra (ou outras), o confronto das práticas com as contribuições da 
teoria, com suas leis, princípios e categorias de análise, num 
movimento de desvelar, pela análise da prática, a teoria em ação, o 
processo de investigação da prática, de forma intencional, 
problematizando-a em seus resultados e no próprio processo 
efetivado, é um desafio e uma possibilidade metodológica na 
preparação pedagógica dos docentes universitários. (PIMENTA, 
ANASTASIOU; CAVALLET, 2001, s/p) 

Neste sentido, tal estudo sobre as necessidades formativas do docente do 

curso de licenciatura em Pedagogia abarca, por um lado, a discussão sobre o ensino 

dos conteúdos matemáticos e, por outro lado, a discussão sobre as metodologias de 

ensino da Matemática, considerando-se que não basta somente ter domínio do 

conteúdo, é preciso saber como ensiná-lo, da mesma forma que não basta saber 

como ensinar Matemática, sem ter domínio dos conteúdos matemáticos.  
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Impasse ou Compasso? Limite ou possibilidade? Percalços ou Caminhos? 

Como garantir o domínio dos conteúdos matemáticos na formação dos futuros 

professores de Matemática do curso de graduação em Pedagogia? Qual a proposta 

curricular do curso de graduação em Pedagogia: ensinar conteúdos matemáticos 

reproduzindo a lógica de exclusão e o fracasso escolar? Ou problematizar o ensino 

dos conteúdos matemáticos escolares? Entretanto, como problematizar e discutir 

abordagens metodológicas sem ter domínio dos conteúdos?  

Shulman (2004) problematiza acerca da necessidade da intersecção entre 

conteúdos específicos e questões didáticas/pedagógicas quando diz que, 

provavelmente, o conhecimento do conteúdo pedagógico seja a categoria que mais 

distingue o entendimento do educador especialista em conteúdo – no caso, da 

Matemática – do entendimento do educador preocupado com as questões do ensino.  

Nessa perspectiva, tais conhecimentos devem ser complementares na 

medida em que o professor assume a tomada de decisões relativas ao “quê ensinar” 

e ao “como ensinar”, uma vez que “[...] é na relação entre o campo disciplinar e o 

campo didático que se constrói o ser e se produz o conhecimento docente. Ou seja, 

a apropriação do conhecimento científico – do conteúdo das disciplinas que 

compõem o campo disciplinar, das formas de sua produção e sua socialização – 

deve articular-se aos modos de sua transmissão” (MORAES; TORRIGLIA, 2003, p. 

50 apud SFORNI, 2012, p. 472-473). Ainda na esteira das ideias desse mesmo autor 

(SFORNI, 2012): 

[...] os conteúdos clássicos das várias ciências se constituem em 
objetos centrais da atividade de ensino, e a ação do professor deve 
estar organizada intencionalmente para a promoção dessa 
aprendizagem. É no domínio desses conhecimentos e no modo de 
torná-los acessíveis aos estudantes que está o núcleo da atividade 
do professor. Em outras palavras, quando se considera que a função 
principal da escola é a socialização. Do conhecimento produzido 
historicamente e consolidado nas diversas áreas do conhecimento, 
cabe aos professores o domínio desses conteúdos e os meios de 
favorecer a apropriação deles pelos estudantes. (p. 472) 

Enfim, como possibilitar uma formação de professores(as) de Matemática que 

garanta tais necessidades formativas, uma vez que: 

[...] a importância dada à Educação Matemática deve-se ao fato de 
ser considerada como uma importante ferramenta para as mais 
diversas situações e profissões, como também necessária à 
articulação dos conceitos usados no dia-a-dia das pessoas, quer em 
suas relações de consumo, quer em múltiplas situações da vida 
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social. Na verdade, o rápido avanço da tecnologia nos mais diversos 
campos das atividades humanas e a crescente necessidade da 
aplicação de modelos matemáticos nas tomadas de decisões, 
concernentes à modernidade, são fatores que justificam a 
essencialidade do domínio dessa área pelo aluno. (ANDRADE; 
VIÉGAS; TRISTÃO, 2009, p. 4) 

Quando refletimos sobre necessidades formativas de professores, é 

importante considerar que estamos nos reportando a um universo conceitual 

composto de diferentes acepções. Ao falar sobre o conceito de “necessidade de 

formação”, D’Hainaut (1979 apud RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 13), reconhece 

que “[...] o termo necessidade implica sempre, mais ou menos diretamente, algum 

problema de valor ou de referencia, ou certas normas sociais em função das quais 

se mede a necessidade”. 

Compreende-se, assim, o estudo das necessidades formativas dos 

professores universitários como algo bastante complexo, uma vez que acompanha 

todo o processo de formação do professor, desde a discência até os tempos do 

exercício docente, contexto no qual o profissional do Ensino Superior depara-se com 

demandas de ordem didático-pedagógica, curricular, organizacional, pessoal, dentre 

outras. Portanto, as necessidades formativas precisam ser consideradas a partir do 

lugar de formação do professor universitário, ou seja, do seu campo de 

conhecimento, de suas concepções, valores, bem como de suas expectativas em 

relação à prática docente.  

Assim, entende-se que, cotidianamente, na prática docente, tais 

necessidades podem se revelar tanto diversas quanto variadas, uma vez que 

diversos e variados são, igualmente, os campos de conhecimento dos docentes 

universitários, o modo de pensar do professor, a aquisição e a transmissão do 

conhecimento por parte do professor, bem como suas experiências anteriores a 

docência universitária (FERENC; SARAIVA, 2010). 

As necessidades formativas anunciadas neste estudo são da ordem das 

necessidades próprias, uma vez que são advindas da minha própria experiência ao 

me deparar com certas dificuldades na prática docente/formativa, que evidenciaram 

algumas fragilidades no que diz respeito a questões pedagógicas, didáticas e de 

conteúdo (PACHANE, 2006), bem como no que diz respeito aos conteúdos 

científicos fundamentais à formação dos professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Conforme Tardif (2002): 
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A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar 
esses saberes, compreender como são integrados concretamente 
nas tarefas dos profissionais e como estes os incorporam, produzem, 
utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos recursos 
inerentes às suas atividades de trabalho. Ela também visa 
compreender a natureza desses saberes, assim como o papel que 
desempenham tanto no processo de trabalho docente quanto em 
relação à identidade profissional dos professores. (p. 256) 

Partindo-se da problematização apresentada e com foco no campo 

epistemológico da Didática, das Teorias de Ensino e das Práticas Escolares em 

direção à consolidação das práticas pedagógicas e, por sua vez, da 

profissionalização do ensino por meio da garantia efetiva das habilidades, das 

competências e das atitudes exigidas para a formação inicial de professores(as) de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, alguns questionamentos 

acerca dessa temática desencadeiam meu exercício reflexivo, nos termos que se 

seguem: 

a) Em que termos o formador de professores em nível de Ensino Superior – o 

professor universitário – pode contribuir na formação crítico-reflexiva 

dos(as) professores(as) do curso de licenciatura em Pedagogia, no que se 

refere às teorias e às práticas de ensino da Educação Matemática? 

b) Como o(a) formador(a) do curso de licenciatura em Pedagogia pode 

superar a dimensão conteudista – conteúdos matemáticos – que lhe é 

atribuída em sua identidade docente, por parte dos(as) alunos(as) em 

formação? 

c) Quais os saberes – conhecimentos, competências, habilidades – 

necessários ao professor do curso de licenciatura em Pedagogia para 

garantir uma formação crítico-reflexiva dos futuros professores de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

d) Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas a partir 

da identificação das necessidades formativas dos professores formadores, 

no que se refere ao processo de formação inicial dos professores de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

e) Quais as comunalidades, as especificidades e as intersecções possíveis na 

formação de professores de Matemática nos cursos de licenciatura em 

Pedagogia e nos cursos de licenciatura em Matemática? 

A partir da questão fundamental “como nos encontramos implicados nos 
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nossos objetos de estudo?” (ALTHABE; HESS, 2003 apud HESS, 2005, p. 26), bem 

como a partir das considerações preliminares acerca das lacunas e das 

possibilidades dos estudos acima identificados (e do aprofundamento que 

realizaremos dos mesmos), bem como a partir do diálogo que pretendemos 

estabelecer entre estes estudos com os saberes docentes/profissionais dos 

educadores matemáticos em exercício (que participarão da investigação), a 

pesquisa buscará o desvelamento sobre a seguinte questão (problema): Com base 

no mapeamento das lacunas e das possibilidades apontadas nos estudos da 

literatura, bem como a partir do diálogo desses estudos com os saberes 

experienciais dos educadores matemáticos em exercício contemplados na 

presente investigação, quais são as necessidades formativas do(a) 

formador(a) de professores(as) de Matemática do Ensino Fundamental no 

curso de licenciatura em Pedagogia? 

Gadotti (2000) constata que as competências profissionais enunciadas como 

necessárias aos professores para o enfrentamento dos desafios do século XXI 

continuam – em sua grande maioria – as mesmas que foram enunciadas no século 

anterior, na medida em que os desafios no âmbito da Educação e, por conseguinte, 

da formação de professores, continuam sem soluções qualitativamente desejáveis. 

Segundo Libâneo (2004): 

[...] um professor competente... é aquele que desenvolve a 
capacidade de mobilizar recursos cognitivos [...], capacidades 
relacionais, procedimentos, técnicas, atitudes para enfrentar 
situações problemáticas, dilemas. [...] Um professor será mais 
competente quanto mais souber imaginar, refletir, articular as 
condições que possibilitem aos alunos aprender melhor e de forma 
mais duradoura, a desenvolver suas estruturas cognitivas e seus 
recursos de pensar e agir, de modo a se constituírem como sujeitos 
pensantes e críticos, ou seja, competentes. (p. 85-86) 

Nessa perspectiva, apesar dos avanços já consolidados, defendo que, como 

educadores, temos que continuar insistindo no que se refere aos resultados 

concretos da legislação, das políticas educacionais e da pesquisa educacional, em 

prol da busca de aperfeiçoamento contínuo na formação de professores, pautados 

na crença do poder social e político da escola, tendo como base o direito de todos, 

em condições iguais de oportunidades de acesso aos bens culturais, ao 

desenvolvimento das capacidades humanas, a formação da cidadania, a conquista 

da dignidade humana e da liberdade intelectual e política (PIMENTA; FRANCO; 
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LIBÂNEO, 2010).  

Roldão (2001 apud ALARCÃO, 2001) sublinha linhas de emergência de um 

outro paradigma de desempenho profissional dos docentes:  

A assunção de um papel ativo na construção e na gestão do 
currículo com que trabalham ao nível da escola; a conceitualização 
da sua ação docente no quadro do pensar global e agir local, quer da 
instituição quer do currículo; a especialização na análise dos 
diferentes modos de aprender e das formas de ensinar que lhes são 
mais adequadas; a ação profissional reconduzida a uma prática 
partilhada pela comunidade de pares que produz seu saber próprio. 
(p. 131) 

Assim, o paradigma emergente que engloba a relação triangular escola-

sociedade-professores configura-se numa multiplicidade de modalidades 

organizativas da escola e da prática profissional dos professores, a fim de se 

constituírem em respostas mais adequadas e eficazes diante da crescente 

complexidade das situações e das necessidades educativas dos indivíduos e das 

sociedades, tendo como eixo a mudança. 

A partir desse contexto, segundo Sforni (2012, p. 484-485), o professor deve 

conhecer: 

1) o percurso lógico e histórico do conteúdo a ser trabalhado, 
reconhecê-lo como um instrumento simbólico produzido na 
atividade humana, portanto, impregnado de ações e operações 
mentais; 

2) a atividade cognitiva do estudante, eleger procedimentos 
adequados para que ele tenha condições de reproduzir as ações 
e operações mentais objetivadas no conteúdo trabalhado, bem 
como para criar motivos adequados para as referidas 
aprendizagens. 

Se esses são conhecimentos próprios do trabalho docente, os cursos 
de formação de professores devem contemplá-los e, assim, 
favorecer que o futuro profissional compreenda e organize o ensino, 
levando em conta o objeto de conhecimento e a atividade necessária 
ao sujeito que dele irá se apropriar. Ou seja, devem contemplar o 
conhecimento acerca do objeto de ensino, do sujeito da 
aprendizagem e, principalmente, das relações entre os dois em 
situações de sala de aula. A necessidade de contemplar o percurso 
lógico-histórico do próprio conteúdo, a regularidade do processo de 
aprendizagem e a singularidade do desenvolvimento do aluno revela 
a complexidade do ato de ensinar. 

Assim, corroboro com a ideia de que é preciso desenvolver uma consciência 

crítica por parte dos futuros professores no âmbito da formação inicial, de modo que 
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possam desenvolver a tripla compreensão no decorrer de sua trajetória de iniciação 

à docência:  

a) ter domínio dos conhecimentos específicos (currículo escolar); 

b)  selecionar os meios para o ensino de tais conhecimentos; 

c) conhecer os sujeitos aprendizes na/da escola. 

1.5  HIPÓTESES E OBJETIVOS 

Uma tese é uma obra de arte na medida em 

que vê-se bem a necessidade de “construir o 

momento da tese como um momento existencial”. 

[...] uma tese é uma obra de arte onde há uma boa 

congruência da forma e do fundo. Apresentar sua 

implicação para com um sujeito, o desenrolar da 

pesquisa, pode ser um atrativo, uma entrada em 

uma matéria que ajuda o leitor a seguir nossa 

aventura. É importante que seja explicitada a 

relação do pesquisador com seu objeto de pesquisa. 

Remi Hess 

Após um estudo com licenciandos de Matemática e professoras-alunas de um 

curso de Pedagogia/Normal Superior, Utsumi (2003) detectou que ambos os grupos 

possuíam muita dificuldade em lidar com a Matemática. O grupo de professoras-

alunas possuía atitudes mais negativas e o grupo de licenciandos apresentava um 

alto grau de conformismo com o fato de não dominarem conceitos básicos que 

teriam de ensinar, mesmo tendo concluído praticamente 2/3 do curso de formação.  

O estudo causou modificações na disciplina ministrada pela pesquisadora, 

que introduziu discussões sobre o papel social do professor, a ética da profissão e a 

responsabilidade do professor pelo gerenciamento de sua formação continuada e 

pela transformação da vida de seus alunos (UTSUMI; LIMA, 2008). Na esteira das 

ideias das autoras em pauta, algumas hipóteses de pesquisa podem ser 

anunciadas:  

a) Na formação de professores para o ensino de Matemática para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, partir dos objetivos atitudinais para garantir 

o alcance dos objetivos conceituais dos conteúdos matemáticos (num 

movimento contrário e “transgressor” à sequência de objetivos apresentada 
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nos PCNs de Matemática), de modo que o professor possa superar suas 

crenças em relação ao ensino e a aprendizagem da Matemática. Com a 

superação dessas crenças, há maior probabilidade de criar uma 

disponibilidade para a (re)construção e/ou a (re)significação dos conteúdos 

matemáticos, por parte do professor de Matemática em formação. 

b) Ao abordar a Didática da Matemática na formação de futuros professores 

de Matemática para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), aceno para a 

possibilidade de um trabalho interdisciplinar e/ou multidisciplinar com 

formadores especialistas em Pedagogia (dimensão didático-pedagógica) e 

formadores especialistas em Matemática (dimensão dos conteúdos 

matemáticos). 

c) Ao desenvolver um trabalho multidisciplinar/interdisciplinar no curso de 

graduação em Pedagogia, possibilita-se aos futuros professores de 

Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) a construção dos 

conceitos matemáticos de maneira significativa e correta, contribuindo para 

a mudança de atitudes e da representação sobre a Matemática e o ensino 

da mesma. 

Com foco no campo epistemológico da Didática, das Teorias de Ensino e 

das Práticas Escolares que tratam sobre a Educação Matemática, o presente estudo 

parte da hipótese segundo a qual a formação de professores de Matemática que leve 

em consideração uma Educação Matemática de qualidade em direção à consolidação 

das práticas pedagógicas por meio da garantia efetiva das habilidades, das 

competências e das atitudes exigidas para a formação inicial de professores(as) de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, poderá vislumbrar melhores 

resultados no enfrentamento do fracasso da/na Matemática escolar.  

Levando-se em conta a proposição de Rangel (1992), que defende que a 

educação matemática se compromete com a formação de sujeitos autônomos e 

solidários que aprendem na troca com o outro, uma vez que agem, operam, 

cooperam e transformam a sua realidade, a presente investigação se justifica por uma 

formação inicial de professores de Matemática pautada em parâmetros de qualidade. 

Concordo com Tardif e Gauthier (2001, p. 203-204), segundo os quais, 

atualmente, um dos objetivos mais importantes da pesquisa sobre a formação de 

professores consiste em elaborar esse campo de jurisprudência pedagógica, 

partindo do estudo de julgamentos e de saberes dos práticos, a fim de partilhá-los, 
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de torná-los públicos e, assim, acessíveis a todos os membros da profissão didática. 

Em termos correlatos, consiste num corpo de regras de ação aplicáveis à prática 

profissional, bem como num corpo de regras passíveis de revisão, de discussão, 

enfim, matéria de processo, de deliberação, discussão, argumentação e reflexão. 

Por esta razão que, tomando como referência a problemática da pesquisa, 

proponho-me a construir rotas para os objetivos que se seguem: 

a) Realizar a revisão da bibliografia acerca das competências profissionais 

necessárias aos professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no complexo contexto das práticas escolares em tempos 

atuais, de modo a possibilitar a elucidação dos saberes necessários aos 

formadores destes professores, no âmbito do curso de licenciatura em 

Pedagogia. 

b) A partir da pesquisa bibliográfica realizada, tecer encaminhamentos 

possíveis para a formação dos professores de Matemática dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, por meio da identificação dos saberes necessários 

aos formadores destes professores para os tempos atuais. 

c) Com base nos resultados da análise dos dados coletados, tecer possíveis 

encaminhamentos para os formadores de professores de Matemática no 

âmbito da formação inicial no curso de licenciatura em Pedagogia, a fim de 

viabilizar a construção progressiva da profissionalização do ensino de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

d) A partir da análise dos saberes docentes/profissionais dos educadores 

matemáticos em exercício (formadores de curso de licenciatura em 

Pedagogia; formadores de curso de licenciatura em Matemática; 

professores de Matemática do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental; 

formadores de cursos de formação continuada de professores de 

Matemática), incorporar os conhecimentos validados na análise dos dados 

e anunciar as necessidades formativas do formador e do professor de 

Matemática em formação no curso de licenciatura em Pedagogia. 

Em outras palavras, a pesquisa objetiva a configuração dos saberes 

necessários aos docentes universitários (os formadores), responsáveis pela 

profissionalização do ensino no âmbito da formação inicial. Sob tal perspectiva, a 

formação inicial dos(as) professores(as) de Matemática poderá assumir contornos 
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diferenciados em relação ao que estamos habituados a ver, podendo minimizar e até 

mesmo superar as dificuldades no/do processo de ensino e de aprendizagem da 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, buscarei investigar as 

necessidades formativas de uma Educação Matemática pautada em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos e formativos, na busca da identificação dos saberes 

profissionais necessários aos/às professores(as) em formação, bem como aos/às 

professores(as) formadores(as). Dessa maneira, com este estudo pressupõe-se que 

os encaminhamentos para a formação de professores(as) de Matemática serão 

articulados às necessidades de formação humana das gerações do presente e do 

futuro.  

É importante destacar que tal formação integral, crítica e reflexiva dos(as) 

futuros(as) professores(as) de Matemática não pode se isentar de profissionais 

igualmente crítico-reflexivos, os(as) professores(as) universitários(as), os quais 

devem ser capazes de propiciar e garantir os saberes necessários do curso de 

licenciatura em Pedagogia. Nesse sentido, caberá à Pedagogia, como ciência da 

Educação, ser a interlocutora interpretativa das teorias implícitas na práxis, e ser 

também a mediadora de sua transformação, para fins cada vez mais emancipatórios 

(PIMENTA; FRANCO; LIBÂNEO, 2010). 

1.6  JUSTIFICATIVA 

Não é porque não gostam da 

Matemática que fracassam, é porque 

fracassam que não gostam. 

Veleida Anahí da Silva 

 
Figura 2 – Tirinha de “Calvin e Haroldo”. 

 

Autoria: Bill Watterson. 
Fonte: Watterson (2010). 
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Em termos de Matemática, o Brasil é um país de grandes contradições. 

Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), Suely Druck 

(2004)15, ao mesmo tempo em que jovens brasileiros ganham medalhas de ouro em 

olimpíadas internacionais de Matemática, ocupam péssimos lugares em avaliações 

internacionais – como  o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA)16 – ou nacionais como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) ou, ainda, nos exames nacionais de final 

de cursos, os “provões” (atualmente tais avaliações são contempladas no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE). Para Druck, o principal 

problema se encontra na formação dos professores que lecionam Matemática e no 

sistema educacional que não privilegia a carreira de professor (CAZORLA; 

SANTANA, 2005).  

Santos (2014d, p. 59-60), por sua vez, chama a atenção para os seguintes 

aspectos relativos às avaliações: 

Cabe situar que as práticas e modalidades de avaliações realizadas 
no Brasil alinham-se com o movimento internacional que estabelece 
e generaliza tais práticas porque, [...] as avaliações aplicadas ao 
sistema de ensino oferecem os indicadores que posicionam os 
países na escala classificatória segundo o critério do 
desenvolvimento social e de força política e econômica. Não convém, 
portanto, ignorar a importância que têm desempenhado as 
avaliações empreendidas por organismos internacionais como as do 
Programme for International Student Assessment – PISA (Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos). [...] Uma de suas principais 
características é a produção de indicadores que contribuam para a 
discussão da qualidade da educação nos países participantes, de 
modo que subsidiem políticas de melhoria da educação básica. 

Esse autor alerta-nos, ainda, para a necessidade de termos um olhar e uma 

análise crítica sobre os resultados “bem-sucedidos” dos alunos em Olimpíadas de 

Matemática e sobre os resultados dos instrumentos de avaliação nacionais e 

internacionais em larga escala, visto que: 

                                                           

15 DRUCK, Suely. Entrevista. Jornal da Ciência on-line. 16 fev. 2004. Disponível em: 

<http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=16299>. Acesso em: 13 abr. 2005. 

16 Segundo Oliveira (2005, p. 14), o PISA é uma avaliação internacional cuja finalidade é subsidiar o 
aperfeiçoamento das reformas educacionais em curso nos países participantes, analisando em que 
medida os alunos chegam ao final da etapa obrigatória de escolarização, possuindo os 
conhecimentos e as habilidades requeridas para desempenhar diferentes papéis na sociedade, 
consubstanciadas na capacidade de análise, raciocínio e comunicação de ideias. O teste abrange 
áreas de leitura, Matemática e Ciências, e pretende obter informações sobre o desempenho e as 
condições de aprendizagem dos estudantes, bem como identificar a preparação dos alunos para a 
aprendizagem como um processo contínuo. 
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[...] não é suficiente voltar a atenção exclusivamente para os 
resultados certos ou errados, como ocorre com frequência nas 
avaliações externas, em larga escala, na modalidade de testes de 
múltipla escolha. Em Matemática, essa prática de avaliação tem sido 
privilegiada e impõe-se como padrão a ponto de ter força para pautar 
a dinâmica da sala de aula, modelando o ensino, de modo que os 
alunos sejam treinados para esse tipo de avaliação e assim 
consigam melhor resultado. [...] a avaliação precisa voltar-se para o 
acompanhamento cotidiano desse processo, identificando o que os 
alunos já sabem e como sabem, as dificuldades nessas áreas para 
que o professor reoriente o seu ensino. (SANTOS, 2014d, p. 55-56) 

Neste sentido, Santos (2014d) desmistifica a ideia segundo a qual o Brasil 

seja um país de grandes contradições, uma vez que tal disparidade entre os 

resultados de diferentes formas de avaliação da Matemática tem relação com a 

perversa realidade da educação pública brasileira, com políticas de formação de 

professores incipientes e com estratégias incomparáveis de visibilização dos 

resultados no desempenho em Matemática, na medida em que privilegiam 

Olímpiadas que selecionam uma minoria de alunos prodígios na aprendizagem de 

Matemática, bem como destacam as avaliações em grande escala que consideram 

parâmetros e indicadores padronizados de avaliação, desconsiderando que temos 

alunos que receberam ensinos diferentes e diferenciados no seu processo de 

escolarização formal.  

Ainda, na esteira dessas contradições, Santos (2014d, p. 60) problematiza 

que o PISA surge num cenário de “modelos a serem almejados e copiados”, no que 

se refere às políticas públicas educacionais – reformas curriculares e formação de 

professores da Educação Básica – dos países que ocupam o topo dos resultados no 

PISA, dentre eles, a Finlândia, que virou “referência obrigatória para os países do 

ocidente, mesmo para aqueles cujas realidades social, econômica, educacional são 

incomparáveis”. O autor acrescenta que: 

Ao fazer uma análise do ensino de Matemática, dos baixos índices 
de aproveitamento dos alunos e das consequências que pesam 
sobre seus ombros, não se pode deixar de lado a estreita relação 
que há entre aprendizagem e formação do professor. As dificuldades 
de aprendizagem dos alunos têm várias causas e grande parte delas 
dizem respeito ao preparo dos seus professores e ao tratamento 
dispensado ao ensino de Matemática nas salas de aulas (SANTOS, 
TEIXEIRA, MORELLATTI, 2003).  

O perfil profissional do professor de Matemática é marcado também 
por dificuldades na sua formação. No caso do professor do ciclo I do 
Ensino Fundamental, formado outrora em um curso de Magistério ou 
em cursos de Pedagogia, verifica-se uma formação específica em 
descompasso com a formação pedagógica, que não oferece os 
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elementos necessários para que o professor desenvolva uma 
satisfatória iniciação matemática dos alunos. No entanto, já há uma 
ampla concordância com o ponto de vista de que saber matemática é 
uma condição necessária, porém não suficiente para realizar de 
modo satisfatório o processo de ensino e aprendizagem na escola.  

O conhecimento específico da disciplina ocupa, sim, um lugar 
importante no espectro de saberes necessários ao professor que 
ensina Matemática. Assim, as análises que procuram entender o 
fenômeno do baixo rendimento escolar e a tendência de rendimentos 
decrescentes nos sucessivos anos do Ensino Fundamental detêm-se 
na figura do professor como elemento-chave no processo educativo, 
do qual depende boa parte das mudanças necessárias, havendo, 
para isso, a necessidade de aprofundar o conhecimento do professor 
e do futuro professor sobre os processos envolvidos na relação 
ensino e aprendizagem, bem como as suas dificuldades.  

[...] Em tal sistema, a avaliação consagrou-se como prática 
identificada com o fracasso do aluno. Trata-se de uma prática que se 
opõe a uma avaliação múltipla comprometida com o sucesso do 
aluno, na sua aprendizagem e com o sucesso do professor na sua 
atividade docente. Que esteja voltada para o acompanhamento 
sistemático do trabalho pedagógico, que realce o que os alunos 
sabem, que identifique dificuldades específicas, com possíveis 
interpretações destas, que subsidie a reorientação do trabalho do 
professor para a efetiva integração, no processo regular de ensino e 
aprendizagem, dos alunos com dificuldade, em vez de acentuar sua 
marginalização e consequente exclusão desse processo.  

[...] Em condições iguais a essas, ganha força a noção de que a 
expectativa com o conhecimento não é muito alta e que o papel da 
escola é ensinar apenas o que vai servir imediatamente ao aluno; em 
nome do interesse imediato do aluno pratica-se um ensino que 
esvazia significados e finalidades que o aprender matemática 
possibilita. (p. 56) 

Não obstante a reflexão crítica acerca dos processos avaliativos do processo 

de ensino e de aprendizagem da Matemática na educação básica, os resultados 

alcançados pelos alunos brasileiros nas avaliações, tanto em nível nacional quanto 

em nível internacional, não são nada animadores. Em especial, destaca-se o 

desempenho dos alunos na disciplina de Matemática, fazendo atentar para o fato de 

que medidas urgentes devem ser tomadas para a reversão desse quadro.  

Além dos índices que indicam o baixo desempenho dos alunos na 
área de Matemática em testes de rendimento, também são muitas as 
evidências que mostram que ela funciona como filtro para selecionar 
alunos que concluem, ou não, o ensino fundamental. 
Frequentemente, a Matemática tem sido apontada como disciplina 
que contribui significativamente para elevação das taxas de retenção. 
(BRASIL, 1997b, p. 24) 

Em 2012, o Brasil ocupou o 58º lugar entre os 65 países avaliados, fato que 

converteu o aumento da média dos estudantes brasileiros em Matemática – de 356 
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pontos, no PISA de 2003, para 391 pontos, em 2012. Porém, 70% dos participantes 

brasileiros do PISA de 2012 não ultrapassaram o nível 1 da escala de habilidade em 

Matemática, que identifica a capacidade de resolver questões simples. Esses alunos 

não sabem, por exemplo, usar informações de uma tabela ou gráfico para calcular 

uma média ou tendência.  

Nesta mesma direção, o jornal Folha de São Paulo, na edição de 4 de 

dezembro de 2013, em artigo intitulado “Brasil melhora em matemática, mas segue 

entre piores do mundo: país liderou avanço em exame internacional em nove anos, 

mas tendência perdeu força após 2009”, informa que a média do Brasil em 

Matemática subiu de 356 em 2003 para 391 pontos em 2012, ou seja, é como se o 

aluno brasileiro de agora tivesse quase um ano a mais de escolarização do que o 

aluno de 2003. Porém, o desempenho não foi suficiente para tirar o Brasil das 

últimas colocações: está em 58º lugar entre 65 países, atrás de Cazaquistão, México 

e Uruguai e à frente da Colômbia e da Jordânia. Tais resultados deflagram a 

situação crítica na qual a maioria dos alunos brasileiros não consegue acertar uma 

questão em que é preciso apenas interpretar dados num gráfico com barras, sem a 

necessidade de cálculos (TAKAHASHI; RIGHETTI; FOREQUE, 2013). 

Andrade, Viégas e Tristão (2009), ao analisarem a questão, afirmam: 

Internacionalmente, a situação também é caótica. Em 2006, os 
resultados alcançados pelos alunos brasileiros no Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) 17  em Matemática 
corresponderam a 370 pontos. Este resultado é equivalente à média 
de países como Quatar (318), Tunísia (365) e Kirziquistão (311), 
entre outros bastante pobres, enquanto as médias mais altas 
chegaram à casa dos 540 pontos, na Finlândia (548) e em Hong 
Kong (547). Esse programa é coordenado internacionalmente pela 
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), cujo objetivo é produzir indicadores a respeito da 
educação nos diversos países do mundo. Cada país tem seu 
representante responsável pela coordenação da avaliação e, no 
Brasil, essa incumbência está a cargo do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP). Com 
foco na capacidade leitora do estudante, o PISA tem por fim avaliar o 
conhecimento e as competências dos estudantes no mundo, na faixa 
etária de quinze anos de idade, nas áreas: Leitura, Matemática e 
Ciências. O motivo da escolha dessa faixa etária reporta-se ao fato 
de que na maioria dos países coincide com o final da escolaridade 
básica. (p. 5-6) 

                                                           

17 Para a análise dos resultados do PISA, são levados em conta os indicadores socioeconômicos: 
produto interno bruto (PIB) per capita, o índice de desenvolvimento humano (IDH) e o índice que 
mede a desigualdade na distribuição de renda (GINI). Essa avaliação é feita trienalmente e por 
amostragem. 
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Hoje, alfabetização matemática, alfabetização numérica, numeramento, 

numeratizar (DANYLUK, 1988), são palavras que invadem a academia e 

demonstram a necessidade de se levar contribuições efetivas para que o ensino de 

Matemática, na escola básica, tome seu devido lugar na formação de cidadãos 

capazes de lidar nesse mundo quantitativo em contextos qualitativos, bem como na 

garantia da formação de futuros cientistas e profissionais de um país (CAZORLA; 

SANTANA, 2005). Em outros termos, “como as demais ciências, reflete as leis 

sociais e serve de poderoso instrumento para o conhecimento do mundo e domínio 

da natureza” (BRASIL, 1997b, p. 26). 

No entanto, percebe-se que os alunos, mesmo os plenamente alfabetizados 

na linguagem corrente, não possuem as habilidades básicas para o entendimento da 

Matemática. Não conseguem, muitas vezes, concluir com exatidão as quatro 

operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Tampouco 

conseguem interpretá-las nas situações-problema, em que o seu ensino está hoje 

embasado. Para Manrique, pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP), em depoimento concedido ao jornal Folha de São Paulo, em 4 de 

dezembro de 2013, “[...] a formação de professores deixa a desejar e o currículo das 

escolas é desatualizado. A matemática parece o bicho papão” (TAKAHASHI; 

RIGHETTI; FOREQUE, 2013). 

D’Ambrosio (2011) corrobora com a hipótese de Manrique ao afirmar que:  

Os péssimos resultados nas avaliações, um quadro internacional, 
com resultados ligeiramente melhores nos países de cultura 
autoritária, estão ligados à falta de reconhecimento que o mundo dos 
jovens é, fora da escola, muitíssimo mais estimulante e desafiador 
que o mundo escolar. O baixo rendimento avaliado pelos testes é, 
muito possivelmente, resultado do descompasso entre os desafios de 
uma sociedade em rápida transformação e o conservadorismo das 
escolas. O impressionante desempenho de alguns jovens que se 
aventuram pelo novo, seja nas ciências, nas artes, na economia, são 
indicadores dessa minha análise. Isso é corroborado pelo crescente 
nível de complexidade das Olimpíadas de Matemática, às quais 
concorrem alguns jovens altamente selecionados mediante critérios 
desafiadores. Ao contrário do que os resultados dos testes sugerem, 
os jovens são muito empreendedores e interessados pelo novo. 
Também os professores são dedicados e melhor preparados que os 
de gerações anteriores. O equívoco está na maneira obsoleta de 
como são avaliados os jovens e os professores. (p. 12) 

Quando não consegue atribuir um sentido prático à Matemática, o aluno 

passa a ter aversão por ela, o que contribui para o consumado quadro de 

“analfabetismo” instaurado na contemporaneidade (ANDRADE; VIÉGAS; TRISTÃO, 
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2009, p. 4), uma vez que “não é porque não gostam da Matemática que fracassam, 

é porque fracassam que não gostam” da Matemática e, portanto, “o papel das 

práticas pedagógicas é decisivo” (SILVA, 2009). 

Para D’Ambrosio (2011): 

É comum lembrar que o Brasil apresenta um dos piores índices de 
aproveitamento escolar do mundo. Mas, contraditoriamente, 
sabemos que estudantes brasileiros participam, com destaque, das 
Olimpíadas Internacionais de Matemática. E destaco, sobretudo, o 
fato de matemáticos brasileiros se destacarem internacionalmente. 
Dos cinco grupos da União Matemática Internacional, classificados 
pelo volume e qualidade da sua produção científica, o Brasil está no 
Grupo IV, superando importantes nações europeias. O Impa/Instituto 
de Matemática Aplicada é o mais importante centro de pesquisa 
matemática do Hemisfério Sul. [...] Resta entender a razão do 
deplorável desempenho de estudantes brasileiros nos testes 
nacionais e internacionais. (p. 8) 

No caso do Brasil, a comunidade educacional está ciente dessa problemática 

e parte significativa dessas preocupações estão contempladas nas diretrizes dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997b). Analisando essas diretrizes, percebe-se 

a preocupação com o desenvolvimento do espírito científico e da formação para a 

cidadania, fazendo da Matemática um instrumento privilegiado para alcançar esses 

objetivos (CAZORLA; SANTANA, 2005), na medida em que: 

O papel do professor nesse processo é, portanto, crucial, pois a ele 
cabe apresentar os conteúdos e atividades de aprendizagem de 
forma que os alunos compreendam o porquê e o para que do que 
aprendem, e assim desenvolvam expectativas positivas em relação à 
aprendizagem e sintam-se motivados para o trabalho escolar. Para 
tanto, é preciso considerar que nem todas as pessoas têm os 
mesmos interesses ou habilidades, nem aprendem da mesma 
maneira, o que muitas vezes exige uma atenção especial por parte 
do professor a um ou outro aluno, para que todos possam se integrar 
no processo de aprender. A partir do reconhecimento das diferenças 
existentes entre pessoas, fruto do processo de socialização e do 
desenvolvimento individual, será possível conduzir um ensino 
pautado em aprendizados que sirvam a novos aprendizados. 
(BRASIL, 1997b, p. 47-48) 

Não assumo uma posição contrária à aquisição de técnicas de ensino para 

capacitar a ação do professor, contudo, penso que uma metodologia pautada em 

manuais ou receitas sobre técnicas de ensino mostra-se insuficiente para a 

compreensão da realidade escolar, mais especificamente, da complexidade da 

prática pedagógica propriamente dita. Propugno, pois, por uma formação inicial de 

professores que contemple os diferentes aspectos do processo de formação 
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humana, ao tempo em que “a crescente preocupação com a docência no ensino 

superior tem proporcionado um aumento nos estudos sobre o tema da formação e 

do desenvolvimento profissional de seus professores para além de um saber 

meramente teórico-disciplinar” (PIMENTA, ANASTASIOU, CAVALLET, 2001, s/p). 

D’Ambrosio (1996) manifesta sua preocupação quanto a formação deficiente 

de educadores, que afeta particularmente a Educação Matemática de hoje. Dentre 

os inúmeros pontos críticos na atuação do professor, que se prendem à deficiência 

na sua formação, o autor destaca dois setores: “falta de capacitação para conhecer 

o aluno e obsolescência dos conteúdos adquiridos nas licenciaturas” (p. 83). 

O mesmo autor, ao se referir ao processo de construção de conhecimentos 

em âmbito escolar, afirma que “[...] o ponto crítico é a passagem de um currículo 

cartesiano, estruturado previamente à prática educativa, a um currículo dinâmico, 

que reflete o momento sociocultural e a prática educativa nele inserida” 

(D’AMBROSIO, 1996, p. 88). Prossegue sua análise ao ressaltar que “[...] o currículo 

dinâmico é contextualizado no sentido amplo, mas o currículo cartesiano, tradicional, 

baseado nos componentes objetivos, conteúdos e métodos, obedece a definições 

obsoletas de objetivos de uma sociedade conservadora”. Assim, “[...] nessas 

condições, ensinam-se conteúdos que num determinado momento histórico tiveram 

sua importância e que são transmitidos segundo uma metodologia definida a priori, 

sem conhecer os alunos”. Em decorrência desse pensamento cartesiano nas 

questões metodológicas do ensino, “[...] os objetivos da educação matemática que 

hoje ainda são citados refletem um estado do mundo com uma ordem estabelecida 

pelas relações coloniais”. Ao denunciar tal lacuna no ensino de Matemática, o 

D’Ambrosio (1996) se lança na busca de respostas em sua pesquisa acerca da 

formação de educadores, o que lhe possibilita anunciar algumas perspectivas para a 

mudança desejável e necessária: 

O grande desafio que se encontra na educação é justamente sermos 
capazes de interpretar as capacidades e a própria ação cognitiva não 
da forma linear, estável e contínua que caracteriza as práticas 
educacionais mais correntes. [...] A essência da minha proposta é 
uma educação universal atingindo toda a população, proporcionando 
a todos o espaço adequado para o pleno desenvolvimento de 
criatividade desinibida, que ao mesmo tempo em que preserva a 
diversidade e elimina as inequidades, conduz a novas formas de 
relações intra e interculturais sobre as quais se estruturam novas 
relações sociais e uma nova organização planetária. Essa proposta 
tem implícita nela uma ética, que eu chamo de ética da diversidade. 
Atingir a paz total é nossa missão maior como educadores, em 
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particular como educadores matemáticos. (p. 120) 

De acordo com D’Ambrosio (1996, p. 115): 

[...] cabe, portanto, referirmo-nos a uma matemática dominante, que 
é um instrumento desenvolvido nos países centrais e, muitas vezes, 
utilizado como instrumento de dominação. Essa matemática e os que 
a dominam apresentam-se com postura de superioridade, com o 
poder de deslocar e mesmo eliminar a matemática do dia a dia. O 
mesmo se dá com outras formas culturais. (grifo do autor)  

Freire (1977, p. 51-52) já defendia tal postura democrática no processo de 

construção de conhecimentos para a superação de uma educação elitista e, no caso 

do conhecimento matemático, tal postura democrática de respeito às diferentes 

culturas na construção do saber se configura na “dialogicidade”, concepção 

epistemológica assumida pelo autor nos termos que se seguem: 

Não há que considerar tempo perdido o tempo do diálogo que, 
problematizando, critica e, criticando, insere o homem em sua 
realidade como verdadeiro sujeito da transformação. [...] O que se 
pretende com o diálogo não é que o educando reconstitua todos os 
passos dados até hoje na elaboração do saber científico e técnico. 
Não é que o educando faça adivinhações ou que se entretenha num 
jogo puramente intelectualista de palavras vazias. O que se pretende 
com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um 
conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento 
“experiencial”), é a problematização do próprio conhecimento em sua 
indiscutível relação com a realidade concreta na qual se gera e sobre 
a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la. 

D’Ambrosio (1996, p. 31) alerta-nos para a necessidade de aproximarmos o 

saber matemático à vida dos aprendizes, de maneira tal que os mesmos possam 

identificar os conhecimentos matemáticos a serem mobilizados em contexto, em 

situação, em tempo presente, na medida em que: 

É muito difícil motivar com fatos e situações do mundo atual uma 
ciência que foi criada e desenvolvida em outros tempos em virtude 
dos problemas de então, de uma realidade, de percepções, 
necessidades e urgências que nos são estranhas. Do ponto de vista 
de motivação contextualizada, a matemática que se ensina hoje nas 
escolas é morta. Poderia ser tratada como um fato histórico. Muitos 
dirão: mas a matemática está viva, está-se produzindo mais 
matemática nestes últimos 20 anos do que em toda a história da 
humanidade. Mas essa produção é produto de uma dinâmica interna 
da ciência e da tecnologia e da própria matemática. Naturalmente 
muito intensa, mas não como fonte primária de motivação. Interessa 
à criança, ao jovem e ao aprendiz em geral aquilo que tem apelo às 
suas percepções materiais e intelectuais mais imediatas. Por isso é 
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que proponho um enfoque ligado a situações mais imediatas. 

Nesse contexto, corroboro com a ideia de que é preciso desenvolver uma 

consciência crítica nos futuros professores no âmbito da formação inicial. Ou seja, é 

preciso criar espaços de discussão de fundamentos teóricos e práticos para alicerçar 

a formação integral dos professores. Nóvoa (1992; 1995 apud PIMENTA, 2000) 

propõe a formação do professor como um projeto único, englobando a formação 

inicial e a contínua.  

Nesse sentido, a formação envolve um duplo processo: o de 
autoformação dos professores, a partir da reelaboração constante 
dos saberes que realizam em sua prática, confrontando suas 
experiências nos contextos escolares; e o de formação nas 
instituições escolares onde atuam. Por isso é importante produzir a 
escola como espaço de trabalho e formação, o que implica gestão 
democrática e práticas curriculares participativas, propiciando a 
constituição de redes de formação contínua, cujo primeiro nível é a 
formação inicial. (p. 30) 

Para a formação de professores, o desafio consiste em conceber a escola 

como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas, 

na medida em que a formação deve ser encarada como um processo permanente, 

integrado no dia a dia dos professores e das escolas, e não como uma função que 

intervém à margem dos projetos profissionais e organizacionais (MCBRIDE, 1989 

apud NÓVOA, 1995, p. 29). Nesse contexto, desenvolver uma proposta de formação 

continuada em serviço que dialogue com as necessidades concretas dos 

professores e da escola torna-se um desafio permanente de busca de sentido(s) em 

prol do processo de ensino e de aprendizagem, haja vista que, em sentido contrário, 

podemos encontrar um cenário preocupante nos termos que Ortega (2011) anuncia, 

especificamente em relação à matemática escolar: 

Estudos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem de 
Matemática, muitas vezes, são incorporados como discursos no 
interior das escolas, mas não se convertem em práticas de ensino 
que deem significado aos conteúdos matemáticos. As reformas 
curriculares ocorridas nos últimos anos no Brasil têm evidenciado tal 
situação. Mesmo com orientações que sugerem práticas que vão 
além da memorização, da abordagem mecânica e superficial dos 
conteúdos matemáticos, esse tipo de prática persiste nas salas de 
aula. (p. 56) 

O desafio desdobra-se em outros âmbitos da formação dos professores, 

quando constatamos que a formação inicial não é suficiente para provocar 
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mudanças efetivas e significativas nas práticas pedagógicas. Neste sentido, Pimenta 

(2002) considera o processo de profissionalização do ensino como resultante da 

combinação entre a formação inicial, o exercício profissional e as condições 

concretas que determinam a ambos. O diálogo que se constrói entre os professores 

universitários e os professores da educação básica possibilita o desenvolvimento 

profissional de todos aqueles envolvidos nesse processo de formação.  

Para Ortega (2011, p. 130): 

Consideramos que os profissionais que trabalham nas instituições de 
curso superior que formam os professores dos anos iniciais precisam 
ter clareza de que a formação inicial e a contínua integram um 
mesmo processo de formação e devem optar, tomar partido por esta 
formação docente para não pulverizar e inchar os currículos a ponto 
de não formar nem o docente, nem o especialista em Educação. 

No presente estudo, na medida em que a formação inicial se aproximar das 

necessidades reais dos professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, pressupõe-se que a tendência de dicotomização entre teoria e prática, 

bem como o histórico de fracasso escolar no ensino da Matemática, assumirão 

contornos diferenciados do que estamos habituados a ver, conforme anuncia 

D’Ambrosio (1996): 

A responsabilidade maior do professor vai, portanto, além da sua 
disciplina específica. [...] O conhecimento está subordinado ao 
exercício pleno da cidadania e, consequentemente, deve ser 
contextualizado no momento atual, com projeções para o futuro. 
Como essas coisas têm sido abordadas na educação matemática? 
Acho que não estarei errando ao dizer que em geral esse aspecto 
tem sido ignorado pelos educadores matemáticos. Muitos perguntam 
o que significa em matemática uma dimensão política. E ainda 
muitos defendem ser a matemática independente do contexto cultural. 
[...] A educação para cidadania, que é um dos grandes objetivos da 
educação de hoje, exige uma “apreciação” do conhecimento 
moderno, impregnado de ciência e tecnologia. Assim, o papel do 
professor de matemática é particularmente importante para ajudar o 
aluno nessa apreciação, assim como para destacar alguns dos 
importantes princípios éticos a ela associados. A formação de 
professores de matemática é, portanto, um dos grandes desafios 
para o futuro. (p. 86-87) 

A problematização da formação de professores de Matemática para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em busca da qualidade e da superação de crenças 

acerca da construção de conhecimentos matemáticos, constitui-se objeto de 

pesquisa e de garantia de processos de formação mais significativos, quer para 

os/as alunos quer para os/as professores/as. 
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1.7  REVISÃO DE LITERATURA E METODOLOGIA 

A ciência se faz quando o pesquisador aborda 

os fenômenos aplicando recursos técnicos, 

seguindo um método e apoiando-se em 

fundamentos epistemológicos. 

Antônio Joaquim Severino 

Num primeiro momento, realizei uma pesquisa bibliográfica que se estruturou 

a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos como livros, artigos, teses, etc. Conforme Severino (2007, p. 122), tal 

pesquisa “[...] utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados”. Neste sentido, o presente estudo busca 

caminhos que me possibilitem a problematização da temática em questão pautada 

numa abordagem qualitativa de pesquisa, uma vez que não busco soluções ou 

respostas de natureza prescritiva, mas encaminhamentos descritivos que possam 

elucidar minhas indagações e – progressivamente assim como qualitativamente – 

construir o meu modo de ser e de estar no mundo como profissional da Educação.  

Concordo com Bogdan e Biklen (1999) de que o objetivo principal do 

investigador é o de construir conhecimento e não o de dar opiniões sobre 

determinado contexto, na medida em que a utilidade de determinado estudo é a 

capacidade que tem de gerar teoria, descrição ou compreensão. Nesta perspectiva, 

utilizei fontes bibliográficas cujos autores contemplem a formação de professores de 

Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, em direção ao exercício 

da construção de um quadro teórico consistente e cientificamente consolidado em 

termos da descrição e apresentação dos saberes necessários a esses professores e, 

por conseguinte, aos formadores destes professores no âmbito da formação inicial 

no curso de licenciatura em Pedagogia.  

Barbosa (2008); Curi (2004, 2006); D’Ambrosio (1996); Freire (1977, 1986); 

Freitas (2001); Machado (2009, 2011, 2012); Miguel e Miorim (2004); Nunes (2005); 

Panizza (2006); Parra (1996); Schliemann (2006); Rangel (1992); Santos (2014); 

Shör (1986); Smole (2001); Tardif (2002); Zunino (1995), dentre outros, são alguns 

autores da literatura especializada cujas contribuições consistem em fontes 

bibliográficas para a pesquisa teórica a ser realizada, na medida em que, segundo 

Hess (2005),  
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[...] o momento da tese é, antes de tudo, um momento de reflexão. É 
uma tentativa de elaboração de um discurso construído, que se apóia 
sobre uma certa erudição em relação a trabalhos anteriores que 
trataram, em graus diferentes, da problemática na qual a gente se 
inscreve. (p. 29) 

Dentre a documentação a ser contemplada na revisão bibliográfica acerca do 

tema da pesquisa, intencionei igualmente analisar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia; as propostas curriculares 

relacionadas às disciplinas de Metodologia do Ensino de Matemática consolidadas 

nos cursos de licenciatura em Pedagogia; bem como verificar a proposta curricular 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de licenciatura em Matemática, 

assim como a literatura especializada relacionada à pesquisa documental a ser 

realizada, a partir dos quais intencionei desenvolver a investigação e a análise do 

estudo em questão. 

Em se considerando que “[...] a complexidade da vida social, a variedade de 

interações entre os indivíduos, as contínuas mudanças ao longo do tempo e as 

diferenças culturais não permitem que os teóricos estabeleçam leis que se apliquem 

em todo o tempo e lugar” (SANTOS FILHO, 2002, p. 26), intencionei igualmente 

realizar uma pesquisa de campo com professores formadores dos cursos de 

licenciatura em Matemática e em Pedagogia, bem como com futuros professores de 

Matemática em formação no curso de Pedagogia e com professores de Matemática 

em atuação nas escolas de Ensino Fundamental (anos iniciais), de modo que a 

coleta, a análise e a discussão dos dados possam garantir a construção de novos 

conhecimentos científicos para o campo epistemológico da Didática, das Teorias de 

Ensino e das Práticas Escolares na Educação Matemática.  

Alves (2003) elucida que: 

Quando nos referimos acerca do questionamento dos métodos 
utilizados pela ciência moderna, tal questionamento nos remete a 
compreensão de que “tudo” (de métodos a conceitos, chegando às 
verdades produzidas) o que foi criado pela ciência moderna são 
limites à compreensão dos contextos a serem analisados e 
compreendidos, com as culturas e os conhecimentos aí criados, o 
que vem obrigando a um árduo trabalho de tessitura teórico-
epistemológico-metodológica para compreender o cotidiano em sua 
relação com a cultura ou, melhor dizendo, a criação de 
acontecimentos culturais nos cotidianos em que vivemos e nos 
educamos. (p. 65) 

Neste sentido, quanto aos procedimentos, proponho-me a verificar as 

relações entre as ações dos professores do Ensino Superior (docentes-formadores) 



56 

e as ações dos professores da Educação Básica, nos aspectos a seguir: 

a) Lócus da pesquisa: instituições de ensino superior (IES) com o curso de 

licenciatura em Pedagogia e o curso de licenciatura em Matemática (quer 

de natureza pública, quer de natureza privada); escolas de Educação 

Básica (quer de natureza pública, quer de natureza privada) com anos 

iniciais do Ensino Fundamental, regularizadas pelo Ministério da Educação, 

Cultura e do Desporto (MEC)18; 

b) Sujeitos da pesquisa: professores(as) do Ensino Superior (curso de 

licenciatura em Pedagogia e curso de licenciatura em Matemática); 

alunos(as) do curso de licenciatura em Pedagogia e professores(as) de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental (egressos do curso 

de Pedagogia); 

c) Instrumentos de coleta dos dados da pesquisa: questionários 19 ; 

entrevistas orais e/ou escritas20. Para a realização das entrevistas utilizei 

como referência Szymanski (2002) e, com base nas discussões da autora, 

pude, como pesquisadora, elaborar previamente as repostas esperadas 

para cada questão, de modo a não perder de vista os eixos temáticos 

relacionados à problemática da pesquisa no caso do sujeito 

entrevistado(a) solicitar esclarecimentos, ou introduzir elementos que 

pudessem criar oportunidades de digressões arriscadas. Desse modo, 

realizei entrevistas semiestruturadas que se desenrolaram a partir e em 

função de um esquema básico, porém, não aplicado rigidamente, 

permitindo que, como entrevistadora, eu fizesse adaptações necessárias 

no momento mesmo de sua aplicação. 

                                                           

18 A coleta de dados para a presente pesquisa foi realizada em instituições educativas (escolas de 
educação básica e faculdades/universidades) em sua grande representatividade de natureza privada, 
uma vez que os critérios para a definição dos lócus de pesquisa consideraram a acessibilidade e a 
disponibilidade dos sujeitos da pesquisa, bem como os vínculos pessoais e profissionais construídos 
nas diferentes instituições, em tempo passado e em tempo presente.  

19  De acordo com Severino (2007, p. 125), o questionário consiste num 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. 

20  Conforme Severino (2007, p. 125), a entrevista semiestruturada ou não-diretiva é um tipo de 
entrevista na qual o(a) entrevistado(a) manifesta seu ponto de vista sobre as questões propostas, 
mantendo a possibilidade de interação, prevalecendo uma atmosfera de influência recíproca entre o 
pesquisador que pergunta e o sujeito que responde. O entrevistador mantém-se em escuta atenta, 
registrando todas as informações e só intervindo discretamente para, eventualmente, estimular o 
depoente. 
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Para a análise dos dados coletados, optamos pela metodologia de análise de 

conteúdo, proposta por Franco (2003).  

Severino (2007) discorre sobre a forma e relevância da metodologia de 

análise de conteúdo, nos termos que se seguem: 

É uma metodologia de tratamento e análise de informações 
constantes de um documento, sob forma de discursos pronunciados 
em diferentes linguagens: escritos, orais, imagens, gestos. Um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações. Trata-se de se 
compreender criteriosamente o sentido manifesto ou oculto das 
manifestações. Envolve, portanto, a análise do conteúdo das 
mensagens, os enunciados dos discursos, a busca do significado das 
mensagens. As linguagens, a expressão verbal, os enunciados, são 
vistos como indicadores significativos, indispensáveis para a 
compreensão dos problemas ligados às práticas humanas e a seus 
componentes psicossociais. (p. 121) 

Um mapeamento do perfil dos(as) professores(as) foi realizado, uma vez que 

em estudos com professoras(es), é necessário saber qual sua formação, tempo de 

Magistério, um pequeno histórico de seu percurso profissional e o que mais for 

necessário, conforme os objetivos da pesquisa (SZYMANSKI, 2002), de modo a 

possibilitar uma aproximação e uma identificação de ambas as partes envolvidas. A 

pesquisa que se desenvolveu efetivamente em parceria (ou co-autoria) com os 

sujeitos envolvidos tem, a meu ver, maiores possibilidades de oferecer contribuições 

para a formação de professores de Matemática para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, já que estabelece um diálogo frutífero entre as expectativas de todas 

as partes envolvidas, conforme enunciam Lüdke e Boing (2004):  

[...] a pesquisa do professor da escola básica é diferente daquela da 
academia, mas isso não significa que seja hierarquicamente inferior. 
O desenvolvimento de uma pesquisa própria, que não se restringe 
apenas à sua prática, mas aos conhecimentos específicos de sua 
identidade disciplinar e aos saberes docentes próprios do campo, 
contribuirá decisivamente para que o professor encontre os próprios 
rumos de sua profissionalização – contribuição necessária para a 
valorização do trabalho docente. (p. 1.178) 

Robert Stake (1983 apud ALVES, 2003, p. 64) indica “[...] a necessidade de 

cruzamento de fontes, a partir da observação do que diariamente se passa na 

escola”; e, por outro lado, indica igualmente “a impossibilidade de generalizações 

das conclusões desses estudos, iniciando, com essas duas propostas 

metodológicas, uma forma de se ‘pensar’ o cotidiano escolar”. 
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2 PASSADO, PRESENTE E FUTURO: INFLUÊNCIAS DA HISTÓRIA 
DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
MATEMÁTICOS HISTORICAMENTE SITUADOS NO MUNDO 

 

Ao procurar, no passado, as explicações e causas para o 

presente, busca-se antecipar o futuro. [...] Não nos esqueçamos 

que, por meio de princípios e leis, as ciências nos dizem o que 

pode acontecer em determinadas condições. As ciências 

permitem uma incursão no futuro.  

Ubiratan D’Ambrosio 

Figura 3 – Tirinha de “Toda Mafalda”. 

 

Autoria: J.L. Quino. 

Fonte: Quino (2010). 

Fazer uma incursão no passado, para compreender o presente e apontar as 

vias de superação para o futuro. Esta constatação pode ser verificada nos estudos e 

pesquisas que abordam a História da Matemática como um campo específico do 

conhecimento científico, que possibilita a imersão do educador matemático ou do 

matemático educador nas concepções históricas, políticas, antropológicas, 

filosóficas, epistemológicas e éticas acerca do desenvolvimento do conhecimento 

matemático, historicamente construído ao longo do desenvolvimento da humanidade.  

É preciso, portanto, partir de uma concepção crítica da história da Matemática, 

de modo a identificar as raízes e contribuições deste campo de conhecimento para o 

desenvolvimento do sujeito público e de sua cidadania, bem como de modo a 

vislumbrar os limites e as possibilidades da formação de professores que considere 

os princípios epistemológicos e éticos no ensino da Matemática no cotidiano escolar. 

Tal cenário se apresenta neste capítulo. 
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2.1 ORIGEM DA MATEMÁTICA: PANORAMA HISTÓRICO 

Os homens fazem sua própria história, mas não como 

querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações 

mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.  

Karl Marx 

Na história da origem da Matemática, que remonta aos primórdios da 

Antiguidade, destacam-se as civilizações da Babilônia, Egito, Israel, Grécia e Roma. 

Os fundamentos da civilização moderna são resultados da dinâmica dos 

encontros dessas civilizações, na medida em que, segundo D’Ambrosio (2011):  

A matemática, que se origina da Antiguidade Grega a partir de 
tradições de egípcios, sumérios, judeus, possivelmente também dos 
indianos, é abstrata e é identificada com um padrão de racionalidade. 
Essa matemática, assim como a Filosofia da Antiguidade Grega, 
serviu de base para o surgimento da Ciência Moderna. Mas o 
pensamento abstrato não é privilégio exclusivo da Grécia Antiga. 
Encontra-se nas civilizações da Mesopotâmia, do Egito, do Egeu, de 
Israel, da Pérsia, de Roma, de Bizâncio, do Islã e, em outras regiões 
do planeta, da China, da Índia, da África, do Pacífico, das regiões 
polares e das Américas. Todas essas civilizações contribuíram para 
o que hoje identificamos como Civilização Moderna, que começa a 
se moldar a partir do século XV, na chamada Era das Navegações21. 
(p. 28) 

Com o movimento de expansão européia traduzida pelas grandes 

navegações e explorações marítimas, a partir de 1095, a cultura muçulmana mais 

avançada penetrou nas universidades europeias, marcando o início de reflexões 

científicas e teóricas. A introdução do sistema de numeração hindu-arábico22 está 

associada a este momento histórico de desenvolvimento econômico, uma vez que 

                                                           

21 No final do século XIII, Portugal viu-se forçado a procurar opções comerciais pelo Atlântico. Assim, 

de acordo com D’Ambrosio (2011, p. 31), definiu-se a vocação portuguesa para a navegação, que se 
tornou, efetivamente, um projeto nacional. O conhecimento científico e tecnológico disponível, legado 
pelos romanos e acrescentado pelos árabes, permitiu um grande desenvolvimento da navegação. 
Arruda (1980) afirma que Portugal mantinha relações comerciais com a Inglaterra, Flandres (atuais 
Bélgica e Holanda) e as cidades italianas desde o século XIII, por meio de medidas para estimular a 
expansão comercial e marítima. 

22 Segundo Tahan (2009), o povo árabe foi o povo que mais colaborou para o progresso moral e 

material da Humanidade, pelo seu amor ao estudo das Ciências, especialmente da Matemática e da 
Astronomia. 
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teve a finalidade principal de satisfazer as necessidades do comércio que se 

intensificava.  

O século XVI foi marcado pela agitação, pelo movimento. Esse 
dinamismo já havia começado nos fins da Idade Média, mas foi então 
que tomou impulso jamais visto. Os europeus se lançaram à 
descoberta e à conquista de novos continentes e, contornando a 
África, ao comércio com os países do Oriente distante. Impérios 
coloniais foram fundados nas terras da América. Colônias e 
estabelecimentos comerciais sólidos e prósperos foram organizados 
na Ásia. E de toda essa expansão a Europa recebeu os frutos e a 
influência que determinaram um novo período histórico: os Tempos 
Modernos. (ARRUDA, 1980, p. 17) 

Não obstante tal interesse, os algarismos hindu-arábicos foram adotados em 

Portugal somente a partir de meados do século XV, segundo D’Ambrosio (2011), 

que anuncia, portanto, a existência de duas vertentes de conhecimento científico e 

matemático na Europa do final do século XV: “[...] uma, praticada na Europa, 

construindo as bases do que viria a ser a ciência moderna, representada 

principalmente por Bradwardine e a escola de Merton; outra, praticada em Portugal, 

repousando essencialmente sobre os trabalhos de Ptolomeu, e o Tratado da Esfera, 

de Sacrobosco” (p. 31). 

Não obstante a necessidade cada vez maior de atender a demanda da 

intensa atividade de comércio e de navegação, até meados do século XVI, eram 

raras as relações entre os cinco tipos de matemática – abstrata; mercantil; de 

arquitetos e artistas; das navegações/astronomia/geografia; dos povos conquistados. 

Mesmo a filosofia árabe sendo herdeira da filosofia grega, fundamentalmente teórica 

e abstrata, “[...] havia nas ciências e matemática árabes um componente 

eminentemente prático, como a dos romanos” (D’AMBROSIO, 2011, p. 30). 

A Matemática começa a adquirir autonomia a partir do século XVIII. 

2.2 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO BRASIL: ORIGENS E PERMANÊNCIAS 

A origem não justifica a permanência. 

Marc Bloch 

D’Ambrosio (2011) realiza uma incursão aos tempos passados da história do 

Brasil, mais precisamente no ano de 1500 quando, em nome do rei de Portugal, a 

posse das novas terras deflagrou o processo de descobrimento de um vasto 
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território, em 1503, por Americo Vespucci, que viria a ser chamado América do Sul. 

Em 1500, a frota comandada por Cabral partiu de Portugal, a qual, de passagem, 

atingiria as terras brasileiras (ARRUDA, 1980). 

Ninguém reconheceu, ao encontrarem as novas terras, algo que 
pudesse ser identificado como matemática entre os nativos23. Nem 
mesmo falaram sobre a organização das aldeias. Na verdade, deve-
se atribuir isso ao não reconhecimento da especificidade de certas 
formas de conhecimento que, somente muito depois, viria a ser 
identificada como matemática. (D’AMBROSIO, 2011, p. 36) 

Nesse contexto, D’Ambrosio (2011, p. 38) ressalta que a primeira 

preocupação foi ensinar a língua portuguesa, o catecismo e a aritmética vigentes em 

Portugal e, portanto, o ensino era dominado pelas ordens religiosas e veiculado 

principalmente pelos jesuítas. Numa análise crítica sobre tal realidade histórico-

cultural, o autor não se furta em destacar que tal ensino, baseado na ótica 

dominante de Portugal em relação aos poucos nativos, aos mestiços e aos crioulos, 

tem a função de “[...] desprover o dominado de seu referencial cultural”, reforçando, 

ao longo da história, a estratégia mais eficiente de aculturação e dominação. E 

complementa: 

O grande interesse das populações indígenas tem sido ao longo da 
história, a aquisição do conhecimento do dominador. O dominador se 
identifica no conquistador, no evangelizador, no colonizador, no 
mercador, no patrão, no agente do governo, no professor. A busca 
de instrumentos intelectuais que permitem dialogar e, eventualmente, 
enfrentar o dominador se manifesta na absorção do conhecimento do 
dominador pelo domínio, transformando-o. Mas, o conhecimento do 
dominado, mesmo transformado, não adquire credibilidade, e 
continua marginal, criando a exclusão cultural. A recíproca também 
ocorre, isto é, o conhecimento do dominador também é transformado 
pelo conhecimento do dominado. Isso se dá nos costumes, na 
linguagem, nas crenças e nas religiões, e em inúmeras outras 
manifestações de conhecimento. [...] A matemática do dominado 
continua ignorada e não reconhecida, e muitas vezes reprimida. Essa 
é a manifestação mais evidente de marginalização e de exclusão. 

 

                                                           

23 Conforme D’Ambrosio (2011), provavelmente a matemática praticada no comércio e nas coisas do 

dia a dia era uma mescla dos sistemas indígenas de numeração e contagem. Sabemos de alguns 
jesuítas que vieram para o Brasil com uma boa formação matemática, alguns já com uma carreira de 
professores de matemática em Portugal, principalmente no Colégio de Santo Antão. “Hoje, através 
dos vários estudos de etnomatemática, começamos a conhecer algo dos processos de contagem, de 
medições e de inferência dos nativos. Navegantes relataram processos que poderiam ser a contagem 
dos nativos” (p. 39). 
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Verifica-se ainda que “[...] a imagem da Matemática criada e difundida pelo 

colonizador apresentava-a como uma criação e capacidade exclusiva dos homens 

brancos; as capacidades matemáticas dos povos colonizados eram negadas ou 

reduzidas à memorização mecânica...24” (GERDES, 1991, p. 62 apud MIGUEL; 

MIORIM, 2004, p. 26). 

Nessa visão, o baixo rendimento das populações periféricas nos sistemas 

escolares, particularmente em Matemática, deveria ser analisado sob esse enfoque, 

de modo que se possam superar as “amarras” históricas e culturais ainda presentes 

na Educação, em geral, e na Educação Matemática, em particular, representadas 

nas palavras de Miguel e Miorim (2004, p. 26): 

Daí o baixo desempenho em Matemática por parte das crianças, o 
bloqueio psicológico, a aversão e a impopularidade desse saber 
especialmente para os filhos de camponeses e operários; daí 
também a atribuição à educação matemática do perverso e 
discriminador papel de filtro educacional mais eficiente de seleção da 
elite social. 

Considerando-se esse quadro crítico do ensino de Matemática nos 

segmentos da educação básica, reafirma-se a necessidade de uma formação inicial 

e continuada de professores que assumam a postura política, ética e profissional 

fundadas no pressuposto de que “[...] a origem não justifica a permanência” (MARC 

BLOCH, 2001 apud MIGUEL et al., 2004) de práticas de fracasso escolar bem como 

da reclusão dos excluídos (BAHIA, 2012), de maneira que possam, 

progressivamente, transformar os dados estatísticos e os cenários críticos no ensino 

e na aprendizagem de Matemática.  

Trata-se de considerar e vasculhar por um lado a tensão entre a 
vontade, muitas vezes presente na história da Matemática, de 
romper com o mundo sensível (sejam trabalhos que fazem referência 
a Platão ou aqueles que fazem referência a alguma concepção 
formalista) e, por outro lado, a necessidade de fazer eco, de uma 
forma ou de outra, às preocupações dos alunos, a sua história de 
vida, aos seus projetos, às suas experiências que estão amplamente 
inscritas no mundo sensível. (SANTOS; TRABAL, 2009 apud 
SANTOS, 2014c, p. 20-21) 

                                                           

24 Para Gerdes, a reversão desse quadro passaria pela necessidade de eliminação não só desse 

bloqueio psicológico, mas também de um bloqueio cultural. Ou melhor, a eliminação do bloqueio 
cultural constituiria condição necessária para a superação do bloqueio psicológico, uma vez que, para 
ele, a reconquista da confiança na capacidade de se produzir Matemática por parte dos povos 
africanos constitui condição necessária para se apropriar e produzir, no presente, a Matemática de 
que necessitam (GERDES, 1991 apud MIGUEL; MIORIM, 2004, p. 26). 
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Nota-se que a orientação da Escola Militar e sua influência no 

desenvolvimento científico do Império e início da República tem como base a 

adoção das ideias de Auguste Comte (1798-1867)25, fundador da corrente filosófica 

denominada Positivismo. O pensamento de Comte, caracterizado pela ênfase na 

objetividade, influenciou muito o desenvolvimento da Ciência no Brasil, estimulando 

os setores técnicos, práticos e aplicados. O Colégio Dom Pedro II (Rio de Janeiro), 

fundado em 1837, era considerado padrão para as escolas secundárias do país. Seu 

currículo era considerado modelo em todo o território nacional pelo seu avanço e por 

promover as pesquisas pioneiras em Educação Matemática desenvolvidas por seus 

catedráticos, vinculadas aos avanços europeus da Educação Matemática 

(D’AMBROSIO, 2011). Ainda segundo o autor (2011, p. 59): 

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, 
pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, inicia-se uma fase que, 
do ponto de vista matemático e científico em geral, pouca inovação 
trouxe ao país. O Império havia visto o florescimento do positivismo 
de Auguste Comte e a República foi, efetivamente, proclamada sob 
um paradigma comtiano. O Apostolado Positivista no Brasil era uma 
força dominante. Matematicamente, isto significou a consolidação 
das propostas positivistas, já em vigor nas Escolas de Engenharia. 

O século XIX foi considerado, por muitos, “O Século de Ouro da Matemática”, 

uma vez que pode ser visto como o século da consolidação da Matemática 

Ocidental, desenvolvida desde a Antiguidade.  

Neste sentido, D’Ambrosio (2011, p. 61) afirma que: 

[...] os padrões de rigor que prevalecem na matemática atual se 
consolidaram nesse século26. No correr do século XIX, a pesquisa 
matemática intensifica sua internacionalização. Matemáticos 
europeus se deslocavam com muita facilidade. Surgiram inúmeras 
sociedades e revistas especializadas, em vários países da Europa. 

                                                           

25 Augusto Comte, filósofo e matemático francês (1798-1857), foi o fundador do Positivismo. A sua 

[obra] Geometria Analítica foi de alto relevo para o progresso da Matemática. Segundo Comte, “toda 
educação científica que não se inicia com a Matemática é naturalmente imperfeita em sua base” 
(TAHAN, 2009, p. 254). 

26 Com o surgimento da Ciência Moderna, no século XVII, e suas consequências sociais e políticas, 

as enciclopédias têm um papel fundamental: permitir, a um público amplo, acesso ao conhecimento 
desenvolvido por especialistas. O esforço para tornar acessível um conhecimento que vai se 
formalizando e tornando-se hermético é um desafio. Exige profundo conhecimento do tema e a 
capacidade de elaborar uma narrativa acessível. “[...] Surgem as grandes enciclopédias, nas quais a 
matemática tem um considerável destaque. [...] No Brasil, a produção de boas enciclopédias 
focalizando matemática é uma interessante área de pesquisa. Na mesma linha de prioridade é o 
estudo das obras de ficção que ajudam a difundir o conhecimento matemático. No Brasil, o destaque 
é dado a Malba Tahan, que é o pseudônimo do matemático Júlio César de Mello e Souza (1895-
1974), autor do conhecido O homem que calculava” (D’AMBROSIO, 2011, p. 27). 
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Miguel e Miorim (2004) chamam a atenção para o fato de que, desde o final 

do século XIX, a perspectiva evolucionista acabou exercendo uma influência 

considerável ao redor do mundo e também no Brasil, tanto sobre os discursos 

pedagógicos relativos à Matemática, como na elaboração de programas de ensino 

de Matemática em todos os níveis, pois: 

Com base nela, adotou-se um princípio estruturador dos programas 
de ensino de Matemática segundo o qual a sequência [sequencia] 
pedagógica ideal de desenvolvimento dos tópicos de ensino da 
Matemática escolar deveria acompanhar, mesmo de forma abreviada 
e não exaustiva, a sequência [sequencia] cronológica do surgimento 
de tais tópicos na história. (p. 83) 

No início do século XX, a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro começou a 

receber impulsos de modernização, haja vista que alguns dos jovens estudantes 

representavam pontas de liderança na superação ao Positivismo, em direção a uma 

“[...] nova matemática, atualizada e integrada na pesquisa matemática europeia [...]” 

(D’AMBROSIO, 2011, p. 64). Neste contexto, Miguel et al. (2004, p. 88) elucidam 

que a “Nova Matemática” passa a ser vista como uma disciplina por excelência, por 

meio da qual os professores de Matemática acabam se tornando, progressivamente, 

parte do projeto de formação das elites administrativas, haja vista “[...] o interesse 

revelado por grande parte dos Estados europeus, a partir do final do século XVIII, 

pela formação de especialistas, notadamente de especialistas militares; dado que a 

matemática constituía o núcleo fundamental dessa formação”. 

Desde a Proclamação da República notava-se um esforço para que a Ciência 

brasileira acompanhasse os avanços internacionais e iniciasse o seu processo de 

internacionalização, uma vez que foram fundadas sociedades e revistas científicas. 

“Entretanto, as ideias positivistas eram, ainda, dominantes”27 (D’AMBROSIO, 2011, 

p. 66), contudo, as mesmas foram alvo de movimentos de superação, conforme 

anuncia o mesmo autor: 

A modernização da matemática que ocorreu na Escola de 
Engenharia do Rio de Janeiro, tanto nos cursos como na pesquisa, 
estendeu-se a outros estados. [...] Outros fatos testemunham a 
renovação que se fazia da matemática e do seu ensino. A 
emergência de um novo pensar em matemática, em particular 
influenciado pela Escola Nova em Educação, de influência norte-

                                                           
27 Conforme D’Ambrosio (2011, p. 69), a influência do positivismo na Matemática ainda se fazia notar 

no início do século XX, sobretudo na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. O pensamento Positivista 
teve grande influência também nas outras escolas superiores do país, dentre as quais as tradicionais 
Faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda, ambas fundadas em 1827, a Escola de Minas de 
Ouro Preto, fundada em 1875, e a Escola Politécnica de São Paulo, fundada em 1894. 
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americana... [contexto no qual] “novas ideias preparam o terreno 
para contestação das ideias positivistas. [...] Os estudos matemáticos 
no Brasil entraram numa nova fase”, dando origem a “um intenso 
relacionamento com a França”, o que indicava novos rumos para a 
matemática. (p. 67; 69) 

Sobretudo na primeira metade de 1930, a Educação Matemática vivia sob 

impacto da Reforma Francisco Campos28, que incorporou profundas modificações 

no ensino da Matemática29. Dentre as modificações feitas no ensino da Matemática, 

figuram a proposta de fusão de seus diferentes ramos (Aritmética, Álgebra, 

Geometria), ministrados de acordo com os preceitos do Movimento da Escola 

Nova30, ou seja, nas palavras de Miorim (1998 apud VALENTE, 2003, p. 164), “um 

ensino orientado segundo o grau de desenvolvimento mental, baseado no interesse 

do aluno, que deveria partir da intuição e apenas aos poucos ir introduzindo o 

raciocínio lógico, que enfatizasse a descoberta, e não a memorização”. 

Após a crise do modelo humanista de cultura escolar, vigente desde o século 

XVI, introduziu-se a Matemática no ensino de nível secundário como sendo o 

elemento fundamental da formação intelectual e moral dos alunos. No século XIX, 

encontramos professores de matemática que ensinam nos liceus (MIGUEL et al., 

2004). 

Mesmo após passar pelo processo de internacionalização e modernização da 

Matemática, superando, pelo menos na perspectiva da corrente teórica, a influência 

positivista, D’Ambrosio (2011, p. 70) problematiza que “[...] a matemática no Brasil 
                                                           

28  Segundo Dallabrida (2009), a chamada “Reforma Francisco Campos” (1931) estabeleceu 

oficialmente, em nível nacional, a modernização do ensino secundário brasileiro, conferindo 
organicidade à cultura escolar do ensino secundário por meio da fixação de uma série de medidas, 
como o aumento do número de anos do curso secundário e sua divisão em dois ciclos, a seriação do 
currículo, a frequência obrigatória dos alunos às aulas, a imposição de um detalhado e regular 
sistema de avaliação discente e a reestruturação do sistema de inspeção federal. Estas medidas 
procuravam produzir estudantes secundaristas autorregulados e produtivos, em sintonia com a 
sociedade disciplinar e capitalista que se consolidava, no Brasil, nos anos de 1930. A Reforma 
Francisco Campos, desta forma, marca uma inflexão significativa na história do ensino secundário 
brasileiro, pois ela rompe com estruturas seculares nesse nível de escolarização. 

29  O pós-guerra representou uma efervescência da Educação Matemática em todo o mundo. 
Propostas de renovação curricular ganharam visibilidade em vários países da Europa e dos Estados 
Unidos (MIGUEL et al., 2004, p. 72), marcando o início do movimento que viria a ser identificado 
como Matemática Moderna. 

30 Somente a partir das três grandes revoluções da modernidade – a Revolução Industrial (1767), a 
Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789) – que as preocupações com a 
Educação Matemática da juventude começam a tomar corpo. A identificação da Educação 
Matemática como uma área prioritária na Educação ocorre na transição do século XIX para o século 
XX. Os passos que abrem esta nova área de pesquisa são devidos a John Dewey (1859-1952), ao 
propor em 1895, em seu livro “Psicologia do Número”, uma reação contra o formalismo e uma relação 
não tensa, mas cooperativa, entre alunos e professor, e uma integração entre todas as disciplinas 
(MIGUEL et al., 2004, p. 71). 
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era ensinada seguindo os velhos textos [...]31 e eram modestas as inovações no 

ensino da disciplina [...]. Por outro lado, houve intensa modernização dos programas 

de Matemática na Escola Politécnica”. 

Com base nas considerações de Valente (2003, p. 165) que, por um lado, 

defende a compreensão do “[...] trajeto da educação matemática brasileira, num 

período tão importante que foi o da criação da disciplina Matemática” e, por outro 

lado, constata a “[...] rejeição a elementos nucleares da proposta modernizadora, 

como a fusão dos diferentes ramos, o ensino gradual, considerando a progressão do 

aluno das formas intuitivas para a abstração formal”, pode-se inferir que tivemos 

modestas inovações no ensino da Matemática, haja vista que, na França e depois 

em toda a Europa, a emergência do matemático professor provocou a consolidação 

e a aquisição do estatuto de profissional, culminando na implantação da pesquisa 

matemática nas instituições de ensino. 

O edifício matemático, constituído pela estrutura das demonstrações e pelo 

encadeamento lógico das proposições continua inviolável, fiel às tradições 

euclidianas. Porém, segundo Mello e Souza (1933 apud VALENTE, 2003): 

[...] há tendências para tornar intuitivas as concepções matemáticas, 
isto é, a corrente dominante é aquela que procura modernamente 
apresentar o ensino sob a forma viva e concreta. As teorias devem 
trazer como complemento indispensável, as aplicações práticas que 
delas resultam. (p. 154) 

No ano de 1933, a criação da Universidade de São Paulo foi autorizada por 

um decreto estadual: estava preparado o campo para a criação de um grupo de 

pesquisa em Matemática no Brasil (D’AMBROSIO, 2011). 

Nas décadas de 60/70, o ensino de Matemática, em diferentes 
países, foi influenciado por um movimento que ficou conhecido como 
Matemática Moderna. A Matemática Moderna nasceu como um 
movimento educacional inscrito numa política de modernização 
econômica e foi posta na linha de frente por se considerar que, 
juntamente com a área de Ciências Naturais, ela se constituía via de 
acesso privilegiada para o pensamento científico e tecnológico. 
Desse modo, a Matemática a ser ensinada era aquela concebida 
como lógica, compreendida a partir das estruturas, conferia um papel 

                                                           

31 A influência do Positivismo no Brasil, particularmente entre finais do século XIX e começo do XX, 
seria um fator decisivo e reforçador de várias formas de participação da história em livros didáticos e 
propostas oficiais brasileiras (MIGUEL; MIORIM, 2004, p. 38). No Brasil, a Matemática Moderna foi 
veiculada principalmente pelos livros didáticos e teve grande influência. O movimento Matemática 
Moderna teve seu refluxo a partir da constatação da inadequação de alguns de seus princípios e das 
distorções ocorridas na sua implantação (BRASIL, 1997b, p. 21-22). 
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fundamental à linguagem matemática. Os formuladores dos 
currículos dessa época insistiam na necessidade de uma reforma 
pedagógica, incluindo a pesquisa de materiais novos e métodos de 
ensino renovados – fato que desencadeou a preocupação com a 
Didática da Matemática, intensificando a pesquisa nessa área. 
(BRASIL, 1997b, p. 21) 

Em 1967 foi criada a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) que, de 

acordo com D’Ambrosio (2011, p. 89), deu novo impulso à pesquisa científica e 

tecnológica, beneficiando a emergência de novos institutos de pesquisa matemática 

nas várias regiões do país. O autor complementa que “[...] a partir de então, a 

pesquisa matemática no Brasil iniciou sua institucionalização em nível nacional, 

atingindo o altíssimo padrão internacional [...] com a formação de grupos 

promissores em praticamente todos os estados do Brasil”.  

A partir de finais da década de 1980, Miguel e Miorim (2004) observam que se 

intensificam as críticas às propostas do Movimento da Matemática Moderna, que 

propunha uma matemática escolar orientada pela lógica, pelos conjuntos, pelas 

relações, pelas estruturas matemáticas, pela axiomatização, quando podemos 

perceber uma crescente ampliação de manifestações de participação da história em 

textos dirigidos à prática pedagógica de Matemática. Ao conferir status pedagógico 

ao conhecimento matemático em prol da democratização deste saber, D’Ambrosio 

(2011) nos convida a refletir: 

Disponibilizar o conhecimento científico e matemático, na verdade 
toda forma de conhecimento, a um público mais amplo sempre foi a 
responsabilidade dos que produzem o conhecimento, isto é, dos 
acadêmicos. Assim, [...] a difusão é um grande desafio. Aqui se situa 
a Educação. (p. 27) 

Reforça-se, nesse contexto, a necessidade de focar a atenção para uma 

Matemática contextualizada, que valorize, de um lado, a incontestável 

universalidade da Matemática como conhecimento científico e, de outro lado, que 

reconheça a dimensão ética e estética da construção do conhecimento matemático 

ao longo da história da humanidade e da história da Matemática propriamente dita.  

As propostas elaboradas no período [de] 1980/1995, em diferentes 
países, apresentam pontos de convergência, como, por exemplo: 
direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de 
competências básicas necessárias ao cidadão e não apenas 
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voltadas para a preparação de estudos posteriores32; importância do 
desempenho de um papel ativo do aluno na construção do seu 
conhecimento; ênfase na resolução de problemas, na exploração da 
Matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano e 
encontrados nas várias disciplinas; importância de se trabalhar com 
um amplo espectro de conteúdos, incluindo-se, já no ensino 
fundamental, elementos de estatística, probabilidade e combinatória, 
para atender à demanda social que indica a necessidade de abordar 
esses assuntos; necessidade de levar os alunos a compreenderem a 
importância do uso da tecnologia e a acompanharem sua 
permanente renovação. (BRASIL, 1997b, p. 22) 

Na década de 1990, o Programa Etnomatemática ganhou destaque dentre as 

propostas alternativas para a ação pedagógica no ensino dos conteúdos 

matemáticos, uma vez que: 

[...] contrapõe-se às orientações que desconsideram qualquer 
relacionamento mais íntimo da Matemática com aspectos 
socioculturais e políticos – o que a mantém intocável por fatores 
outros a não ser sua própria dinâmica interna. Do ponto de vista 
educacional, procura entender os processos de pensamento, os 
modos de explicar, de entender e de atuar na realidade, dentro do 
contexto cultural do próprio indivíduo. A Etnomatemática procura a 
partir da realidade, chegar à ação pedagógica de maneira natural, 
mediante um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural. 
(BRASIL, 1997b, p. 23) 

De modo especial, “para o professor, além da importância de conhecer a 

História da Matemática no Brasil, essas reflexões também serão importantes se 

considerarmos que educação resulta da dinâmica do encontro cultural de gerações, 

o encontro do velho, o professor, e do novo, o aluno” (D’AMBROSIO, 2011, p. 12). 

2.3 MATEMÁTICA COMO CONSTRUÇÃO HUMANA: RAÍZES E CONTRIBUIÇÕES 
DA MATEMÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, 

ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas, 

em diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações 

entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do 

presente, o professor tem a possibilidade de desenvolver atitudes 

e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento 

matemático. 

Parâmetros Curriculares Nacionais Matemática 

                                                           
32 Também no Brasil essas ideias vêm sendo discutidas e algumas aparecem incorporadas pelas 
propostas curriculares de Secretarias de Estado e Secretarias Municipais de Educação, havendo 
experiências bem-sucedidas que comprovam a fecundidade delas (BRASIL, 1997b, p. 23). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1997) elucidam que os 

conceitos e resultados matemáticos têm origem no mundo real, decorrentes da 

experiência e diretamente conectadas com a vida diária, apesar de seu caráter 

abstrato. Esta conexão com as necessidades humanas e sociais faz da Matemática 

uma ciência com muitas aplicações em outras ciências e em inúmeros aspectos 

práticos da vida diária: na indústria, no comércio e na área tecnológica, dentre outros 

campos de aplicabilidade. Assim, a Matemática transforma-se na ciência que “[...] 

estuda todas as possíveis relações e interdependências quantitativas entre 

grandezas, comportando um vasto campo de teorias, modelos e procedimentos de 

análise, metodologias próprias de pesquisa, formas de coletar e interpretar dados” 

(BRASIL, 1997b, p. 26-28).  

Boyer (2003) igualmente estabelece a relação da origem da Matemática às 

necessidades humanas, quando supõe que o surgimento deste campo de 

conhecimento vem em resposta às necessidades práticas. Por outra perspectiva, há 

alguns estudos relevantes que sugerem que a arte de contar surgiu em conexão 

com rituais religiosos primitivos e que o aspecto ordinal precedeu o conceito 

quantitativo. 

Segundo a afirmação de D’Ambrosio (2011), é na busca da sobrevivência que 

se desenvolvem os meios de lidar com o ambiente mais imediato, que fornece o ar, 

a água, os alimentos, o outro, bem como tudo o que é necessário para sobrevivência 

e transcendência do indivíduo e da espécie, por meio das técnicas e dos estilos de 

comportamento individual e coletivo. Assim, o autor acrescenta que: 

A busca de sobrevivência, que consiste essencialmente na utilização 
de recursos naturais para satisfazer necessidades fisiológicas e na 
aquisição de modos de lidar com o ambiente, é comum a todas as 
espécies 33 . [...] A nossa espécie obedece às pulsões de 
sobrevivência, como todas as demais espécies vivas, e de 
transcendência, como nenhuma outra espécie. As respostas a essas 
pulsões dependem de condições naturais e ambientais. Certos povos, 
ao longo de muitas gerações, compartilham elementos comuns das 

                                                           

33  D’Ambrosio (2011, p. 26) complementa que “o ser humano desenvolve suas estratégias para 
sobreviver e transcender criando um conjunto de artes ou técnicas, que são acumuladas, ao longo da 
história, para explicar, conhecer e lidar com o seu determinado ambiente natural e cultural. Para 
exprimir artes ou técnicas uso a raiz grega techné-tica; para explicar, lidar com e conhecer, empresto 
a raiz grega máthéma = matemá; e o ambiente natural e cultural é referido como etno. Assim, falo em 
uma tica de matemá num determinado etno. Esse é o conceito de etnomatemática (=etno + matemá + 
tica). No grego arcaico, a raiz máthema significa algo como apreender, estudar, explicar, conhecer. A 
palavra matemática, obviamente ligada a essa raiz, é usada na Antiguidade e na Idade Média, em 
sentidos muito variados. Como a entendemos hoje, ela aparece na Europa pelo século XIV, e sua 
adoção é ampla a partir do século XVI”. 
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respostas às pulsões de sobrevivência. Isso caracteriza as 
civilizações. O que chamamos Matemática é uma resposta à busca 
de sobrevivência e de transcendência, acumulada e transmitida ao 
longo de gerações, desde a pré-história. [...] Essas respostas, em 
permanente transformação, são estratégias desenvolvidas pela 
espécie para responder às pulsões de sobrevivência e de 
transcendência. [  ] Todas as estratégias de sobrevivência e de 
transcendência são organizados intelectualmente e compartilhadas 
socialmente, graças a um sofisticado sistema de comunicação, 
característico da espécie humana. Constituem os sistemas de 
conhecimento. Esses consistem de explicações e de estratégias para 
lidar com fatos e fenômenos, que possibilitam sobreviver e 
transcender nas situações típicas do ambiente natural e social 
específico, compartilhados por famílias, comunidades, uma 
população. [...] Uma vez institucionalizados, os sistemas de 
conhecimento e as estratégias de sobrevivência e transcendência 
são devolvidos à população. (p. 22-23) 

Durante muito tempo, considerou-se que a Matemática se ocupava do mundo 

que nossos sentidos percebiam. No entanto, a partir do século XIX, a Matemática 

pura se libertou das limitações sugeridas por observações da natureza, 

formalizando-se como campo de conhecimento científico. Quanto às aplicações 

práticas da Matemática em seu vasto campo de teorias, é importante ressaltar que, 

no que se refere à formação humana básica para o exercício da cidadania, a 

Matemática desempenha o papel de “inserção das pessoas no mundo do trabalho, 

das relações sociais e da cultura, no âmbito da sociedade brasileira” (BRASIL, 

1997b, p. 29), em prol da melhoria das condições de sobrevivência e de 

transcendência dos sujeitos. 

 

2.4 NATUREZA DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO: CARACTERÍSTICAS E 
DESDOBRAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A Matemática surgiu na Antiguidade por necessidade da vida 

cotidiana, converteu-se em um imenso sistema de variadas e extensas 

disciplinas. Como as demais ciências, reflete as leis sociais e serve de 

poderoso instrumento do mundo e domínio da natureza, sendo possível 

reconhecer algumas características da natureza do conhecimento matemático, 

tais como: abstração, precisão, rigor lógico, caráter irrefutável de suas 

conclusões, bem como o extenso campo de suas aplicações. 

Parâmetros Curriculares Nacionais Matemática 

De acordo com a perspectiva evolucionista linear (MIGUEL; MIORIM, 2004), 

baseada no argumento de cunho biológico, “tudo se passa como se a produção 

cultural do passado tivesse o poder de projetar-se biologicamente sobre o presente 
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e determinar, de algum modo, o seu curso” (p. 81). A hereditariedade e adaptação 

ao meio passam a ser vistas como funções biopsicológicas básicas para a 

“produção” do conhecimento por parte do indivíduo, ou melhor, “para a recapitulação 

sequenciada e progressiva de estruturas pré-formadas de conhecimento por parte 

do indivíduo” (p. 81). E os autores continuam: 

Quanto à organização dos conteúdos, é possível observar uma forma 
excessivamente hierarquizada de fazê-lo, dominada pela ideia de 
pré-requisito, cujo único critério é a definição da estrutura lógica da 
Matemática, que desconsidera em parte as possibilidades de 
aprendizagem dos alunos. Nesta visão, a aprendizagem ocorre de 
forma linear como se os conteúdos se articulassem como elos de 
uma corrente, encadeados cada um como pré-requisito para o que 
vai sucedê-lo (BRASIL, 1997). Esse ponto de vista acerca da 
produção do conhecimento no plano psicogenético condiciona, por 
sua vez, o modo de se conceber, no plano epistemológico, os 
próprios objetos de conhecimento e, particularmente, o modo de se 
conceber os objetos da Matemática e no plano pedagógico, o modo 
de se conceber o ensino-aprendizagem da Matemática. De fato, 
segundo esse ponto de vista, a Matemática constituiria meramente 
um corpo cumulativo prévio e sequenciado de conhecimentos 
produzidos, cada um em um tempo determinado, que deveria ser 
administrado em etapas cronologicamente sequenciadas, 
hierarquizadas e qualitativamente indistintas durante o processo de 
ensino-aprendizagem. (p. 81) 

Tal concepção de conhecimento pressupõe um sujeito passivo e 

condicionado, capaz de acumular conhecimentos matemáticos encadeados ao longo 

do seu processo de escolarização formal, por meio de uma sequência linear e 

inflexível. Tal perspectiva cumulativa do conhecimento matemático configura uma 

forma particular de se conceber o sucesso do processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como o seu fracasso, tão comumente constatado quando se 

trata da Matemática escolar, conforme elucida Ortega (2011): 

Quando indagamos às pessoas que passaram pela educação básica, 
se há alguma disciplina que consideram certa, exata, não sujeita a 
questionamentos, muitos respondem rapidamente sem hesitar: a 
Matemática. Essa visão sobre a Matemática, normalmente não 
conduz as pessoas a uma aproximação. Ao cometerem o primeiro 
erro, muitos já desistem e se declaram incapazes de aprender 
conceitos matemáticos. A prática do ensino dessa disciplina também 
não tem conseguido convencer essas pessoas a insistirem no 
acesso ao conhecimento matemático. A abordagem superficial, 
mecânica de conteúdos também contribui para dificultar o processo 
de aprendizagem. Mesmo com as pesquisas em Educação 
Matemática nos últimos anos, voltadas para a superação desses 
procedimentos, essas dificuldades de ensino e de aprendizagem da 
Matemática ainda persistem. (p. 60-61) 
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Desde 1970, Guy Brousseau, professor do Departamento de Matemática da 

Universidade de Bordeaux I, apropria-se da noção bachelardiana de obstáculo 

epistemológico, mantendo praticamente inalterada a concepção desta noção. Neste 

sentido, um obstáculo epistemológico é, para ele, sempre um conhecimento e não, 

como se poderia supor à primeira vista, uma ausência de conhecimento, na medida 

em que, conforme enunciam Miguel e Miorim (2004): 

[...] os objetos matemáticos podem deixar de ser vistos como objetos 
operatórios, e passam, então, a ser concebidos como construtos 
cognitivo-conceituais, cujas propriedades são construídas e 
percebidas no processo de ataque, por parte do aprendiz, a 
situações-problema. É preciso esclarecer que, para Brosseau, todos 
os obstáculos que se manifestam ao estudante no processo de 
aprendizagem, ainda que as razões para essa manifestação possam 
ser de origens diversas, são, na verdade, obstáculos epistemológicos, 
porque dizem respeito ao conhecimento matemático propriamente 
dito. (p. 100-101) 

Aprender Matemática é, portanto, dentro dessa perspectiva, aprender a 

superar obstáculos que se manifestam no ato de resolução de problemas escolares 

“bem elaborados34” (MIGUEL; MIORIM, 2004).  

Ainda nesse sentido, Miguel et al. (1999; 2000 apud MIGUEL; MIORIM, 2004), 

anunciam que uma análise correlata assim se configura: 

Para os investigadores filiados à Perspectiva Evolutiva Descontínua, 
a aprendizagem matemática é vista fundamentalmente como a 
capacidade de construção, dentro de um contexto institucional (a 
escola), de recursos cognitivos (conhecimentos, e/ou procedimentos 
e/ou concepções) superadores de obstáculos cognitivos que se 
manifestariam no ato individual de resolução de problemas 
matemáticos, portanto no ato de enfrentamento de uma situação com 
um conjunto de condicionantes que não podem ser desrespeitados, e 
tais recursos são concebidos como a solução ótima ou otimizada 
para se dar conta de tal situação. (p. 103) 

 

                                                           
34 Segundo Miguel e Miorim (2004, p. 51), os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais, divulgados ao 

final da década de 1990, assumem a resolução de problemas como um de seus pilares e buscam 
argumentos relacionados ao desenvolvimento histórico da Matemática para justificar a importância do 
trabalho com problemas históricos. Neste sentido, de acordo com esses parâmetros, o conhecimento 
matemático é fruto de um processo de que fazem parte a imaginação, os contra-exemplos, as 
conjecturas, as críticas, os erros e os acertos. Mas ele é apresentado de forma descontextualizada, 
atemporal e geral, porque é preocupação do matemático comunicar resultados e não o processo pelo 
qual os produziu. A Matemática desenvolve-se, desse modo, mediante um processo conflitivo entre 
muitos elementos contrastantes: o concreto e o abstrato, o particular e o geral, o formal e o informal, 
o finito e o infinito, o discreto e o contínuo. Curioso notar que tais conflitos encontram-se também no 
âmbito do ensino dessa disciplina (BRASIL, 1997b, p. 28). 
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2.5 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRINCÍPIOS 
EPISTEMOLÓGICOS E ÉTICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NO 
COTIDIANO ESCOLAR 

O educador deve fazer a criança passar novamente por 

onde passaram seus antepassados; mais rapidamente, mas sem 

omitir etapa. Por essa razão, a história da ciência deve ser nosso 

primeiro guia.  

Euclides Roxo 

Vislumbrar os limites e as possibilidades da formação de professores que 

considere os princípios epistemológicos e éticos no ensino da Matemática no 

cotidiano escolar é uma tarefa complexa e árdua, que exige a compreensão dos 

processos históricos, políticos, sociais, culturais, dentre outros, envolvidos na 

configuração das políticas de formação de professores de Matemática, bem como 

exige a percepção de que tais dimensões influenciam a construção da identidade 

profissional do docente que ensina Matemática nos espaços de educação escolar 

formal.  

Nesse sentido, Miguel et al. (2004) colocam em evidência a importância de 

investigar as formas pelas quais as profissões se institucionalizam historicamente e 

pelas quais contribuem para as estruturas de desigualdades sociais, a fim de que 

possamos desvendar os mecanismos pelos quais os profissionais se apropriam de 

vantagens materiais e simbólicas. Podemos constatar que, para os autores em foco:  

[...] embora no Brasil do século XIX o magistério já fosse considerado 
uma profissão liberal, ao lado da medicina e da advocacia, os 
profissionais que lecionavam as diversas disciplinas escolares – em 
qualquer nível – eram os médicos, os engenheiros, os advogados ou 
os padres. Além disso, não era exigido de tais profissionais nenhuma 
preparação especial ou qualquer tipo de credenciamento educacional, 
além da própria formação científica obtida nas suas escolas e 
faculdades. Os professores de matemática – de qualquer nível – 
eram normalmente os engenheiros. Mas a matemática e o ensino 
não eram considerados conhecimentos ou ocupações estranhas à 
engenharia ou às atividades do engenheiro. A partir de meados do 
século XX, com a implantação das universidades, a diversificação 
dos cursos de nível superior e a reestruturação da economia nacional, 
os engenheiros passaram a sofrer a concorrência de outros 
especialistas de nível superior, como economistas e administradores. 
Algo semelhante também ocorreu depois da implantação dos cursos 
de formação de professores de matemática e de física nas 
faculdades de filosofia, cujos egressos passaram a concorrer com os 
engenheiros na disputa de vagas do ensino secundário. [...] no final 
dos anos de 1940, chegou a ser constituída uma associação para a 
defesa do monopólio do ensino secundário para os licenciados. [...] 
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era uma tentativa de redefinição e reorganização do ensino da 
matemática, com o surgimento de novas instituições profissionais 
específicas, de uma associação de professores licenciados e de uma 
faculdade para formação especializada de professores, [...] que 
resultaram nas tentativas de valorização e reconhecimento de um 
novo tipo de profissional do ensino, dominando novos conhecimentos 
matemáticos e pedagógicos, proclamando novos valores éticos, 
seguindo novos métodos etc. [...] Enfim, o que estava realmente em 
jogo era saber quem deteria o monopólio na área de conhecimento: 
os veteranos engenheiros catedráticos e seus sucessores, ou as 
jovens professoras de matemática e seus aliados? (p. 85-86) 

Em Portugal, na Universidade de Coimbra, foi criada a profissão de 

matemático, que poderia atuar no ensino, bem como na Marinha e na Engenharia. 

Os pedagogos são considerados pelos matemáticos como sendo incultos 

matematicamente, apesar de realizarem pesquisas em Educação Matemática. Neste 

contexto, entende-se que os pedagogos produzem conhecimentos acerca do ensino 

da Matemática, em contraponto à natureza do conhecimento científico da 

Matemática, sobre o qual os matemáticos transitam. O domínio dos conteúdos 

específicos da Matemática confere legitimidade aos matemáticos, contudo, torna-se 

necessário superar o posicionamento dicotômico nos processos de construção de 

conhecimentos, bem como nos processos de ensino e de aprendizagem, conforme a 

relativização de Miguel et al. (2004): 

[...] os matemáticos conteudistas, arrogantes, inflexíveis, se 
imaginam salvadores da pátria e legítimos proprietários e defensores 
do nível e do rigor da educação matemática da população”35. Em 
meio a essa disputa de campo epistemológico, político e profissional, 
vislumbra-se outro grupo de professores de matemática, 
pesquisadores em matemática e em educação matemática, aliados a 
outros profissionais, que fazem e acreditam na educação matemática 
e tentam, de fato, levar a sério o que fazem. (p. 89) 

Dessa constatação dos autores podemos verificar que a própria 

disciplinarização da Educação, isto é, o seu reconhecimento acadêmico como 

campo autônomo de pesquisa e de formação profissional, é relativamente recente. 

                                                           

35 Conforme enuncia D’Ambrosio (2011, p. 27), hoje é fácil identificar indivíduos reconhecidos como 
matemáticos. De modo geral, podemos considerar aqueles identificados na União Matemática 
Internacional, segundo um critério para elaborar o Diretório Internacional de Matemáticos. [...] Esse é 
o critério formal. Mas há muita matemática que foi feita por indivíduos considerados “não 
matemáticos” [...]. As ideias matemáticas são muito importantes e centrais no conhecimento humano 
para serem restritas a um grupo de profissionais reconhecidos como “matemáticos”. [...] O 
reconhecimento de que muita coisa relevante no saber e no fazer matemático seja resultado de 
situações e de indivíduos que não são identificados como matemáticos deu origem ao Programa 
Etnomatemática. 
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No Brasil isso só viria a ocorrer no ano de 1968, por força da Lei n. 5.540, “[...] com a 

criação das chamadas faculdades de educação, as quais passariam a 

responsabilizar-se pela gestão dos chamados cursos de Pedagogia e pela formação, 

em nível superior, de um novo tipo de profissional: o pedagogo”36 (MIGUEL et al., 

2004, p. 87).  

Aponta-se, igualmente, que por todo o território nacional “era crescente a 

organização de núcleos de pesquisa em educação matemática nos programas de 

pós-graduação em educação, além da consolidação dos programas de pós-

graduação específicos em educação matemática 37 , como o da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), de Rio Claro, e o da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo - PUC-SP” (MIGUEL et al., 2004, p. 74).  

No final da década de 1980 e início da década de 1990, a criação de um 

grupo de trabalho numa associação nacional do porte da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) representou o reconhecimento 

da área da Educação Matemática pela comunidade científica38. Dentro deste cenário, 

coloca-se em evidência, mais uma vez, a disputa de campo epistemológico, político 

e profissional, representada pelo questionamento anteriormente apresentado: “saber 

quem deteria o monopólio na área de conhecimento: os veteranos engenheiros 

catedráticos e seus sucessores, ou as jovens professoras de matemática e seus 

aliados?” (MIGUEL et al., 2004, p. 85-86). 

                                                           

36 Diante das recentes determinações sobre a formação de professores em cursos de licenciatura, a 
temática tem estado em cena de modo privilegiado: fala-se da necessidade de parcerias para um 
repensar dessa formação que, via de regra, ocorre num “entre” áreas, de forma desconexa, fundada 
apenas numa prática que se perpetua pautada numa pretensa ditadura paradigmática, justificada por 
um processo dito “histórico” [...] Um objeto escorregadio como a formação de professores, com seus 
múltiplos aspectos, não se deixaria apanhar por uma única técnica ou linha de fundamentação teórica, 
haja vista que na educação matemática defende-se o discurso segundo o qual é necessária 
flexibilidade para ouvir o diferente (MIGUEL et al., 2004, p. 91). 

37 De acordo com Miguel et al. (2004, p. 71; 72; 87; 88), o passo mais importante no estabelecimento 
da educação matemática como uma disciplina é devido à contribuição do eminente matemático 
alemão Felix Klein (1849-1925), que publicou, em 1908, um livro seminal: “Matemática elementar de 
um ponto de vista avançado”. Klein defende uma apresentação nas escolas que se atenta mais a 
bases psicológicas que sistemáticas. Diz que o professor deve, por assim dizer, ser um diplomata, 
levando em conta o processo psíquico do aluno, para poder agarrar seu interesse. Afirma que o 
professor só terá sucesso se apresentar as coisas de uma forma intuitivamente compreensível. No 
caso específico da disciplinarização da matemática, podemos constatar que uma demanda mais 
expressiva por formação matemática teria ocorrido durante o século XVI em função do surgimento de 
novas técnicas militares, sobretudo as da artilharia, da fortificação e da cartografia. Tais tipos de 
necessidades é que teriam levado à criação de cadeiras de matemática nas universidades e colégios. 

38 D’Ambrosio (2011, p. 95) afirma que a vitalidade e o interesse pela matemática, que se intensifica 
na segunda metade do século XX, estimulada pelas circunstâncias internacionais, abriram espaço 
para a emergência, no Brasil, de outras áreas de pesquisa matemática, muitas de natureza 
interdisciplinar. 
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Uma breve análise da trajetória histórica das reformas curriculares e do 

quadro atual do ensino de Matemática é necessária para a compreensão, mesmo 

que numa visão panorâmica, das influências, dos avanços, das permanências, dos 

limites e das possibilidades presentes para a formação de professores de 

Matemática no contexto atual do ensino da Matemática no Brasil (BRASIL, 1997b). A 

partir e com base nesta contextualização, aqui importa considerar que, a despeito do 

embate entre matemáticos professores e professores de Matemática, ambas as 

categorias de profissionais que atuam no ensino da Matemática no cotidiano escolar 

se deparam com a problemática que se segue, conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997b): 

Parte dos problemas referentes ao ensino de Matemática estão 
relacionados ao processo de formação do magistério, tanto em 
relação à formação inicial como à formação continuada. Decorrentes 
dos problemas da formação de professores, as práticas na sala de 
aula tomam por base os livros didáticos, que, infelizmente, são 
muitas vezes de qualidade insatisfatória. A implantação de propostas 
inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de uma formação 
profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas 
inadequadas e, ainda, nas restrições ligadas às condições de 
trabalho. (p. 24) 

Ao centrar o olhar para a pesquisa sobre a formação continuada de 

professores de Matemática, alguns pesquisadores, a exemplo de Miguel et al. (2004), 

apontam a necessidade de parcerias entre os professores licenciados em 

Matemática e os professores licenciados em Pedagogia, uma vez que não há um 

discurso próprio sobre esta formação em serviço na Educação Matemática, ao 

passo que os profissionais da Educação (pedagogos e professores de Matemática – 

embora não focando especificamente o ‘objeto matemático’), têm desenvolvido 

incontáveis estudos e alternativas de intervenção neste panorama. Dentre as 

indagações do estudo de tais pesquisadores, merece destaque, a meu ver, o que se 

enuncia: 

Como, então, buscar parcerias de modo a pensar, de forma orgânica, 
a formação dos futuros professores? [...] Penso que cabe à educação 
matemática estabelecer seus princípios (inegociáveis) para que se 
possa, com a cautela necessária, formar essas parcerias, buscando 
formas de negociação. Esses princípios passam, forçosamente, por 
avaliarmos os limites de nossas teorias e as epistemologias que as 
sustentam. [...] A partir desse princípio – a matemática como 
conjunto de fazeres sociais – podemos pensar em traçar parâmetros 
para escolher nossos interlocutores dentre os profissionais das 
diversas áreas com as quais a educação matemática, 
necessariamente, interage e deve continuar interagindo. (p. 92) 
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Ao apontar vias de superação para esse panorama crítico, Miguel e Miorim 

(2004) propõem fazer com que a história da Matemática participe de forma orgânica 

no processo de formação de professores de Matemática, na medida em que: 

[...] as chamadas disciplinas de conteúdo matemático que integram a 
grade curricular de tais cursos ainda estão centradas quase que 
exclusivamente em abordagens axiomático-dedutivas que, mais 
preocupadas com o rigor formal e com o encadeamento lógico de 
conceitos e proposições, descartam outros elementos de extrema 
importância para o professor que deverá atuar em instituições 
escolares, tais como a constituição desses conceitos e proposições 
em diferentes práticas sociais na história. (p. 53) 

Constata-se ainda que, conforme pontuam Miguel e Miorim (2004), é 

necessária uma consciência crítica no que se refere particularmente aos problemas 

de natureza ética39, considerando-se que: 

[...] é desastroso que a educação matemática escolar e os cursos de 
formação de professores de Matemática tenham se isentado em 
relação à problematização deles, restringindo-se, cada vez mais, a 
uma abordagem estritamente técnica e aparentemente neutra da 
cultura matemática. Uma História da Matemática pedagogicamente 
vetorizada poderia prestar grande auxílio aos professores 
intencionados em se contrapor a uma tal tendência tecnicista e 
aparentemente neutra do ensino. (p. 159) 

Em outros termos, os autores acenam para a necessidade do resgate dos 

aspectos estéticos de que se revestem algumas demonstrações e métodos de 

resolução de problemas, bem como a condição de subsidiar uma Educação 

Matemática escolar de tendência não-tecnicista, possibilitando o desenvolvimento de 

atividades vinculadas ao domínio afetivo que estimulem a imaginação e a 

criatividade, considerando-se que “a Matemática deverá ser vista pelo aluno como 

um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua 

capacidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação” (BRASIL, 

                                                           

39 Miguel e Miorim (2004, p. 72) notam uma inadequação de se distinguir rigidamente a aprendizagem 
matemática da aprendizagem ética via Matemática ou, em outras palavras, distinguir conteúdos 
exclusivamente matemáticos de valores promovidos via aprendizagem matemática, uma vez que, por 
um lado, valores poderiam ser também entendidos como conteúdos específicos de aprendizagem 
e/ou de investigação prevalecentes em outro domínio do conhecimento humano (a Filosofia ou, mais 
particularmente, a Ética, por exemplo) que não o matemático, e, por outro lado, mesmo uma suposta 
ênfase exclusiva na aprendizagem de conteúdos matemáticos já comporta, em si mesma, ainda que 
implicitamente, uma aprendizagem ética, cujos valores subjacentes poderiam ser, por exemplo, a 
valorização do pensamento baseado num certo tipo de racionalidade, a valorização da precisão e do 
rigor nos raciocínios e na argumentação, a valorização da interpretação quantitativa de fenômenos 
naturais e sociais, etc. 
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1997b, p. 31), de maneira a superar os bloqueios psicológicos em relação a 

Matemática escolar e vislumbrando uma formação de professores de Matemática 

“que fazem e acreditam na educação matemática e tentam, de fato, levar a sério o 

que fazem” (MIGUEL et al., 2004, p. 89).  
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3 “SIM, SALABIM! 40”: A MATEMÁTICA DEVERIA SER ASSIM! – 
ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

[...] o ponto que me parece de fundamental importância e 

que representa o verdadeiro espírito da Matemática é a 

capacidade de modelar situações reais, codificá-las 

adequadamente, de maneira a permitir a utilização das técnicas 

e resultados conhecidos em um outro contexto, novo. Isto é, a 

transferência de aprendizado resultante de uma certa situação 

para uma situação nova é um ponto crucial do que se poderia 

chamar aprendizado da matemática e talvez o objetivo maior do 

seu ensino.  

Ubiratan D’Ambrosio 

 
 
 

Figura 4 – Ilustração do livro “Cuidado Escola”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoria: Babette Harper et. al. 

Fonte: HARPER et al. (2003, p. 61). 

A ilustração que inaugura o presente capítulo nos chama a atenção por 

indicar que a criança se relaciona mal com a Matemática (vide o conteúdo 

representado na colher), mostrando-se resistente à tentativa de convencimento 

ineficaz. Cortella (2011) alerta para a necessidade de os educadores garantirem aos 

alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais de produção do 

conhecimento, no caso o conhecimento matemático, para minimizar ou até mesmo 
                                                           

40 Título do presente capítulo inspirado no livro “SIM, SALABIM! A vovó é assim!”, de Tracey Corderoy 
(2013).  
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suprimir a mitificação e a sensação de perplexidade, impotência e incapacidade 

cognitiva, expressa no quadro ilustrativo.  

O presente capítulo se propõe a transitar pelas abordagens teórico-

metodológicas pautadas nas tendências atuais do ensino da Matemática, a fim de 

anunciar perspectivas diferenciadas na formação de professores, nas quais 

conteúdo e forma se apresentem numa relação de indissociabilidade, no que se 

refere a “o quê ensinar” e ao “como ensinar”. 

3.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA SOBRE A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

O grande desafio para a educação é pôr em prática hoje o 

que vai servir para o amanhã. Pôr em prática significa levar 

pressupostos teóricos, isto é, um saber/fazer acumulado ao 

longo de tempos passados, ao presente. [...] Se as teorias vêm do 

conhecimento acumulado ao longo do passado e os efeitos da 

prática vão se manifestar no futuro, o elo entre teoria e prática 

deve se dar no presente, na ação, na própria prática. E isso nos 

permite conceituar pesquisa como o elo entre teoria e prática.  

Ubiratan D’Ambrosio 

 
 
 

Figura 5 – Tirinha de “Calvin e Haroldo”. 

 

Autoria: Bill Watterson. 

Fonte: Watterson (2010) 

Segundo D’Ambrosio (1986), outros fatores intervêm na ação pedagógica, 

também resultantes de estados psicoemocionais que encontram na Educação 

Matemática um campo extremamente fértil para se manifestar. 
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O estado atual, ainda muito pobre, do nosso conhecimento, de nossa 
análise, de nossa crítica sobre os determinantes socioculturais na 
educação matemática, talvez seja uma das causas fundamentais dos 
resultados desastrosos, diria mesmo negativos, do ensino de 
Matemática. Não só o rendimento é baixo, como muitas vezes é 
perturbador do equilíbrio psicoemocional dos sujeitos envolvidos. 
Estranhamente, baixo rendimento e desequilíbrio psicoemocional não 
estão intimamente associados. Inúmeros casos são constatados de 
alto rendimento associado ao desequilíbrio psicoemocional, 
manifestado, sobretudo em alienação e ausência de crítica. 
(D’AMBROSIO, 1986, p. 39) 

Assim, “mesmo os conhecimentos que pareceriam mais estáveis e exatos 

(por estarem ligados às ciências naturais e matemáticas) precisam de uma 

relativização que os remeta às condições de produção da qual se cercaram, ou à 

sua configuração” (CORTELLA, 2011, p. 103). No decorrer de nossas trajetórias no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar, creio que possamos 

resgatar momentos similares, como faz Cortella (2011, p. 96): 

Certa vez, quando tinha 15 anos de idade e estava na 1ª série do 2º 
grau [atualmente 1º ano do Ensino Médio], meu professor de 
Matemática ensinava a fórmula para o cálculo da raiz do delta; de 
repente, decidi fazer-lhe uma pergunta inconveniente e pragmática: 
“Professor, para que serve isso?”. Ele deu uma resposta da qual 
nunca mais me esqueci e que, quando abracei a carreira docente, 
serviu-me como sinal de alerta: “Um dia você vai saber!”. Ora, a partir 
daquele instante e, como qualquer adolescente, tomei uma sábia 
decisão: se um dia iria saber, pensei ser melhor esperar esse dia 
chegar e... me desinteressei pelo assunto; claro que decorei a 
fórmula (até hoje a sei de cabeça) e, ignorantemente, passei de ano. 
Não esperava que o professor fizesse uma longa explanação sobre a 
utilidade daquele saber; desejava, apenas, uma mínima informação 
que conectasse aquela abstração matemática com o mundo vivo. 

Toledo e Toledo (1997) reforçam que uma pergunta comum entre os alunos é: 

“Para que eu preciso aprender isso?”, uma vez que, embora um dos objetivos 

explícitos do ensino da Matemática seja preparar o estudante para lidar com 

atividades práticas que envolvam aspectos quantitativos da realidade, na maioria 

das vezes, grande parte do conteúdo continua sendo tratada de modo totalmente 

desvinculado do que ocorre no dia a dia da escola e da vida dos alunos. Os autores 

consideram que “[...] seria importante que professores e alunos estivessem voltados 

para os aspectos matemáticos das situações do cotidiano, estabelecendo os 

vínculos necessários entre a teoria estudada e cada uma dessas situações” (p. 11). 

A articulação proposta por Toledo e Toledo (1997) demanda o pleno domínio 

dos conteúdos matemáticos por parte do professor, de forma a instrumentalizá-lo a 
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fazer as relações, as aproximações e as inter-relações possíveis e necessárias entre 

os conhecimentos prévios dos alunos, as outras áreas de conhecimento e o contexto 

sociocultural de seus alunos. Zunino (1995) concorda com tais reflexões acerca da 

função da Matemática escolar quando anuncia que:  

Sem dúvida, é necessário fazer um esforço para que as crianças 
descubram desde o princípio que a utilidade da matemática 
ultrapassa os muros da escola. As crianças têm múltiplas 
experiências relacionadas com o conhecimento matemático e estas 
experiências tinham que constituir-se em objetivo de análise no 
marco escolar. São muitas as atividades significativas que poderiam 
ser desenvolvidas levando em conta as aplicações da matemática 
em diversas atividades e profissões; também são muitos os projetos 
de integração que se poderiam desenvolver ao levar em conta a 
vinculação da matemática com outras áreas do conhecimento. Se o 
trabalho matemático que se realiza nas escolas relaciona-se mais 
com a vida das crianças e dos adultos fora dela, seria possível que 
as crianças se interessem mais por ela e, possivelmente, que a 
temam menos. (p. 7-8) 

Panizza (2006, p. 19) afirma que as pesquisas do campo da didática revelam 

que os professores focam suas preocupações numa problemática central, segundo a 

qual “não é possível tratar o tema da aprendizagem e o ensino da matemática sem 

se referir seriamente à questão do sentido”. Nesta perspectiva, ao nos remeter ao 

processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, é preciso questionar em que 

termos a Matemática á apresentada na escola; é preciso enfatizar o caráter humano 

do conhecimento matemático, bem como sua provisoriedade e incerteza no 

processo de construção e reconstrução. Em outras palavras, nas reflexões de 

Zunino (1995): 

Entender que a aprendizagem escolar insere-se em um processo 
muito mais amplo não significa desvalorizar o papel que desempenha 
a escola na aquisição do conhecimento. Muito pelo contrário, 
significa que para tornar efetivo o papel fundamental que tem para 
desempenhar, o ensino deve levar em conta a natureza do processo 
de aprendizagem. (p. 8) 

Para Santaló (1996), é importante indicar a que Matemática nos referimos, 

quando se fala de Matemática e da necessidade de seu ensino, haja vista que: 

Na época dos gregos, podia-se falar do cálculo e da geometria como 
partes únicas de um corpo de conhecimentos bem delimitados e não 
muito extenso. Hoje em dia, porém, a quantidade de matemática que 
se conhece é imensa e cresce constantemente, tornando-se difícil 
decidir qual deve ser a matemática que se aconselhe ensinar e como 
deve ser apresentada para sua melhor compreensão e sua melhor 
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utilidade para o futuro dos alunos. [...] Aos professores de 
matemática compete selecionar entre toda a matemática existente, a 
clássica e a moderna, aquela que possa ser útil aos alunos em cada 
um dos diferentes níveis da educação. Para a seleção temos de levar 
em conta que a matemática tem um valor formativo, que ajuda a 
estruturar todo o pensamento e agilizar o raciocínio dedutivo, porém 
que também é uma ferramenta que serve para a atuação diária e 
para muitas tarefas específicas de quase todas as atividades laborais. 
(p. 14-15) 

Ao realizar a pesquisa acerca do desempenho em Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental dos alunos de escolas públicas e privadas, Brooke e 

Aguiar (2010) constataram que uma das hipóteses para o baixo rendimento na 

aprendizagem estaria relacionada à formação e atuação dos professores de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, reforçando a crença – 

validada por pesquisas sobre o tema (CURI, 2004; VASCONCELLOS; BITTAR, 

2007) – segundo a qual o professor polivalente teria pouco domínio e segurança 

diante dos conteúdos da Matemática que ele deve ensinar nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental.  

Diante desse panorama, Nacarato (2000) e Curi (2006) apontam que tal 

lacuna na formação inicial dos professores de Matemática egressos do curso de 

licenciatura em Pedagogia, portanto, professores polivalentes, pode estar 

relacionada ao fato de as disciplinas desenvolvidas nos cursos de formação não 

serem suficientes para suprir as necessidades formativas dos professores em 

formação, o que, consequentemente, acarreta em sérias defasagens no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Tais lacunas relacionadas ao processo formativo dos professores de Matemática 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental igualmente se justificam por fatores 

apontados por Ortega (2011), quando problematiza que: 

Uma questão que nos preocupa também é o fato de os saberes 
específicos do conhecimento matemático não integrarem de forma 
efetiva a formação inicial dos professores polivalentes. 
Consideramos que os conhecimentos de conteúdo matemático a 
serem ensinados nos anos iniciais devem ser estudados pelos 
futuros professores de forma relacionada ao conhecimento didático-
pedagógico desses conteúdos. Destacamos ainda que, existe um 
saber que interfere no acesso ao conhecimento matemático: são as 
reflexões que podem ser feitas sobre a natureza do conhecimento 
matemático. Parte das dificuldades de professores e alunos em 
relação à aprendizagem na matemática escolar está relacionada à 
forma como esse conhecimento tem sido tratado ao longo de sua 
produção. (p. 54) 
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Assim, os estudantes de Pedagogia, futuros professores das séries iniciais, 

tornar-se-iam, muitas vezes, professores generalistas despreparados, sem a 

capacitação profissional necessária por não dominarem os conteúdos essenciais, 

por insegurança e por não relacionarem os conteúdos matemáticos com a realidade 

(CURI; PIRES, 2004a). Em outras palavras, os professores de Matemática acabam 

por desenvolver uma atitude negativa em relação aos conteúdos que precisam 

ensinar, influenciando a relação de seus alunos com os conteúdos matemáticos, 

igualmente de forma negativa. Para D’Ambrosio (1986, p. 29-30): 

Uma percepção da história da matemática é essencial em qualquer 
discussão sobre a matemática e o seu ensino. Ter uma ideia, embora 
imprecisa e incompleta, sobre por que e quando se resolveu levar o 
ensino da matemática à importância que tem hoje são elementos 
fundamentais para se fazer qualquer proposta de inovação em 
educação matemática e educação em geral. Isso é particularmente 
notado no que se refere a conteúdos. A maior parte dos programas 
consiste de coisas acabadas, mortas e absolutamente fora do 
contexto moderno. Torna-se cada vez mais difícil motivar alunos para 
uma ciência cristalizada. Não é sem razão que a história vem 
aparecendo como um elemento motivador de grande importância. [...] 
Necessitamos da matemática de hoje. Conhecer, historicamente, 
pontos altos da matemática de ontem poderá, na melhor das 
hipóteses, e de fato faz isso, orientar no aprendizado e no 
desenvolvimento da matemática de hoje. 

O mesmo autor destaca a importância de considerar que a Matemática seja 

acessível para os professores dos cursos de licenciatura que atuarão nos anos 

iniciais de escolarização, de modo que possam garantir a aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos por meio de um currículo baseado em abordagens 

modernas, a fim de superar os baixos níveis de rendimento escolar.  

O tratamento rigoroso de matemática é um mito contra o qual 
devemos lutar. Em verdade, é essencial que preocupações de rigor 
não interfiram com as bases intuitivas da matemática. [...] A ênfase 
estaria em despertar no estudante curiosidade e espírito inquisitivo 
que, aliado a algum gosto pelo assunto, o motivará a procurar 
tratamento mais aprofundado e mais rigoroso. Naturalmente, esse 
tratamento será apresentado em escalas de rigor, que por sua vez 
estimularão tratamentos ainda mais profundos e ainda mais rigorosos. 
O quanto de profundidade e de rigor é atingido no tratamento de 
qualquer assunto matemático, depende única e exclusivamente do 
indivíduo que está se exercitando na procura desse assunto. Jamais 
poderá ser determinado por condições externas, imposto por um 
currículo rígido. Realmente, o quanto um indivíduo aprende na escola 
é de menor importância. De muito menor importância do que a 
capacidade que ele adquiriu de aprender coisas novas quando 
devidamente motivado. Realmente, as várias teorias e resultados 
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matemáticos obedecem a uma dinâmica tal que a sua validez 
desaparece quando inserida num contexto abstrato. (D’AMBROSIO, 
1986, p. 23) 

Cunha (2014), ao problematizar a Pedagogia Universitária e seu papel na 

formação de formadores 41 , traz à tona a questão da docência como profissão 

complexa, na medida em que, na presente temática de pesquisa, saber ensinar 

Matemática requer do professor saberes docentes que se relacionam em três 

campos do conhecimento: saber Matemática (conteúdo), saber ensinar (forma) e 

saber sobre o aluno (formativo). Evidencia-se, assim, a necessidade de construção 

de saberes docentes quer na formação inicial, quer na formação continuada, nas 

quais os formadores de professores de Matemática possam assumir 

colaborativamente a Educação Matemática escolar das crianças. 

3.2 ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O PROCESSO DE 
ENSINO E DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

Os maiores entraves a uma melhoria da educação tem 

sido o alto índice de reprovação e a enorme evasão. Ambos estão 

relacionados. Medidas dirigidas ao professor, tais como 

fornecer-lhe novas metodologias e melhorar, qualitativa e 

quantitativamente, seu domínio de conteúdo específico, são sem 

dúvida importantes... 

Ubiratan D’Ambrosio 

Figura 6 – Tirinha de “Toda Mafalda”. 

 

Autoria: J.L. Quino. 
Fonte: Quino (2010). 

 

A Matemática, a ciência que os povos árabes tanto cultivaram e 

engrandeceram, destacou-se pelas notáveis renovações metodológicas no cálculo 

                                                           

41 Maria Isabel Cunha (UNISINOS) desenvolveu o tema “Quando forma é conteúdo: o campo da 
pedagogia universitária na formação de formadores”, no XVII Encontro Nacional de Didática e Prática 
de Ensino – ENDIPE, realizado pela Universidade Estadual do Ceará, em novembro de 2014. 
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numérico, pelas contribuições nos amplos domínios do progresso científico, bem 

como para o engrandecimento moral e material da humanidade (TAHAN, 2009, p. 

251).  

Para ensinar Matemática de modo a contemplá-la como ciência humana, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997b, p. 27) apontam 

o recurso à história da Matemática, considerando que “[...] em sua origem, a 

Matemática constitui-se a partir de uma coleção de regras isoladas, decorrentes da 

experiência e diretamente conectadas com a vida diária”. 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 
momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os 
conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o 
professor tem a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais 
favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático. (p. 45) 

Zunino (1995) traz à tona a importância de identificarmos as concepções que 

norteiam e configuram as abordagens de ensino – concepções de: homem, mundo, 

sociedade-cultura, conhecimento, educação, escola, ensino-aprendizagem, 

professor-aluno, metodologia e avaliação42 – na medida em que: 

A prática pedagógica apoia-se sempre, explícita ou implicitamente, 
em uma determinada forma de conceber o processo de 
aprendizagem. Qual é a concepção que sustenta a prática de nossos 
professores? Qual é a vinculação que estabelecem entre o ensino e 
o aprendizado? Pensam que só se aprende aquilo que é ensinado de 
maneira intencional? Supõem que alguma aprendizagem é possível 
a partir da interação com os objetos e com as demais pessoas? (p. 8) 

Ao considerar que “o conhecimento matemático é fruto de um processo do 

qual faz parte a imaginação, os contra-exemplos, as conjecturas, as críticas, os erros 

e os acertos” (BRASIL, 1997b, p. 28) e a partir da consideração de tais 

características e de suas implicações, precisamos refletir sobre o papel do 

conhecimento matemático nos anos iniciais do Ensino Fundamental: estruturação do 

pensamento; desenvolvimento do raciocínio lógico; aplicação do conhecimento 

matemático nas diferentes áreas do conhecimento (situações da vida cotidiana; 

atividades do mundo do trabalho); formação de capacidades intelectuais e formação 

básica do cidadão brasileiro (inserção nas relações sociais e culturais). 

                                                           

42 Para saber mais acerca das abordagens do processo de ensino, consultar: 
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.  
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Naturalmente, ao se considerar de forma integrada conteúdos, 
objetivos e métodos, considerações de natureza sociocultural estarão 
permanentemente em jogo. É aí que é fundamental a capacidade do 
professor de reconhecer no aluno um determinante na definição dos 
objetivos daquela prática pedagógica. Em termos bem simples, o 
professor deve ouvir mais, o aluno tem muito a dizer sobre suas 
expectativas, que no fundo refletem as expectativas de toda uma 
geração e traduzem as expectativas de seus pais. Embora haja 
dificuldade do aluno em se expressar com relação a essas 
expectativas, cabe ao professor reconhecer aí os grandes 
motivadores da presença do aluno na escola. Escolher conteúdos 
que satisfaçam essas expectativas e naturalmente utilizar os 
métodos mais convenientes para conduzir a prática com relação a 
esses objetivos e os conteúdos adequados é o grande desafio do 
professor. Isso implica naturalmente numa menor rigidez na 
estruturação dos programas. Idealmente o programa seria aberto. 
Naturalmente, um programa aberto, que seria definido à medida que 
a prática pedagógica fosse se desenvolvendo, acarretaria numerosas 
dificuldades de ordem prática. Procurar o meio termo entre um 
programa definido previamente à prática pedagógica e um programa 
aberto talvez seja o maior desafio que encontramos na melhoria do 
ensino de Ciências e Matemática em nossos dias. (D’AMBROSIO, 
1986, p. 46) 

Zunino (1995, p. 13) assinala que “[...] sem dúvida, a matemática poderia ter 

um resultado muito mais significativo se partisse de problemas mais relevantes para 

a vida diária e se esclarecesse as origens das noções e das operações 

matemáticas”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática ainda anunciam que 

“[...] o desafio que se apresenta é o de identificar, dentro de cada um desses vastos 

campos, [...] quais conhecimentos, competências, hábitos e valores são socialmente 

relevantes” (BRASIL, 1997b, p. 47; 48; 53). Em outras palavras, para garantir o 

desenvolvimento destas capacidades é preciso uma disponibilidade para a 

aprendizagem de modo geral, “a qual depende em boa parte da história de êxitos ou 

fracassos escolares que o aluno traz e vão determinar o grau de motivação que 

apresentará em relação às aprendizagens atualmente propostas”. Depende, também, 

de que os conteúdos de aprendizagem tenham sentido para os alunos e sejam 

funcionais.  

O papel do professor nesse processo é, portanto, crucial, pois a ele 
cabe apresentar os conteúdos e atividades de aprendizagem de 
forma que os alunos compreendam o porquê e o para que do que 
aprendem, e assim desenvolvam expectativas positivas em relação à 
aprendizagem e sintam-se motivados para o trabalho escolar. Para 
tanto, é preciso considerar que nem todas as pessoas têm os 
mesmos interesses ou habilidades, nem aprendem da mesma 
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maneira, o que muitas vezes exige uma atenção especial por parte 
do professor a um ou outro aluno, para que todos possam se integrar 
no processo de aprender. A partir do reconhecimento das diferenças 
existentes entre pessoas, fruto do processo de socialização e do 
desenvolvimento individual, será possível conduzir um ensino 
pautado em aprendizados que sirvam a novos aprendizados. (p. 47- 
48) 

A par dessas considerações acerca das características fundamentais do 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática, podemos constatar, ainda, que 

as práticas pedagógicas permanecem pautadas em abordagens tradicionais, uma 

vez que “‘descobrir, investigar, discutir, interpretar... conceitos que definem uma 

concepção da aprendizagem e do ensino muito distinta daquela que postula ‘explicar, 

repetir, memorizar’... são as duas concepções que coexistem hoje 

contraditoriamente em nossas escolas” (ZUNINO, 1995, p. 16).  

Zunino (1995) relata, ainda, os resultados surpreendentes de uma pesquisa 

realizada com os professores, as crianças e os pais das crianças, acerca da função 

e do sentido da Matemática escolar – Para que serve a Matemática? – os quais nos 

colocam, num primeiro momento, em condição de perplexidade e, num momento 

posterior, em situação de alerta. Vejamos quais as suas constatações, a fim de que 

possamos refletir acerca dos desafios para a formação dos professores de 

Matemática: 

[...] nem os pais nem os professores têm conseguido transmitir às 
crianças – ao menos às mais pequenas – essa utilidade da 
matemática que alguns deles percebem tão claramente. Com efeito, 
o primeiro impacto que se recebe ao escutar as respostas das 
crianças de primeira e terceira séries [2º e 4º anos] é o seguinte: a 
matemática só é útil no âmbito escolar. Elas afirmam que a 
matemática serve “para fazer números, somar, subtrair e muitas 
coisas mais”; “para aprender na escola”; “para aprender e quando 
tiver mais idade não esquecer”; “para ensinar e fazer somas e 
subtrações”; “para aprender a divisão e também para quando a 
professora pedir para fazer um problema...”. [...] Felizmente, na 
quinta série [6º ano] – ainda que persistam algumas “respostas 
escolares” – as crianças comentam espontaneamente diversos 
aspectos da utilidade da matemática na vida cotidiana: “A 
matemática serve para que não lhe passem a perna no armazém”; 
“meu pai usa a matemática quando recebe cheques ou o cartão de 
crédito, ele verifica tudo”; “serve para tudo: por exemplo, quando 
alguém morre colocam quando nasceu e quando morreu; quando 
alguém vai fazer compras, quando alguém disputa uma corrida lhe 
dizem a colocação: primeiro, segundo, terceiro... então está 
relacionada com os números... Quando alguém em uma estrada vê 
os quilômetros que faltam para chegar a certo lugar... Quando 
alguém faz as receitas, meio kg de farinha, meia xícara de água, etc.”. 
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Finalmente algumas crianças – como tinham feito também alguns 
pais – relacionam a matemática com a atividade de trabalho: 
“Quando alguém tem que fazer um trabalho de encanador tem que 
medir, para saber quantos metros de tubulação, tem que cortar”; “a 
matemática também serve para a arquitetura”; “meu pai é chefe do 
setor pessoal: sabe quanto deve pagar”; “meu papai a necessita em 
seu trabalho, porque organiza a caderneta de poupança”. (p. 6-7) 

Aqui cabe considerar a importância de uma Educação Matemática escolar 

pautada nas necessidades e nas motivações das crianças inseridas nos diferentes 

segmentos do ensino da Matemática, de modo que o processo de ensino possa 

conferir sentido – e funcionalidade – na aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

dentro e fora dos muros escolares. Tal sentido perpassa pela garantia de 

experiências matemáticas que deem condições de formar um aluno protagonista, 

crítico e autor na construção dos conhecimentos matemáticos, bem como pela 

superação dos desafios na/da formação de professores de Matemática, conforme 

anuncia Zunino (1995, p. 11): 

As afirmações da maioria dos professores parecem revelar que eles 
compartilham uma conhecida concepção do ensino e aprendizagem: 
ensinar consiste em explicar, aprender consiste em repetir (ou 
exercitar) o ensinado até reproduzi-lo fielmente. Que papel 
desempenha aqui esse ser pensante que é a criança? Como 
conciliar estas afirmações com o objetivo de “desenvolver o 
raciocínio lógico” que muitos professores atribuem ao ensino da 
matemática? Como pode ser possível que as mesmas crianças que 
são capazes de aprender muitas coisas a partir de sua experiência 
familiar e social vejam-se reduzidas, ao entrarem na escola, ao papel 
de simples repetidoras? Se os conhecimentos são separados 
cuidadosamente – para evitar confusões – como pretendem depois 
que as crianças estabeleçam relações entre estes conhecimentos? 

Nos últimos anos, segundo Panizza (2006, p. 24), “[...] a escola está 

reconhecendo a importância de permitir que os alunos apresentem procedimentos 

não-convencionais em contraposição com a postura mais tradicional, que pretendia 

ensinar diretamente os procedimentos formais”.  

Colocam-se em evidência as contribuições da pesquisa acerca das 

abordagens teórico-metodológicas do processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, as quais se apresentam no subitem que se anuncia. 
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3.3 TENDÊNCIAS ATUAIS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA43 

Naturalmente, o valor da teoria se revela no momento 

em que ela é transformada em prática. No caso de educação, as 

teorias se justificam na medida em que seu efeito se faça sentir 

na condução do dia-a-dia na sala de aula. De outra maneira, a 

teoria não passará de tal, pois não poderá ser legitimada na 

prática educativa. 

Ubiratan D’Ambrosio 

Figura 7 – Tirinha de “Toda Mafalda”. 

 

Autoria: J.L. Quino. 

Fonte: Quino (2010). 

Ao vislumbrar a formação de professores que ensinam Matemática em face 

dos desafios inerentes a esta área do conhecimento, às práticas docentes e ao 

sentido no processo de construção de conhecimentos matemáticos escolares, 

alguns questionamentos emergem para a nossa reflexão: 

A experiência de aprender e ensinar Matemática tem gerado, para os 
professores, questões das quais não lhes é possível escapar sem 
fazer algum tipo de reflexão: É importante ensinar Matemática? Com 
quais fins? Uma matemática instrumental? Formativa? E tal ensino 
se dá com os mesmos objetivos e da mesma maneira 
independentemente do contexto social? Ou de qual seja a criança ou 
o adolescente? Quem são os alunos e quais os seus interesses? Por 
que muitos fracassam no processo de aprender Matemática? E os 
professores que ensinam Matemática? Qual formação inicial 
tiveram? Qual foi a formação simultânea ao seu exercício 
profissional? Em qual ou quais concepções de ensino e 

                                                           

43 Conforme Gálvez (1996, p. 29), o objetivo fundamental da didática da Matemática é averiguar como 
funcionam as situações didáticas, quer dizer, quais das características de cada situação são 
determinantes para a evolução do comportamento dos alunos e, consequentemente, de seus 
conhecimentos. 
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aprendizagem as práticas docentes se apoiam? Quais abordagens 
são feitas? Qual currículo orienta o trabalho do professor? Quais 
práticas de avaliação existem e com que propósito? Em que medida 
o fracasso do aluno em Matemática é também um fracasso do 
professor? (SANTOS, 2014c, p. 12) 

As tendências atuais para o ensino da Matemática têm apontado algumas 

propostas diferenciadas e consistentes para promoção de experiências 

matemáticas44 (TOLEDO; TOLEDO, 1997), com base e a partir de estudos que 

focalizam a presença de formas de materializar situações reais em currículos, textos 

oficiais e livros didáticos que reforçam a utilidade social da Matemática, de modo a 

verificar “[...] quais elementos (exemplos, atividades, contextos, ilustrações, 

linguagem) são colocados em jogo na introdução de um conceito em cada ano/série 

e nas situações apresentadas, nas práticas dos professores e nas argumentações e 

estratégias utilizadas pelos alunos na resolução de problemas e nas interações em 

sala de aula” (SANTOS, 2014c, p. 21). 

Comunicação matemática: instrumento de ensino e aprendizagem que 

possibilita aos alunos comunicar suas ideias matemáticas de forma oral ou escrita, 

num movimento de articulação, classificação e organização do pensamento 

matemático. A comunicação matemática é uma abordagem metodológica que 

possibilita aprender a ler problemas de Matemática, uma vez que os problemas são 

resolvidos após toda a discussão do texto, na qual o exercício da leitura, da escrita, 

da escuta, do pensamento e da comunicação sobre ideias matemáticas torna-se 

instrumento de ensino e aprendizagem. 

Resolução de problemas: situações problema que possibilitem a articulação 

de conhecimentos informais e formais para a busca da solução. Exige dos alunos a 

habilidade de leitura e interpretação, de comunicação, de mobilização de conteúdos 

matemáticos, de resolução de desafios novos, de utilização de diferentes maneiras 

de resolver o problema matemático. Dentre os caminhos para “fazer Matemática” na 

                                                           

44 Para saber mais sobre as abordagens teórico-metodológicas pautadas nas tendências atuais para 
o ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, confira o artigo intitulado 
“Matemática para além do cálculo formal nas séries iniciais do Ensino Fundamental”, de autoria de 
Daiana Paula da Silva, Daiane Aline Ribeiro, Gyana Mara Monteiro, Jacinara Cassol, Marília Maria 
Montiel Coutinho, Vanusa Rodrigues dos Santos, Neiva Gallina Mazzuco, alunas do curso de 
graduação em Pedagogia da UNIOESTE (campus Cascavel).  

SILVA, Daiana Paula da et al. Matemática para além do cálculo formal nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 2007. Disponível em: 
<http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2007/Simp%C3%B3sio%20Academico%
202007/Trabalhos%20Completos/Pratica/PDF/22%20Prat.%20Neiva.pdf>. Acesso em: 24 set. 2014. 
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sala de aula, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1997b) apontam 

a resolução de problemas como recurso metodológico para a construção de 

conhecimento matemático. 

A resolução de problemas, tomada como uma via importante de 
abordagem das noções matemáticas, tem função primordial na 
construção dos conhecimentos matemáticos como alternativa à 
forma de apresentação dos conceitos por meio de definições e de 
modelos a serem copiados ou proposições formais e conclusivas que 
o aluno se encarrega de memorizar, quase sempre sem 
compreender. [...] A resolução de problemas passa a ser uma 
situação, como motivação para que o aluno elabore/crie um caminho 
para encontrar a solução ou levante novas questões que levem a 
uma investigação. (SANTOS, 2014b, p. 52) 

História da matemática: estudo da construção histórica do conhecimento 

matemático para uma maior compreensão do conceito, a fim de desenvolver atitudes 

e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático. 

Uso da tecnologia: o uso dos computadores favorece a autonomia no 

processo de construção dos conceitos matemáticos, por meio de jogos eletrônicos, 

materiais virtuais, materiais manipulativos na web, simuladores, internet, entre outros 

recursos tecnológicos. 

Jogos matemáticos: construção do pensamento lógico matemático através 

de jogos de estratégia. No contexto escolar, a garantia do direito ao jogo por parte 

das crianças se justifica pela busca de uma aprendizagem significativa dos 

conteúdos matemáticos, ou seja, o jogo possibilita a aprendizagem concreta e 

significativa dos conteúdos matemáticos por parte dos alunos numa perspectiva de 

inclusão, uma vez que promove a participação dos alunos; o compartilhamento de 

significados entre professor e alunos e a aproximação progressiva dos alunos aos 

conteúdos escolares. O jogo anuncia a possibilidade de o aluno aprender por 

múltiplos caminhos e formas de inteligência em prol de uma aprendizagem 

significativa.  

Assim, para promover o desenvolvimento de múltiplas competências, o jogo 

deve intermediar as relações afetivas e cognitivas envolvidas no processo do 

brincar/jogar. É importante que o jogo seja visto como um recurso didático que 

auxilia na aprendizagem dos conteúdos escolares e, portanto, sua inserção nas 

aulas deve ser intencional. O professor que se propõe a trabalhar com jogos, deve 

considerá-lo em seu planejamento de ensino.  

O jogo pode ser utilizado como um recurso didático poderoso no processo de 
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ensino e de aprendizagem da matemática escolar, uma vez que propõe uma ruptura 

do ensino excessivamente algebrizado da Matemática em nossas escolas, bem 

como promove um ensino lúdico da disciplina. O professor de Matemática deve 

trazer sentido e significado aos conteúdos escolares, de modo que possa alcançar 

resultados mais efetivos no processo de ensino e de aprendizagem. O valor está na 

aprendizagem e na melhoria das atitudes face à Matemática e o jogo constitui-se 

numa ferramenta pedagógica fundamental, desde que seja utilizado com 

intencionalidade. 

Não é sem razão que tem aumentado a quantidade de pesquisas 
voltadas para o papel dos jogos e das brincadeiras nas atividades 
escolares das crianças pequenas. Essa perspectiva permite lidar 
com situações problema, com regras, com questões interessantes 
que articulam as experiências vividas com outras que se apresentam 
a partir de agora, mas sem perder de vista a natureza lúdica de jogos 
que mobilizam também noções matemáticas. (SANTOS, 2014e, p. 
29) 

Inteligências múltiplas: leque de possibilidades para se aprender 

Matemática, numa perspectiva inclusiva. Aluno como ser ativo e aberto na 

construção do conhecimento matemático. D’Ambrosio chama a atenção para o fato 

de que há vários tipos de manifestações matemáticas, igualmente válidas, assim 

como há várias modalidades de inteligências igualmente respeitáveis e cultiváveis 

no sistema escolar. Neste sentido, “é função essencial do educador matemático 

entender essas várias modalidades de Matemática e de inteligência e coordená-las 

adequadamente na sua ação pedagógica” (D’AMBROSIO, 1986, p. 10). 

Esses professores [alinhados às tendências atuais no ensino da 
matemática] preferem adotar um método mais intuitivo, indutivo, em 
que são respeitados os conhecimentos já construídos pelo aluno, ao 
mesmo tempo em que lhe são dadas oportunidades de realizar 
experiências, descobrir propriedades, estabelecer relações entre elas, 
construir hipóteses e testá-las, chegando a determinado conceito. 
(TOLEDO; TOLEDO, 1997, p. 10) 

 Etnomatemática: D’Ambrosio (1986) afirma que a incorporação da 

Etnomatemática à prática de Educação Matemática exige, naturalmente, a liberação 

de alguns preconceitos sobre a própria Matemática, ou seja, sobre questões tais 

como: o que é a Matemática, o que é rigor, o que é uma demonstração, o que é 

aceitável. De acordo com o autor, Etnomatemática não é apenas o estudo de 

“matemáticas das diversas etnias”. Para compor a palavra “etno matema tica” 
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utilizaram-se as raízes “tica”, “matema” e “etno” para significar que há várias 

maneiras, técnicas, habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver 

(matema) com distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etno). 

De maneira muito natural derivamos do techné, práxis e epistemê os 
conceitos de métodos, objetivos e conteúdos, mas de forma solidária, 
e aí reside a essência da nossa conceituação de currículo, que 
possibilita a ação, especificamente no caso de currículo, a ação 
pedagógica. Na prática de educação matemática, isto se refere 
naturalmente à incorporação, em todas as disciplinas e de maneira 
permanente, da componente crítica, levando-nos a questionar a cada 
instante a nossa prática e os métodos utilizados. [...] No caso da 
educação matemática, não vemos outra alternativa além de se 
incorporar aos programas aquilo que chamamos etnomatemática. 
(D’AMBRÓSIO, 1986, p. 40-41) 

A Matemática é uma ciência que passou pela ficção já que foi sistematizada 

(abstração, algebrização) a partir de diferentes necessidades humanas advindas de 

diferentes mundos. A Matemática se constitui em conhecimento universal integrado 

a outros conhecimentos, bem como em linguagem que se desdobrou de outros 

conhecimentos, tornando-se linguagem matemática, palavra matemática. A 

descoberta da Matemática como parte da vida propiciou diferentes formas de 

matematização do mundo, bem como o resgate do valor do senso comum 

(conhecimento popular) para a constituição da linguagem matemática. A Matemática 

é fundamental no processo de humanização e na sua relação de historicidade. 

Promover experiências matemáticas e o aprendizado dos conteúdos 

matemáticos escolares continua sendo um grande e constante desafio do professor 

que se propõe a atingir a função da Matemática escolar na vida escolar e extra-

escolar de seus alunos. Para garantir uma Educação Matemática cidadã, é preciso 

que a formação de professores esteja afinada com as tendências atuais para o 

ensino da Matemática. 

Cada vez que fatores socioculturais e econômicos sugerem uma 
(re)definição de objetivos, associada a isto deverá haver uma 
sensível mudança no conteúdo a ser tratado, bem como na 
metodologia para se conduzir esse conteúdo. Igualmente, qualquer 
mudança de conteúdo como, por exemplo, aquela respondendo ao 
movimento chamado Matemática Moderna, implica necessariamente 
numa adequação da metodologia a ser empregada e certamente 
atingirá outros objetivos, adequados a esses novos conteúdos e à 
nova metodologia adotada. Igualmente, o aparecimento e a 
introdução de uma nova metodologia de ensino certamente fará com 
que conteúdos devam ser revistos, bem como os objetivos a serem 
atingidos. Isso fica perfeitamente evidente quando se pensa na 
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transição do chamado ensino tradicional de Matemática para aquilo 
que ficou conhecido como Matemática Moderna. (D’AMBROSIO, 
1986, p. 45) 

Inovar requer do professor de Matemática reflexão contínua sobre suas 

práticas pedagógicas, ampliação de seu tempo pedagógico em sala de aula, autoria 

e responsabilidade em suas escolhas pedagógicas, atendimento às diferenças, 

trabalho diversificado, bem como disponibilidade à mudança e crença numa 

educação matemática de qualidade, a fim de superar modelos de desenvolvimento 

repressivos e opressivos que se pautam em sistemas educacionais que utilizam um 

conhecimento matemático obscuro e mistificado como instrumento discriminatório 

eficaz nos processos de mecanismos de que promovem o fracasso escolar e a 

exclusão social (D’AMBROSIO, 1986). 

Para tanto, o ensino de Matemática prestará sua contribuição à 

medida que forem exploradas metodologias que priorizem a criação 

de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o 

espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a 

iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da 

confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. 

(BRASIL, 1997b, p. 31) 

D’Ambrosio (1996, p. 88), ao se referir ao processo de construção de 

conhecimentos em âmbito escolar, afirma que “[...] o ponto crítico é a passagem de 

um currículo cartesiano, estruturado previamente à prática educativa, a um currículo 

dinâmico, que reflete o momento sociocultural e a prática educativa nele inserida”. 

Prossegue sua análise ao ressaltar que “[...] o currículo dinâmico é contextualizado 

no sentido amplo, mas o currículo cartesiano, tradicional, baseado nos componentes 

objetivos, conteúdos e métodos, obedece a definições obsoletas de objetivos de 

uma sociedade conservadora”. Assim, “[...] nessas condições, ensinam-se 

conteúdos que num determinado momento histórico tiveram sua importância e que 

são transmitidos segundo uma metodologia definida a priori, sem conhecer os 

alunos”. Em decorrência desse pensamento cartesiano nas questões metodológicas 

do ensino, “[...] os objetivos da educação matemática que hoje ainda são citados 

refletem um estado do mundo com uma ordem estabelecida pelas relações 

coloniais”.  

Inovar requer, igualmente, domínio do conteúdo específico de ensino e das 

metodologias que possam garantir a construção progressiva e consistente dos 
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conhecimentos matemáticos no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 

Santaló (1996, p. 11-12, grifo nosso) enuncia tal indissociabilidade entre conteúdo e 

forma quando afirma que: 

A missão dos educadores é preparar as novas gerações para o 
mundo em que terão que viver. Isto quer dizer proporcionar-lhes o 
ensino necessário para que adquiram as destrezas que vão 
necessitar para seu desempenho, com comodidade e eficiência, no 
seio da sociedade que enfrentarão ao concluir sua escolaridade. Por 
isso, como o mundo atual é mutável, também a escola deve estar em 
contínuo estado de alerta para adaptar seu ensino, seja em 
conteúdos como em metodologia, à evolução destas mudanças, 
que afetam tanto as condições materiais de vida como do espírito 
com que os indivíduos se adaptam a tais mudanças. Em caso 
contrário, se a escola descuida-se e se mantém estática ou com 
movimento vagaroso em comparação com a velocidade externa, 
origina-se um afastamento ou divórcio entre a escola e a realidade 
ambiental, que faz com que os alunos se sintam pouco atraídos 
pelas atividades de aula e busquem adquirir por outros meios os 
conhecimentos que consideram necessários para compreender a sua 
maneira o mundo externo, que percebem diretamente ou através dos 
meios massivos de comunicação. 

[...] O ideal seria que a escola pudesse ter influência sobre esse 
mundo exterior para moldá-lo segundo critérios bem estruturados 
científica e moralmente; porém, seu conhecimento prévio é 
indispensável, e o pior que se pode fazer é ignorá-lo e seguir 
educando para um mundo diferente do real. 

Na esteira da discussão sobre a necessária indissociabilidade entre conteúdo 

e forma, Ortega (2011, p. 51) problematiza que: 

Ao invés de uma integração, de uma síntese, entre objetos e 
procedimentos de ensino, o que temos é um distanciamento entre 
estes dois focos e de maneira hierárquica, com o estudo dos objetos 
de ensino em segundo plano ou até mesmo ausente da formação de 
professores. Um professor que não domina conceitos básicos de 
Matemática a serem ensinados nos anos iniciais, mesmo se treinado 
em alguns procedimentos de ensino, muito provavelmente terá 
dificuldades em compreender os objetivos desses procedimentos. 

A par dessas considerações, é importante retomar a intencionalidade da 

presente pesquisa que se foca na configuração dos saberes necessários aos 

docentes universitários (os formadores), de modo que estes possam conduzir a 

formação inicial dos(as) professores(as) de Matemática sob a perspectiva do 

permanente diálogo entre conteúdo e forma, em prol do aprimoramento no/do 

processo de ensino e de aprendizagem da Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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4 “QUAL CAMINHO DEVO SEGUIR? DEPENDE MUITO DE ONDE 
VOCÊ QUER CHEGAR” 45 : PERCURSO METODOLÓGICO DA 
PESQUISA DE CAMPO 

[...] Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o 

confronto entre os dados, as evidências, as informações 

coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico 

acumulado a respeito dele. Em geral isso se faz a partir do 

estudo de um problema, que ao mesmo tempo desperta o 

interesse do pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a 

uma determinada porção do saber, a qual ele se compromete a 

construir naquele momento. Trata-se, assim, de uma ocasião 

privilegiada, reunindo o pensamento e a ação de uma pessoa, ou 

de um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de aspectos 

da realidade que deverão servir para a composição de soluções 

propostas aos seus problemas. 

Marli André e Menga Lüdke 

O presente capítulo descortina as experiências vivenciadas no decorrer do 

processo de construção de conhecimentos em campo, nos diferentes espaços de 

ensino e de aprendizagem, as quais possibilitaram um olhar “caleidoscópico” a partir 

de diferentes perspectivas dos sujeitos da pesquisa em relação a um mesmo objeto 

de conhecimento: a formação de professores de Matemática dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

4.1 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA DE CAMPO 

Por se configurar como uma etapa da pesquisa com múltiplas interações 

entre a pesquisadora e os sujeitos nela envolvidos, o trabalho de campo se 

apresenta justamente como árdua tarefa de coleta de dados para a pesquisa, na 

medida em que igualmente pode ser considerado como uma das fases mais 

complexas de um trabalho de investigação. Enquanto pesquisadores, tal 

complexidade se justifica pelo fato de termos que lidar com 

fatos/episódios/fenômenos pouco previsíveis, por vezes incontroláveis, 

característicos da interação humana e, portanto, subjetivos (UTSUMI, 2004).  

                                                           

45 Diálogo entre Alice e o Gato Risonho no livro “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. 
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[...] a personalidade do autor interfere na forma de produzir sua obra. 
A implicação do pesquisador com relação ao seu objeto de estudo 
está mais presente nas ciências humanas do que nas ciências 
exatas. [...] Nas ciências humanas isso é mais complexo porque as 
interferências entre o objeto e o sujeito não são facilmente 
conscientizáveis. Às vezes é necessário um trabalho de longa 
duração para explicitar o lugar a partir de onde o pesquisador fala. 
(HESS, 2005, p. 26) 

Não obstante a probabilidade de nos depararmos com episódios 

imprevisíveis, pude vivenciar experiências autênticas, ricas, inéditas e únicas, uma 

vez que o trabalho de campo configurou-se como espaço e processo de acolhimento 

e disponibilidade por parte dos sujeitos participantes da pesquisa, sobre os quais 

discorro posteriormente no presente capítulo.  

Ir a campo implica em “desbravar o caminho” para uma relação interativa 

sólida, que precisa ser estabelecida com aqueles(as) com quem o(a) pesquisador(a) 

promoverá o encontro, por meio do diálogo, da escuta sensível, do pensamento 

reflexivo, da disponibilidade para a descoberta. Em cada encontro, a cada troca de 

saberes, as descobertas de ambas as partes deflagraram a construção de 

conhecimentos mútuos, ora convergentes, ora divergentes, ora de diferentes 

naturezas. Neste sentido, diante desta postura de acolhimento e de reciprocidade 

profissionais, pude perceber que, apesar das agruras e desafios próprios da 

atividade educacional, há profissionais que resistem a uma visão fatalista, mantendo 

a dimensão utópica e ética tão fundamentais a todos aqueles que estão, de uma 

forma ou de outra, envolvidos na Educação. 

A par dessas considerações preliminares, justifica-se a presente pesquisa 

como sendo de natureza qualitativa, com uma amostra significativa de sujeitos para 

a problematização do tema abordado.  

A pesquisa qualitativa é muitas vezes chamada etnográfica, ou 
participante, ou inquisitiva, ou naturalística. Em todas essas 
nomenclaturas, o essencial é o mesmo: a pesquisa é focalizada no 
indivíduo, com toda a sua complexidade, e na sua inserção e 
interação com o ambiente sociocultural e natural. O referencial 
teórico, que resulta de uma filosofia do pesquisador, é intrínseco ao 
processo. (D’AMBROSIO, 1996, p. 103) 

O trabalho de campo realizou-se em instituições educacionais de natureza 

pública e privada, nos segmentos de ensino da Educação Básica e do Ensino 

Superior, além dos espaços de formação continuada e dos espaços informais de 

interação construídos entre a pesquisadora e alguns sujeitos da pesquisa.  
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Por atuar na formação de professores de um curso de graduação em 

Pedagogia, alguns materiais coletados dos alunos no ano de 2012 igualmente foram 

considerados na análise dos dados da pesquisa, por se constituírem em indicadores 

significativos para o estudo em questão.  

Em 2013 foram coletados dados de alunos de um curso de Pedagogia da 

região do Grande ABC Paulista, por meio de questionário e, em 2014, foram 

coletados dados de professores de Matemática do Ensino Fundamental (anos 

iniciais e anos finais), de professores de graduação nos cursos de licenciatura em 

Pedagogia e Matemática, de alunos de cursos de licenciatura em Pedagogia e 

Matemática, bem como de educadores que atuam na formação continuada de 

professores de Matemática da Educação Básica.  

Há uma representatividade de diferentes sujeitos da pesquisa de campo, a fim 

de possibilitar uma visão multifacetada acerca do tema da presente pesquisa, bem 

como foram utilizados instrumentos de coleta de dados específicos, a partir das 

condições e das necessidades de cada contexto, dentre os quais podemos destacar: 

questionários preenchidos manualmente; entrevistas gravadas (SZYMANSKI, 2004), 

bem como questionários preenchidos a distância e enviados por meio de mensagem 

eletrônica.  

Cada um dos instrumentos foi elaborado com vistas a “pôr em diálogo” os 

diferentes sujeitos da pesquisa, de maneira que possibilitasse a análise dos dados 

coletados por meio da Metodologia da Análise de Conteúdo, proposta por Franco 

(2003). 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO LÓCUS DA PESQUISA DE CAMPO 

Se os pesquisadores universitários querem estudar os 

saberes profissionais da área do ensino, devem sair de seus 

laboratórios, sair de seus gabinetes na universidade, largar seus 

computadores, largar seus livros e os livros escritos por seus 

colegas que definem a natureza do ensino, os grandes valores 

educativos ou as leis de aprendizagem, e ir diretamente aos 

lugares onde os profissionais do ensino trabalham, para ver 

como eles pensam e falam, como trabalham na sala de aula, 

como transformam programas escolares para torná-los efetivos, 

como interagem com os pais dos alunos, com seus colegas, etc. 

Maurice Tardif 
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Em agosto de 2014 deu-se início ao primeiro contato com as instituições 

educacionais, com o intuito de verificar a possibilidade de realização da coleta de 

dados por parte de seus respectivos sujeitos. O critério de seleção das instituições 

baseou-se em aspectos como a localização, o conhecimento da proposta 

pedagógica, o meu vínculo empregatício com uma das escolas pesquisadas e uma 

universidade, a minha experiência profissional construída em uma escola e uma 

faculdade, enfim, os espaços da pesquisa de campo foram definidos 

fundamentalmente pela existência de vínculos afetivos e profissionais construídos e 

em construção, nos diferentes espaços de minha atuação profissional, conforme 

destacados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Lócus da pesquisa de campo – Parte I. 

LÓCUS DA PESQUISA /NATUREZA CARACTERIZAÇÃO GERAL46 

Escola de Educação  

Básica de Natureza Privada 

 

A escola localiza-se em um bairro da zona Sul de São Paulo (capital) e 
está vinculada à Diretoria de Ensino Centro-Sul. 

“Responsabilidade e autonomia”, “competência e criatividade” e 
“solidariedade e resiliência” são binômios que consagram o trabalho 
educativo da escola das fases iniciais da Educação Infantil até a 
conclusão do Ensino Médio.  

A filosofia da escola é a educação integral do cidadão, baseada na 
independência com responsabilidade, acreditando que deve formar o 
aluno para a valorização da honestidade e da integridade, 
desenvolvendo seres livres e conscientes. 

Escola de Educação  

Básica de Natureza Privada 

 

A escola localiza-se em um bairro da região do Grande ABC, no 
município de São Bernardo do Campo.  

A sua história está ligada à história da imigração japonesa, pois, além 
de preservar sua cultura no país, busca contribuir, por meio da 
Educação, com o desenvolvimento da sociedade em que está inserida.  

Desde sua existência, a Associação atua para formar cidadãos críticos 
e atuantes por meio do ensino e da prática de valores e, desde sua 
fundação, a escola escolheu o período integral, partindo do 
pressuposto de que a escola pode ser um espaço potente de 
aprendizagem.  

O seu objetivo é estreitar os laços entre o estudante e seus estudos, 
fortalecendo aprendizagens e garantindo um desenvolvimento sólido 
para as crianças e jovens. Atende alunos da Educação Infantil (3 anos) 
ao Ensino Médio. 

  

                                                           

46  Os dados para a caracterização geral das instituições educacionais foram extraídos de seus 
respectivos portais/sites institucionais. Os endereços eletrônicos dos portais educacionais 
consultados não serão divulgados por questões éticas de preservação da identidade dos sujeitos 
participantes da pesquisa de campo. 
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Quadro 1 – Lócus da pesquisa de campo – Parte II. 

LÓCUS DA PESQUISA /NATUREZA CARACTERIZAÇÃO GERAL 

Escola de Educação  
Básica de Natureza Privada 

A escola localiza-se em um bairro da zona Sul de São Paulo (capital) e 
está vinculada à Diretoria de Ensino Centro-Sul.  

Com uma experiência de mais de 40 anos no segmento da Educação 
Infantil, e que possibilitou a ampliação da proposta educacional para o 
Ensino Fundamental, a escola exerce educação de alta qualidade, dando 
destaque à interação sociocultural de alunos de diferentes culturas e 
vivências, em um ambiente saudável e acolhedor. Atende alunos da 
Educação Infantil (4 meses) ao Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

Escola de Educação  
Básica de Natureza Pública 

A escola municipal se localiza na Zona Sul de São Paulo (capital) e 
atende alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental.  

A escola tem a preocupação de atender a comunidade e assume como 
proposta pedagógica o sócio-construtivismo.  

A missão institucional consiste em promover a cultura da paz por meio 
de um ambiente rico em projetos (xadrez; academia estudantil de letras; 
mediadores de conflitos; etc.) que oportunizam múltiplas aprendizagens 
aos seus alunos e alunas. 

 
Faculdade com Curso de 

Graduação em Pedagogia  
e em Matemática de Natureza 

Privada 
 

A faculdade localiza-se em um bairro da região do Grande ABC, no 
município de São Bernardo do Campo.  

A Faculdade continua a escrever sua história, buscando conhecer o que 
há de mais moderno no campo educacional e oferecer, a seus alunos, 
acesso às mais atualizadas informações. Porém, reafirma-se que a 
criatividade é parte presente e constante em seus procedimentos, o que 
lhes garante escrever uma história diferenciada.  

A sua missão consiste em contribuir para o desenvolvimento da 
Educação em nossa sociedade, proporcionando aos estudantes, elevado 
senso crítico e de cidadania, atuando com excelência em todas as áreas 
e mantendo um Projeto Acadêmico de alto nível. 

 
Universidade com Curso de 

Graduação em Pedagogia de 
Natureza Privada 

 

A universidade localiza-se em um bairro na região do Grande ABC, no 
município de São Bernardo do Campo.  

Propõe-se a ser referência educacional na construção de uma 
comunidade “aprendente”, reconhecida nacional e internacionalmente 
por serviços de qualidade e relevância social, com práticas flexíveis, 
criativas e inovadoras.  

A sua missão pauta-se na participação efetiva na formação de pessoas, 
exercendo poder de influência e contribuindo na melhoria da qualidade 
de vida, baseada em conhecimento e valores éticos.  

Os seus valores essenciais expressam-se nos seguintes princípios: 
desenvolvimento de consciência crítica da realidade; desenvolvimento 
de senso de justiça e de solidariedade, e de sua prática, inclusive nas 
relações de trabalho; prática reflexiva voltada para o âmbito da 
espiritualidade cristã; desenvolvimento da consciência de que os 
interesses social e individual são igualmente importantes para o 
equilíbrio das relações sociais; inovação e criatividade subordinadas à 
ética, na construção e socialização do conhecimento. 

 
Espaço de Formação Continuada 
na Área da Educação Matemática 

de Natureza Privada 
 

A sede do grupo de formação se localiza em um bairro da zona Sul de 
São Paulo (capital).  

Por meio de pesquisas e experiências, busca novos métodos de ensino e 
aprendizagem, formando professores, provendo publicações, materiais 
e recursos pedagógicos que contribuam para o processo educativo e a 
melhoria do ensino público e privado. 

Fonte: A autora. 
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A coleta de dados da pesquisa realizou-se no período de agosto a dezembro 

de 2014, considerando-se a organização dos tempos e dos espaços de cada 

instituição, bem como os tempos e a disponibilidade de cada sujeito. Nas três 

escolas de Educação Básica, o primeiro contato deu-se no âmbito da direção 

escolar e da coordenação pedagógica dos respectivos segmentos de ensino, para 

apresentar a proposta da coleta de dados e verificar a possibilidade de realização da 

pesquisa de campo.  

Após a formalização da autorização por parte das escolas, definimos o 

cronograma de realização das entrevistas ou da aplicação dos questionários, por 

meio da mediação da gestão escolar.  

Em duas escolas, realizei uma palestra de formação continuada para as 

professoras de Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), de modo a 

sensibilizá-las para a importância de sua participação na pesquisa. Numa das 

escolas, obtive adesão de todas as professoras de Matemática, na outra, somente 

duas professoras, num universo de quatro, aceitaram participar da pesquisa. Na 

terceira escola foi realizada uma palestra de explicitação dos objetivos da pesquisa, 

ao mesmo tempo em que as professoras foram convidadas a participar deste 

processo, resultando na adesão de todas as professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nesta escola, fui convidada a participar da Semana de Planejamento 

dos Docentes, em janeiro de 2015, com a proposta de discussão do ensino e da 

aprendizagem da Matemática. 

Na esteira dessa perspectiva de troca de saberes e construção coletiva de 

conhecimentos, na faculdade igualmente tive a oportunidade de contribuir na 

formação continuada dos docentes, na Semana de Planejamento e Capacitação, por 

meio da discussão de um tema que não se pautou na discussão da Educação 

Matemática, mas que validou a parceria necessária da dimensão ética e estética na 

relação entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado 

lugar. E, na infinita possibilidade de lugares, na infinita 

possibilidade de tempos, nossos tempos e nossos lugares 

coincidiram. E deu-se o encontro.  

Rubem Alves 
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Segundo Lüdke (2004) 47 , uma pesquisa de natureza qualitativa deve 

contemplar uma amostra indicativa e significativa do tema de investigação, ao 

contrário de uma amostra representativa em números, como se contempla na 

pesquisa de natureza quantitativa. Assim, a presente pesquisa configura-se por um 

grupo de sujeitos implicados nos processos de ensino e aprendizagem da 

matemática escolar, em diferentes segmentos de ensino, bem como em diferentes 

funções e atuações, como indica o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Apresentação dos sujeitos da pesquisa de campo. 

SUJEITOS DA PESQUISA DE CAMPO LEGENDA 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Professoras de Matemática do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) PMEF I 22 

Professoras de Matemática do Ensino Fundamental (Anos Finais) PMEF II 2 

Alunos de Curso de Graduação em Pedagogia (Ensino Superior) GLP 42 

Alunos Egressos de Curso de Graduação em Pedagogia (Ensino Superior) ELP 4 

Alunos de Curso de Graduação em Matemática (Ensino Superior) GLM 10 

Docentes de Curso de Graduação em Pedagogia (Ensino Superior) DLP 2 

Docentes de Curso de Graduação em Matemática (Ensino Superior) DLM 2 

Agentes de Formação Continuada em Educação Matemática (Formação 
Continuada) 

AFCM 2 

TOTAL DE PARTICIPANTES  86 

Fonte: A autora. 

Ao tomar conhecimento dos perfis de cada sujeito participante, volta-se o 

olhar e a compreensão de suas contribuições sob a perspectiva própria de cada 

um(a) deles(as), como sujeitos historicamente situados no mundo e atuantes em 

suas condições objetivas e subjetivas (Quadro 3). 

 

 

 

                                                           

47 Em Simpósio sobre Pesquisa com o professor, sobre o professor e do professor, sobre o qual 
apresentou seu trabalho intitulado “Investigando sobre o professor e a pesquisa” – XXI Encontro 
Nacional de Didática e Prática de Ensino, PUC-PR, ago./set.2004. 
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Quadro 3 – Perfis dos sujeitos participantes da pesquisa de campo – Parte I. 

SUJEITO/FUNÇÃO SEXO IDADE FORMAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

PMEF I - 1 Fem. 64 Pedagogia  

PMEF I - 2 Fem. 59 
Pedagogia 
Pedagogia Curativa 
Terapia Social 

 

PMEF I - 3 Fem. 30 Pedagogia  

PMEF I - 4 Fem. 29 Pedagogia Psicopedagogia Institucional e Clínica 

PMEF I - 5 Fem. 39 Pedagogia  

PMEF I - 6 Fem. 40 Pedagogia Psicopedagogia 

PMEF I - 7 Fem. 33 Pedagogia Psicopedagogia 

PMEF I - 8 Fem. 42 Letras  

PMEF I - 9 Fem. 48 Pedagogia 
Educação Especial 
Psicomotricidade 

PMEF I - 10 Fem. 44 Pedagogia  

PMEF I - 11 Fem. 42 
Pedagogia 
Artes Cênicas 

Psicopedagogia 

PMEF I - 12 Fem. 50 
Pedagogia 
Magistério 

 

PMEF I - 13 Fem. 47 Pedagogia Psicopedagogia 

PMEF I - 14 Fem. 49 Pedagogia  

PMEF I - 15 Fem. 48 Letras Aperfeiçoamento de 1ª a 4ª série 

PMEF I - 16 Fem. 33 Pedagogia 
Psicomotricidade 
Psicopedagogia 
Educação Inclusiva 

PMEF I - 17 Fem. 34 Pedagogia Fisioterapia Respiratória 

PMEF I - 18 Fem. 46 
Pedagogia 
Administração de 
empresas 

 

PMEF I - 19 Fem. 29 
Pedagogia 
Ciências Sociais 

 

PMEF I – 20 Fem. 29 Pedagogia Especialização em Direito Educacional 

PMEF I - 21 Fem. 43 Pedagogia Psicopedagogia e Deficiência Visual 

PMEF I - 22 Fem. 41 Pedagogia Psicopedagogia 

PMEF II - 1 Fem. 35 
Licenciatura em 
Matemática 

Especialização em Educação Matemática 

PMEF II - 2 Fem. 39 

Licenciatura em 
Matemática 
Processamento de 
dados 

Especialização em Educação a Distância 

ELP – 1 Fem. 25 Pedagogia  

ELP - 2 Fem. 25 Pedagogia  

ELP - 3 Fem. 38 Pedagogia  

ELP - 4 Fem. 33 Pedagogia Especialização em Educação Infantil 

DLP – 1 Masc. 36 
Economia 
Filosofia 

 

DLP - 2 Fem.    

DLM -1 Fem. 44 Matemática Doutorado em Educação Matemática 

DLM -2 Fem. 46 Matemática Doutorado em Educação 

AFCM -1 Fem. 63 Matemática Especialização em Educação Matemática 

AFCM -2 Fem. 51 
Licenciatura e 
bacharelado em 
Matemática 

Doutorado em Educação 
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Quadro 3 – Perfis dos sujeitos participantes da pesquisa de campo – Parte II. 

OS SUJEITOS DA PESQUISA  

CLASSIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO PROFISSIONAL QUANTIDADE 

Professoras de Matemática do Ensino Fundamental I - anos iniciais; 22 

Professoras de Matemática do Ensino Fundamental II – anos finais; 2 

Alunos de cursos de graduação em Pedagogia; 42 

Alunas egressas de cursos de graduação em Pedagogia; 4 

Alunos de curso de graduação em Matemática; 10 

Docentes de cursos de graduação em Pedagogia; 2 

Docentes de cursos de graduação em Matemática; 2 

Agentes de formação continuada em Educação Matemática. 2 

TOTAL 86 

Fonte: A autora. 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DA 
PESQUISA DE CAMPO 

A coleta de dados para a presente pesquisa foi realizada por meio de dois 

instrumentos, quais sejam: (1) entrevista semiestruturada ou não-diretiva (Apêndice 

A – roteiros para a realização das entrevistas) e (2) aplicação de questionário 

(Apêndice A – modelo do questionário – disponibilizados na versão digital). 

A entrevista semiestruturada ou não-diretiva corresponde a um tipo de 

entrevista na qual o(a) entrevistado(a) manifesta seu ponto de vista sobre as 

questões propostas, mantendo a possibilidade de interação, prevalecendo uma 

atmosfera de influência recíproca entre o pesquisador que pergunta e o sujeito que 

responde. Planejei as entrevistas com o objetivo de obter, através das perguntas 

dirigidas aos(às) professores(as), possíveis dados e informações para posterior 

análise, buscando elucidar a temática e a problemática posta na pesquisa.  

De acordo com Szymanski (2002, p. 29), pude antecipar, como pesquisadora, 

várias versões das questões desencadeadoras, com as respectivas justificativas de 

respostas esperadas, para que não mudasse sua formulação essencial, referente ao 

fenômeno que eu desejava estudar, no caso do sujeito entrevistado(a) solicitar 

esclarecimentos ou introduzir elementos que pudessem criar oportunidades de 

digressões arriscadas. Elaborei, pois, duas ou três versões das questões 

desencadeadoras na entrevista, com base no contexto da pesquisa e no grupo dos 

sujeitos, buscando adotar um tipo de vocabulário mais familiar e próximo aos 

diferentes sujeitos participantes da pesquisa.  

Desse modo, realizei entrevistas semiestruturadas que se desenrolaram a 
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partir e em função de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que, como entrevistadora, eu fizesse adaptações necessárias no 

momento mesmo de sua aplicação (UTSUMI, 2004). 

O questionário foi aplicado, considerando-se que: 

[...] os questionários são uma técnica de investigação composta por 
um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 
propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 
sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 
comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2002, p. 121) 

Todos os sujeitos envolvidos na pesquisa assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B – Modelo do termo de 

consentimento livre e esclarecido). A formalização da realização da pesquisa de 

campo nas escolas se deu pela entrega de uma carta de apresentação por parte da 

pesquisadora à direção escolar (Apêndice C – disponibilizado na versão digital). 

Em se considerando os instrumentos de coleta utilizados, a organização dos 

dados da presente pesquisa se desenvolveu da seguinte maneira: 

a) Entrevistas: cada entrevista realizada junto aos diferentes sujeitos foi 

gravada em áudio (aplicativo do aparelho de telefone celular). Num 

primeiro momento, foi realizada a transcrição literal das manifestações dos 

sujeitos, considerando suas colocações enfáticas o mais fielmente possível 

(Apêndice D – transcrição dos dados coletados na pesquisa de campo – 

disponibilizado na versão digital). Num segundo momento, fizemos uma 

revisão das primeiras transcrições, de modo a desconsiderar alguns vícios 

de linguagem e expressões repetitivas, sem alterar o conteúdo original das 

manifestações. Num terceiro momento, realizou-se a tarefa de identificação 

dos indicadores temáticos emergentes do material. 

b) Questionários: submeteu-se cada questionário preenchido pelos diferentes 

sujeitos da pesquisa à transcrição literal das manifestações apresentadas, 

considerando suas colocações enfáticas o mais fielmente possível 

(Apêndice D – transcrição dos dados coletados na pesquisa de campo). 

Num segundo momento, foi realizada uma revisão das primeiras 

transcrições, de modo a desconsiderar alguns vícios de linguagem e 

expressões repetitivas, sem alterar o conteúdo original das manifestações. 

Num terceiro momento, consolidou-se a tarefa de identificação dos 

indicadores temáticos emergentes do material. 
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Quadro 4 – Instrumentos de coleta de dados da pesquisa de campo.  

CATEGORIA DO SUJEITO INSTRUMENTO DE COLETA QUANTIDADE 

Alunos de graduação em Pedagogia Questionário preenchido 46 

Alunos de graduação em Matemática Questionário preenchido 10 

Professora de Matemática do Ensino Fundamental I Entrevista gravada 12 

Professora de Matemática do Ensino Fundamental I Questionário preenchido 10 

Professora de Matemática do Ensino Fundamental II Entrevista gravada 02 

Docente do curso de graduação em Matemática Questionário preenchido 1 

Docente do curso de graduação em Matemática Entrevista gravada 1 

Docente do curso de graduação em Pedagogia Questionário preenchido 2 

Egressos do curso de Pedagogia Questionário preenchido 4 

Agente de formação continuada em educação matemática Entrevista gravada 2 

TOTAL (AGOSTO/2014 A FEVEREIRO/2015)  86 

Fonte: A autora.  

No decorrer do processo de coleta de dados dos diferentes sujeitos da 

pesquisa foram realizadas comunicações por mensagem eletrônica e por mensagem 

impressa por parte da pesquisadora, de modo a inaugurar a parceria no processo de 

construção de conhecimentos, bem como reconhecer a contribuição de todos/todas 

na presente investigação (Apêndices E, F e G – disponibilizados na versão digital). 

4.5 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

No decorrer do processo de transcrição parcial dos dados coletados na 

pesquisa, foram deflagradas manifestações que ora se distanciavam, ora se 

aproximavam, ora se completavam, na medida em que consideramos, na presente 

pesquisa, a pluralidade de contribuições acerca da formação de professores de 

Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), uma vez que: 

[...] é preciso alimentar o pensamento com o que já é conhecido, 
quer ao nível do senso comum, quer do conhecimento científico, com 
conteúdos e categorias de análise que permitam identificar e 
delimitar o objeto a ser conhecido e traçar o caminho metodológico 
para chegar a conhecer. Esse trabalho teórico, que por sua vez não 
prescinda da prática, é que determinará a diferença entre trilhar o 
caminho mais curto ou permanecer no labirinto; é ele também que 
determinará a diferença entre prática enquanto repetição reiterada de 
ações que deixam tudo como está, e práxis enquanto processo 
resultante do contínuo movimento entre teoria e prática, entre 
pensamento e ação, entre velho e novo, entre sujeito e objeto, entre 
razão e emoção, entre homem e humanidade, que produz 
conhecimento e por isso revoluciona o que está dado, transformando 
a realidade. (KUENZER, 2000, p. 155) 
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Nesta fase da pesquisa, algumas hipóteses levantadas anteriormente podem 

ser resgatadas, problematizando-as conforme os núcleos de significados 

identificados no material coletado em campo, a saber: 

a) Na formação de professores para o ensino de Matemática para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, partir dos objetivos atitudinais para 

garantir o alcance dos objetivos conceituais dos conteúdos matemáticos 

(num movimento contrário e “transgressor” a sequência de objetivos 

apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática de 1ª 

a 4ª série), de modo que o professor possa superar suas crenças em 

relação ao ensino e a aprendizagem da Matemática. Com a superação 

dessas crenças, há maior probabilidade de criar uma disponibilidade para 

a (re)construção e/ou a (re)significação dos conteúdos matemáticos, por 

parte do professor de Matemática em formação. 

b) Formação de professores de Matemática no curso de licenciatura em 

Pedagogia com foco nos aspectos formativos/subjetivos/atitudinais como 

ponto de partida para a construção de uma disponibilidade à 

aprendizagem autônoma e significativa dos conteúdos matemáticos em 

espaços de formação inicial e continuada, tendo como ponto de referência 

o sucesso do ensino e da aprendizagem da matemática escolar. 

Em 2013/2014 foram coletados dados de alunos de um curso de Pedagogia 

da região do grande ABC paulista, por meio de questionário. Os resultados parciais 

indicam a superação das crenças em relação ao ensino e a aprendizagem da 

Matemática, bem como a disponibilidade para busca de aprofundamento dos 

conteúdos matemáticos escolares.  

Constata-se, contudo, a insegurança em ensinar conteúdos matemáticos que 

não foram por eles apropriados na Educação Básica, evidenciando a necessidade 

de uma formação pedagógica consistente que conduza a reconstrução da 

experiência por parte do professor-aprendiz, uma vez que esta formação inicial pode 

ser altamente mobilizadora para a construção de novas formas de ensinar 

Matemática, ao mesmo tempo em que se configura como um campo teórico-

metodológico para a identificação das necessidades formativas do formador de 

professores de Matemática no curso de licenciatura em Pedagogia.  

Nesse movimento de construção e desconstrução dos saberes formativos 



109 

necessários ao professor de Matemática nos dias atuais, descortina-se um amplo 

leque de possibilidades na busca de sentidos e significados no processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática, na medida em que consideramos: 

[...] a necessidade da superação de uma concepção de ciência 
enquanto um conjunto de verdades, ou sistemas formais de natureza 
cumulativa, em nome da compreensão de que as teorias científicas 
que vão se sucedendo ao longo da história são modelos explicativos 
parciais e provisórios de determinados aspectos da realidade, [...] o 
que passa a exigir o desenvolvimento da capacidade individual e 
coletiva de relacionar-se com o conhecimento de forma crítica e 
criativa, substituindo a certeza pela dúvida, a rigidez pela flexibilidade, 
a recepção passiva pela atividade permanente na elaboração de 
novas sínteses que possibilitem a construção de condições de 
existência cada vez mais democráticas e de qualidade. (KUENZER, 
2000, p. 157) 

Muitas dúvidas ainda estão por vir no processo de descoberta e construção 

dos conhecimentos na presente pesquisa, em prol de uma Educação Matemática 

qualitativamente diferenciada e em termos ideais no âmbito da reflexão e formação, 

bem como em condições reais no âmbito da ação dos futuros professores de 

Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

Szymanski, Almeida e Prandini (2002b) problematizam que a identificação das 

categorias de análise se ancora em indicadores temáticos previamente 

estabelecidos pelo pesquisador para a realização da pesquisa de campo e, neste 

sentido, as categorias para análise da presente investigação foram definidas a partir 

e com base nos pontos relevantes do tema em evidência na pesquisa, bem como 

com base nas minhas experiências pessoais e profissionais, nas teorias de 

conhecimento e nas crenças e valores relacionados, igualmente e necessariamente, 

ao tema da pesquisa.  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 
reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos. 
[...] Esse longo processo – o de definição das categorias –, na 
maioria dos casos, implica constantes idas e vindas da teoria ao 
material de análise, do material de análise à teoria, e pressupõe a 
elaboração de várias versões do sistema categórico. As primeiras, 
quase sempre aproximativas, acabam sendo lapidadas e 
enriquecidas para dar origem à versão final, mais completa e mais 
satisfatória. (FRANCO, 2003, p. 51-52) 

Diante dos dados coletados, da análise das respostas dos sujeitos a cada 

questão e do exercício reflexivo de identificação dos indicadores temáticos para 
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conferir sentidos ao estudo em questão, apresenta-se uma definição das categorias 

de análise da pesquisa (Quadro 5). 

Quadro 5 – Definição das categorias de análise. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE PERGUNTAS RELACIONADAS 

Educação Matemática no curso de graduação em 
Pedagogia: lacunas e avanços 

Dentre os conteúdos referentes à Educação 
Matemática que foram desenvolvidos no seu curso de 
Pedagogia, cite qual/quais contribui/contribuem para 
a garantia da aprendizagem da Matemática por parte 
dos seus alunos. 

A inter-relação do sujeito que ensina com os 
conteúdos matemáticos  

Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos 
escolares no processo de ensino-aprendizagem? 

Crenças acerca do processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática: reprodução ou 
superação dos/nos processos formativos 

Você se sente apto para ensinar Matemática? Por 
quê? 

Necessidades formativas no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática e formação de 
professores 

Quais as suas dificuldades em relação a sua formação 
continuada como professor(a) de Matemática? 

O que você considera necessário para o 
aperfeiçoamento de sua prática de ensino da 
Matemática? 

Representações/aspectos que favorecem o 
aprendizado da Matemática escolar 

Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-
sucedida no ensino de Matemática. 

Fonte: A autora. 

No capítulo subsequente, coloca-se em discussão os dados coletados dos 

sujeitos da pesquisa, articulando e problematizando tais manifestações frente aos 

referenciais teóricos e em interface com as categorias de análise definidas acerca da 

formação de professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

de maneira a possibilitar uma visão “caleidoscópica” de todas as manifestações, 

conteúdos, expressões e mensagens para o desenvolvimento da análise de 

conteúdo propriamente dita e assumida na presente pesquisa.  
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5 ANÁLISE DAS CATEGORIAS DEFINIDAS: DENTRE OS 
CAMINHOS TRILHADOS NESTA INVESTIGAÇÃO, ALGUMAS 
ROTAS POSSÍVEIS 

[...] uma tese ocupa sempre seu lugar num debate de 

ideias e de posições. Defender uma tese significa defender um 

ponto de vista, e isso implica eventualmente se inscrever em 

uma luta de vida ou de morte (aqui, o autor quis fazer a 

analogia segundo a qual o enfrentamento teórico é um caso 

particular dessa luta “de vida ou morte” pelo reconhecimento). 

Remi Hess 

Com base nas proposições enunciadas no capítulo anterior, nos dispomos a 

agrupar as respostas dos sujeitos envolvidos por indicador temático/categoria de 

análise para o desenvolvimento da análise de conteúdo (FRANCO, 2003). Para 

articular os dados coletados aos referenciais teóricos da literatura, buscou-se as 

contribuições da pesquisa em Educação e em Educação Matemática, de maneira a 

contemplar os diferentes olhares e perspectivas que dialogam com a questão da 

formação de professores de Matemática, em especial, a formação de professores 

que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Nesse âmbito, a discussão dos dados ancorou-se nos referenciais teóricos de 

autores como: Almeida e Pimenta (2011); Cunha (1989, 2014); Curi (2004, 2005, 

2006); D’Ambrosio (1986, 1996, 2011); Freire (1977, 1996), Garcia, Alves e Libâneo 

(2012); Machado (2012); Megid (2013, 2015); Miguel e Miorim (2004); Ortega (2008, 

2011, 2012); Pimenta (2000, 2001, 2002, 2005, 2010); Santos (2005, 2012, 2014); 

Schliemann e Carraher (2006a, 2006b, 2006c); Smole e Diniz (2001); Tardif (2000, 

2001, 2002); Utsumi (2003); Utsumi e Lima (2008); dentre outros autores. 

5.1. CATEGORIA 1 – EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM PEDAGOGIA: LACUNAS E AVANÇOS 

A experiência de aprender e ensinar Matemática tem 

gerado, para os professores, questões das quais não lhes é 

possível escapar sem fazer algum tipo de reflexão: É importante 

ensinar Matemática? Com quais fins? Uma matemática 

instrumental? Formativa? E tal ensino se dá com os mesmos 

objetivos e da mesma maneira independentemente do contexto 

social? Ou de qual seja a criança ou o adolescente? Quem são 
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os alunos e quais os seus interesses? Por que muitos fracassam 

no processo de aprender Matemática? E os professores que 

ensinam Matemática? Qual formação inicial tiveram? Qual foi 

a formação simultânea ao seu exercício profissional? Em qual 

ou quais concepções de ensino e aprendizagem as práticas 

docentes se apoiam? Quais abordagens são feitas? Qual 

currículo orienta o trabalho do professor? Quais práticas de 

avaliação existem e com que propósito? Em que medida o 

fracasso do aluno em Matemática é também um fracasso do 

professor?  

Vinício de Macedo Santos 

Com relação a esta categoria de análise, pretende-se verificar quais os 

conteúdos/fundamentos da formação inicial em Pedagogia os professores em 

formação e em atuação48, bem como os formadores de cursos de licenciatura em 

Pedagogia e em Matemática e, igualmente, os agentes de formação continuada na 

área da Educação Matemática consideram mais importantes para a construção da 

identidade docente de professores de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Espera-se que a formação do professor de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental contemple a intersecção entre conteúdos específicos 

e questões didático-pedagógicas sob uma perspectiva integradora. 

Gatti e Nunes (2009, p. 54) apresentam um mapeamento realizado com 71 

cursos de licenciatura em Pedagogia, no qual constata que as ementas das 

disciplinas referentes à formação profissional específica trazem a preocupação 

sobre o “por quê” ensinar, mas as dimensões sobre “o quê” e “como ensinar” são 

tratadas de forma bastante incipiente, na medida em que: 

Os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica 

(Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, 

Ciências, Educação Física) comparecem apenas esporadicamente 

nos cursos de formação; na grande maioria dos cursos analisados 

[licenciatura em Pedagogia], eles são abordados de forma genérica 

ou superficial no interior das disciplinas de metodologias e práticas 

de ensino, sugerindo frágil associação com as práticas docentes. 

                                                           

48Fiorentini et al. (2002 apud OLIVEIRA, 2012) concluíram que se sabe muito pouco sobre os 
conhecimentos matemáticos necessários aos docentes que ensinam Matemática nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Por isso, Gauthier et al. (1998) defendem que sejam efetuados estudos sobre 
os saberes experienciais dos professores em exercício, de modo a que estes conhecimentos possam 
ser analisados e, em caso de atestada a sua validade, incorporados aos programas de formação de 
professores. Assim, estes estudos também são fundamentais ao aperfeiçoamento dos cursos de 
formação. 
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Podemos verificar tais lacunas formativas nas manifestações que se seguem: 

PMEF I (7) – Infelizmente no ano em que realizei o curso de Pedagogia, os 
conteúdos referentes à Educação Matemática não foram significantes para que 
eu continuasse utilizando em sala de aula com os alunos. A Matemática vista 
na faculdade não me ofereceu bagagem de como trabalhar com os meus 
alunos ao longo desses anos de experiência. Contudo, posso afirmar que os 
conteúdos não me deram o suporte necessário de como transportar de forma 
construtiva o conhecimento adquirido na Pedagogia, pois foi vago na minha 
prática pedagógica. 

PMEF I (14) – [...] eu tive muito pouco desses conteúdos na minha formação 
acadêmica e o que eu tive, eu não aproveitei, era uma coisa muito distante e 
ficou mais politizado, o curso ficou mais politizado e ficava distante de quem 
como eu só tinha experiência na rede privada. Eles só pincelaram assim no 
geral, não tiveram a dedicação de trabalhar as matérias, ou a didática, a 
metodologia das matérias, eles não tiveram essa visão. Na verdade eles mal 
trabalhavam, o professor, por exemplo, ele não se dedicava a uma matéria, 
eles não trabalhavam assim: “olha nós vamos trabalhar assim a Língua 
Portuguesa, tentar trabalhar assim a Matemática”, não era, por isso que eu te 
falei, era muito politizado. Por exemplo, o prático, como que a gente vai 
trabalhar, como é que você pode pensar, como é que a criança age, isso eu 
tive no Magistério, agora na faculdade o que eles ficavam falando mais é que a 
gente precisa lutar contra essa diferença de classes, então foi um curso muito 
politizado. 

PMEI I (19) – Os conteúdos de Matemática especificamente foram abordados 
de uma forma muito superficial na minha graduação e por mais que faça pouco 
tempo que eu me formei, nem me lembro muito do que foi passado, lembro 
bastante sobre as metodologias do material dourado, das continhas de adição e 
subtração, mas o que eu atuo com os meus alunos em sala de aula é o apoio 
do material didático, no caso do O., que dá bastante base, bastante estrutura 
com jogos muito lúdicos que é mais usado e também a minha experiência 
enquanto aluna, que isso está bem fresco na minha memória, também conto 
bastante com a ajuda da coordenação [pedagógica] quando tenho alguma 
dúvida em alguns métodos, algumas coisas, mas as minhas aulas estão mais 
pautadas no material didático do O. e nas minhas memórias enquanto aluna do 
que pela faculdade em si. 

PMEF I (20) – Eu me lembro que no meu curso de graduação, o 
direcionamento para a formação Matemática do professor era muito pequeno, 
não era amplo, mais teórico, ele não dava as ferramentas necessárias que eu 
acredito que sejam importantes para eu atuar numa sala de aula. Dentre esses 
conteúdos, o que mais me marcou, o que mais me ajuda hoje é quando nós 
aprendemos a decifrar alguns termos básicos para a compreensão matemática. 
Então, por exemplo, na forma de resolução de problemas, como encontrar 
diversas soluções para aquele problema para o meu aluno, jogos que 
permitiam que a Educação Matemática acontecesse sem propriamente a teoria, 
aquela coisa tradicional, ferramentas diversificadas para tornar o básico uma 
coisa mais diferenciada, mas não era nada muito amplo; como era um curso 
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mais para a formação intelectual, apesar de ser licenciatura, ele não deu um 
suporte para que eu desenvolvesse uma didática diferenciada. Eu tive que 
partir de pressupostos que eu acreditava serem importantes para poder 
desenvolver na sala. 

ELP (1) – Na graduação temos contato com a teoria, principalmente no que se 
refere à metodologia do ensino da Matemática, senti falta do conhecimento 
sobre os conteúdos específicos para cada faixa etária. 

PMEF II (2) – O meu curso de Pedagogia trabalha com a parte de módulos, 
então é um módulo para Ciências, um módulo para Educação Física, um 
módulo para Matemática, módulo para Português, para as Linguagens, enfim, 
dentro do módulo da Matemática, fundamentos da Matemática, eles buscaram 
trazer contribuições da Educação Matemática, então ficou dentro de uma 
literatura que a gente até já conhece por conta de eu já ter feito a Matemática; 
então eles trouxeram algumas contribuições no sentido de uma prática 
direcionada à questão da etinomatemática, a gente percebe a contribuição do 
D’Ambrosio lá, é muito voltado para o cotidiano do aluno, então como ensinar o 
aluno valorizando os conhecimentos prévios deles, aspectos culturais também, 
sociais também e também buscando a abordagem do concreto, então não foge 
muito daquela questão da Pedagogia antiga, da Montessori, das contribuições 
com o Tangran, de toda essa outra parte que a gente tem que abordar com os 
alunos, material dourado e tudo mais, então foi direcionado um pouco nesse 
sentido e de uma Matemática mais voltada para uma linha mesmo do 
D’Ambrosio, buscando mesmo a relação do cotidiano, com práticas cotidianas, 
com propostas cotidianas. Não houve [enfoque para os conteúdos 
matemáticos], como não houve para a Matemática, também não houve para as 
outras; para Ciências, eu não aprendi um conteúdo de Ciências em especial 
para ensinar em sala de aula para crianças, é o olhar da Pedagogia sobre 
aquele assunto, com a Matemática foi a mesma coisa, então não foi como eu 
vou trabalhar uma adição com o meu aluno, não houve uma discussão, o 
método da subtração com o meu aluno, não houve. Houve uma fala no sentido 
de dizer que o conteúdo de 1º ao 5º ano espera-se que o professor tenha 
condições de trabalhar as operações fundamentais com os alunos, o que se 
espera que o aluno atinja, aspectos do PCN também foram trabalhados muito 
nesse sentido para trazer o que se espera que o aluno aprenda e o RCNEI 
também foi falado alguma coisa nesses termos, dos pequenininhos, da prática 
do concreto, da utilização dos materiais concretos. 

GLP (46) – [...] percebo que foi passada a base para tal, mas ainda sinto-me 
muito inseguro, haja vista que não domino com tanta clareza a forma de 
ensinar Matemática de uma forma não memorística. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Os relatos evidenciam a dissociação dos saberes formativos específicos e 

pedagógicos na formação do professor de Matemática no curso de licenciatura em 

Pedagogia, denunciando a falta de articulação entre tais saberes e as lacunas que 

tal cenário provoca na constituição da identidade profissional do professor, em 
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relação à falta de domínio dos conteúdos matemáticos de ensino, bem como a 

reprodução de experiências matemáticas que vivenciou como aprendiz da Educação 

Básica em suas práticas de ensino.  

Como a formação inicial nos moldes citados não fornece condições aos 

futuros professores de refletirem criticamente sobre os saberes docentes que podem 

garantir a aprendizagem efetiva dos alunos, os futuros professores não têm 

alternativa, a não ser tomar como referência modelos de práticas docentes pelos 

quais passaram ao longo de sua trajetória escolar na Educação Básica. Ao professor 

de Matemática, compete a função de fazer a transposição didática necessária para 

que sua ação seja intencional e pedagógica. A despeito da necessidade de se 

articular os campos específicos e pedagógicos em sua futura atuação profissional: 

[...] outro ponto que fica a desejar é o conhecimento efetivo desses 
alunos sobre o que deve ser ensinado às crianças nas aulas de 
matemática e os aspectos psicológicos relacionados à maneira como 
elas aprendem esses conteúdos. Dessa forma, o que pude perceber 
em minha análise foi que as disciplinas teóricas voltadas para a 
formação matemática não têm sido bem-sucedidas. De um modo 
geral, podemos dizer que isto ocorre porque tais disciplinas não têm 
como horizonte a realidade escolar. Muitas vezes, acabam sendo 
trabalhados conceitos tão amplos que não se estabelece uma 
conexão entre esses conceitos e o contexto educacional. Como 
consequência, as disciplinas teóricas terminam por não 
instrumentalizar o professor para os problemas do dia a dia, fazendo 
com que ele considere a sua formação profissional completamente 
desconectada da realidade escolar. (OLIVEIRA, 2012, p. 100) 

Aponta-se também, nos relatos, a situação crítica da formação matemática 

nos cursos de graduação em Pedagogia, que consideram que tal formação se 

restringe ao aprendizado do campo da Estatística, em diferentes arranjos e 

propostas. 

PMEF I (1) – Não tive no meu curso de Pedagogia, conteúdos que contribuíram 
para a aprendizagem da Matemática. A matemática abordada foi apenas na 
disciplina de Estatística, não havendo aprofundamento dos conceitos 
fundamentais e suas relações com outras áreas. Com apenas uma aula por 
semana, o trabalho com conteúdos foi bastante reduzido. 

PMEF I (2) – Em meu curso de Pedagogia só tive Estatística que foi a única 
matéria de Matemática ministrada no segundo semestre do segundo ano. 
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PMEF I (5) – Só tive um ano de Metodologia III (Iniciação a Matemática) e 
Estatística e sinto que não houve um conteúdo significativo. Em Estatística, 
trabalhamos com gráficos que hoje julgo importante. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

 Sem desconsiderar a importância desse campo de conhecimento na 

formação matemática do professor do Ensino Fundamental 49 , é preciso 

problematizar como tais conhecimentos são construídos e se os mesmos contribuem 

para o ensino e para a compreensão das realidades institucionais e dos contextos 

educacionais nos quais o professor vai se inserir. Geralmente, a Estatística é 

ensinada nos cursos de graduação em Pedagogia como “matemática pura” e não se 

articula com os saberes pedagógicos e escolares necessários ao futuro professor de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O mais importante é destacar que toda essa matemática é acessível 
até no nível primário. Já é tempo de os cursos de licenciatura 
perceberem que é possível organizar um currículo baseado em 
coisas modernas. Não é de se estranhar que o rendimento esteja 
cada vez mais baixo, em todos os níveis. Os alunos não podem 
aguentar coisas obsoletas e inúteis, além de desinteressantes para 
muitos. Não se pode fazer todo aluno vibrar com a beleza da 
demonstração do Teorema de Pitágoras e outros fatos matemáticos 
importantes. (D’AMBROSIO, 1996, p. 59) 

 Segundo Oliveira (2012), estudos recentes têm ressaltado a precariedade da 

formação inicial nos cursos de graduação em Pedagogia em relação à Matemática, 

na medida em que consideram que os conteúdos matemáticos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental são elementares e simples, não sendo revisitados no processo 

da formação inicial dos professores. Tal crença corrobora com a ideia de que seja 

suficiente o professor de Matemática desse nível de ensino reproduzir as práticas 

docentes que vivenciou na condição de aprendiz, como já problematizado 

anteriormente. 

A partir da análise de documentos elaborados por órgãos normativos 
e instituições formadoras, manuais didáticos e grades e ementas de 
algumas instituições, Curi (2004, p. 76) revela que os conhecimentos 

                                                           

49 Para saber mais sobre o ensino de Estatística no Ensino Fundamental (anos iniciais), consulte os 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática (BRASIL, 1997b). 
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de e sobre matemática vem sendo bastante menosprezados durante 
os cursos de formação inicial. O seu tratamento permanece bastante 
reduzido e a sua abordagem, limitada a alguns temas. A escassa 
produção de livros e materiais didáticos destinados à formação 
matemática do futuro professor dos anos iniciais é também sinalizada 
por este trabalho (CURI, 2004). A autora denuncia, ainda, a ausência 
ou insuficiência de oportunidades de reflexão sobre o currículo da 
matemática escolar pelos futuros professores durante o curso de 
formação, o que contribui para deixar os professores à margem 
dessas discussões. (OLIVEIRA, 2012, p. 26-27) 

 Em decorrência dessa concepção de formação, muitas professoras de 

Matemática acabam por privilegiar as metodologias no ensino da Matemática (como) 

em detrimento do domínio dos conteúdos de Matemática (o quê) no processo de 

ensino e de aprendizagem, bem como em seus processos formativos, quer na 

formação inicial, quer na formação continuada. 

PMEF I (10) – Como faz muito tempo, eu vou tentar me lembrar. Sim, teve sim, 
não sei o nome ao certo que foi usado, mas tive sim uma disciplina que falava 
sobre a Matemática e eram coisas assim de metodologia mesmo, a maneira 
como explicar, como passar, como trabalhar, a professora até chegou a 
trabalhar algumas vezes com a tabuada na aula, é porque ficou muito assim a 
época que eu fiz, na minha sala, partindo das dúvidas das pessoas, dos alunos, 
então traziam: a tabuada, tem algum esquema, ou tem que decorar “preto no 
branco”; então ela dava umas explicações que teriam alguns jeitos para ensinar. 
Porém, a prática foi muito melhor. Olha, eu vou ser bem sincera, não me 
auxiliou não [os conteúdos desenvolvidos na graduação em relação à prática 
profissional], onde tive a experiência foi realmente aqui com o trabalho [na 
escola onde trabalha], com a coordenadora de Matemática, que é onde eu pude 
ter essa oportunidade de ter acesso a materiais inclusive, porque na faculdade 
a professora, Matemática nunca foi o meu forte, mas eu lembro que a 
professora até comentava, mas não era de trazer, de a gente sentir o material, 
pegar, sentir, sabia que tinha vários tipos de materiais, material dourado, tinha 
outros inúmeros, mas de pegar assim, de realizar algum exercício na prática, na 
faculdade não; o que aconteceu poucas vezes foi no Magistério. Na 
Matemática, no Magistério sim tinha alguns trabalhos, algumas atividades que a 
gente tinha que confeccionar, de fazer mesmo, eram jogos, mas era coisa 
assim de jogo mesmo, não era aquela coisa do conceito mesmo. É o caminho 
de como chegar no conceito, e olha que o Magistério foi há muito tempo atrás 
que eu fiz, mas tem coisas que eu lembro mais da parte do Magistério, que eu 
lembro de professoras que comentavam na época “olha, para chegar em tal 
conceito, vamos fazer tal coisa”, já na faculdade já era mais “é assim”, preto no 
branco. Na faculdade praticamente as pessoas, nós os alunos, traziam das 
escolas, por isso que a professora abriu para muitas dúvidas, mas era diferente 
assim que não era a professora explicando a como você chegar, no Magistério 
já foi mais isso, mais prática. O Magistério contribui muito mais, a faculdade foi 
o que eu falei, é o que traziam, já no Magistério a professora trazia e fazia com 
que a gente “rebobinasse” e vivenciasse também. 
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PMEF I (16) – Na Pedagogia não, eu lembro no Magistério, que eu lembro na 
Pedagogia eu tive Estatística para a gente utilizar na hora de fazer a 
monografia, se você quiser fazer entrevista, estudo de campo, mas a 
metodologia, eu lembro até do livro que a gente tinha metodologia de História, 
de Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, eu lembro do Magistério e não 
na Pedagogia. [Em relação aos conteúdos do Magistério que ajudam a ensinar 
Matemática] – A parte prática antes da teórica, então eu lembro que a gente 
tinha que fazer caixas de jogos, então era muito mais prático do que a teoria na 
metodologia de Matemática, então a gente fazia muitos jogos, tinha caixas de 
jogos, eram caixas e mais caixas de papelão cheias de joguinhos, sucatas, a 
gente ia para o supermercado, acabava a caixa de ovos tinha que guardar, 
acabava a garrafa tinha que guardar, tudo era material depois para a gente 
apresentar trabalho para o professor, era basicamente isso as aulas de 
metodologia de Matemática. Tinha o livro que a gente tinha aula teórica, mas 
depois era tudo voltado à prática. 

PMEF I (17) – Não, na verdade eu achei que toda essa matéria de metodologia 
da faculdade não me ajudou em nada. Eu tinha feito Magistério e o Magistério 
me ajudou muito, porque a gente tinha muita prática, a gente trabalhava muito 
com as crianças e eu tive professores muito bons no Magistério e eu aprendi 
muito quando eu assumi minha primeira turma de 5º ano numa escola pequena 
e eu tinha uma coordenadora que me auxiliou bastante; ela me ensinou como 
dar aquela aula, então ela pegava um conteúdo e ela me explicava esse 
conteúdo como ela explicaria para os alunos, porque ela queria me ensinar não 
o conteúdo, mas o jeito de dar aula, era uma escola construtivista então acho 
que a preocupação dela era de eu não passar o conteúdo quadradinho, para 
decorar não, o objetivo lá era fazer os alunos entenderem a Matemática, então 
ela me ensinava muito isso, como fazer o aluno refletir sobre aquilo, como eles 
realmente entenderem, não decorarem o conteúdo. Da faculdade eu achava 
que era muito filosófico, muito teórico. O que aconteceu muito [no curso de 
Pedagogia da USP] que tinha os professores da rede pública e eles, às vezes, 
assistiam às aulas, eles podiam fazer algumas matérias, então, o que acontecia 
muito em todas as matérias é que eles falavam todos os problemas que 
aconteciam lá na escola deles e a gente ficava só em cima disso, ou então de 
textos muito teóricos e que não ajudavam. 

PMEF I (11) – Faz tempo que eu fiz Magistério, mas o que eu lembro eram 
essas aulas práticas mesmo que a gente tinha de montar caixa, de como 
ensinar a criança através de jogos, através de uma aula prática, algum vídeo, 
alguma coisa assim diferente e eu lembro que a gente tinha até naquela época 
um livro, até uma cartilha que a gente tinha que preencher, era uma cartilha 
para criança mesmo então a professora ensinava como a gente ensinar a 
criança. Tinha muito boliche para ensinar contar, quebra-cabeça ou a gente até 
montou e eu trabalhei o ano passado isso lá na outra escola, a questão de 
mercadinho, era coisa bem prática da Matemática mesmo. A gente trabalha 
muito isso, é 2º ano, mas eles são crianças ainda. 

PMEF I (15) – As operações matemáticas que a gente viu, os jogos que a gente 
fez, muitos jogos, a gente tinha a parte de didática e nessas aulas a gente 
preparava os jogos, acho que foi a melhor forma, eu penso que é a melhor 
forma de se passar a Matemática, é partir do concreto para depois a criança 
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chegar no abstrato; então ela tem que ter realmente essa noção e no Magistério 
a gente fazia muito essas aulas práticas com a professora. Eu não me lembro 
de nada específico, mas o que realmente me marcou bastante foram esses 
jogos que a gente fazia bastante, tanto em Matemática como nas outras 
disciplinas. Os probleminhas matemáticos a gente tinha a mania de dramatizar, 
a gente fazia um tipo de feirinha, uma brincadeira entre as crianças, então eles 
tinham que levar o dinheiro, então geralmente a gente preparava esse dinheiro, 
as notas, tinha que comprar alguma coisa, então tinha que saber como é que 
era o troco, então através dessas dramatizações que eles conseguiam pegar o 
conceito de pagar, de receber o troco, de quanto eu devo devolver, como é que 
eu faço as trocas, então eles tinham essa visualização nas brincadeiras, eram 
dramatizações, então, a gente fazia até, às vezes, carrinho de supermercado, a 
gente preparava com eles; a gente fazia uma interdisciplinaridade, a gente 
usava a aula de Educação Artística e a aula de Matemática para poder fazer as 
duas coisas e eles adoravam. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Shulman (1992 apud Curi, 2005) revela que: 

[...] era bastante evidente nos programas de formação de 
professores das décadas de 1970 e 1980 a ausência de 
preocupação com os objetos de ensino e a forte ênfase nas 
metodologias do ensino. Ele destaca que nessa época aumentaram 
as pesquisas em Educação sobre o ‘como ensinar’ e, na formação 
dos professores, os procedimentos de ensino passaram a ter mais 
importância do que o estudo dos objetos de ensino. Tal fato é 
denominado por ele de ‘paradigma perdido’, ou seja, a mudança do 
foco ‘o que ensinar’ para ‘como ensinar’. (p. 52) 

 Nesse contexto, podemos inferir que a formadora do curso de graduação em 

Pedagogia corrobora com tais pesquisas, quando anuncia que:  

DLP (1) – Aprender a metodologia é fundamental para um maior domínio da 
Matemática. 

 Podemos, ainda, observar indicadores do “paradigma perdido” nas 

manifestações que valorizam as práticas e as metodologias na formação inicial, sem 

fazer referência ao necessário domínio dos conteúdos matemáticos nessas mesmas 

práticas de ensino, assim como aquelas manifestações que clamam por vivências 
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práticas nos cursos de formação inicial na graduação em Pedagogia50. 

GLP (35) – Em relação ao 5º semestre, percebi que foi cansativo e sem 
profundos significados para minha atuação futuramente. Mas nesse 6º 
semestre, aprendi muitas abordagens metodológicas que com certeza 
significarão para meus alunos. Posso ressaltar a utilização de jogos e 
brincadeiras e a literatura infantil. 

ELP (3) – [...] faltou um conteúdo mais prático. Precisaria rever o que aprendi e 
pesquisar o conteúdo a ser aplicado para a faixa etária correspondente. 

GLP (20) – A falta de aula prática. 

GLP (24) – As lacunas foram as faltas de aulas práticas, pois são nelas que 
vivenciamos o que é ser professor em sala de aula. 

GLP (25) – Eu achei que aulas práticas poderiam ser mais desenvolvidas para 
correlacionar a teoria com a prática em vivências, antes da conclusão do curso. 

GLP (29) – Os limites, na verdade, na minha opinião, seria interessante termos 
aulas práticas, para adquirirmos experiências novas. 

GLP (30) – Precisava de mais aulas práticas, que a gente conseguisse ter mais 
vivência com os conteúdos que iremos ensinar. 

GLP (37) – O trabalho desenvolvido teoricamente foi excelente. Acho somente 
necessário ter aulas mais dinâmicas e práticas para que tais metodologias 
sejam aplicadas. 

GLP (39) – Precisa ter mais atividades que se aproxime[m] mais da prática 
escolar. 

GLP (35) – Principalmente o 5º semestre, não precisamos estudar os conteúdos 
de Matemática, mas vê-lo na prática. Acredito que precisamos de mais 
vivências. 

GLP (40) – [...] acredito que devo buscar mais e acredito que a necessidade da 
faculdade ter mais módulos desta prática. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

                                                           

50  A priorização dos aspectos metodológicos também pode ser percebida entre os futuros 
professores. Fernandes e Curi (2012 apud OLIVEIRA, 2012) analisam as expectativas dos alunos de 
um curso de Pedagogia, que já haviam cursado a disciplina matemática do curso, em relação à sua 
futura atuação ensinando Matemática. Seus resultados preliminares indicam que esses futuros 
professores manifestam maior preocupação em aprender metodologias de ensino do que os 
conteúdos, mesmo exibindo diversas lacunas no seu conhecimento matemático. Também ficou 
evidente que esses futuros professores desconheciam o currículo escolar de Matemática para os 
primeiros anos do Ensino Fundamental. 
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A prática formadora, por priorizar em geral os aspectos 
metodológicos, pode até passar a impressão de que pode ser 
“divertido” ensinar ou aprender Matemática, mas os recursos 
apresentados não são acompanhados normalmente de uma 
fundamentação que capacite o professor a utilizá-los como uma 
ferramenta de produção de conhecimento. Dessa maneira, sem o 
conhecimento matemático, o futuro professor pode conhecer 
algumas metodologias promissoras, mas provavelmente não 
conseguirá extrair delas bons resultados quando (e se) as utilizar em 
sala de aula. (OLIVEIRA, 2012, p. 99-100) 

 Diante desse cenário crítico, Shulman (1986 apud OLIVEIRA, 2012) reagiu a 

esta situação propondo um modelo conceitual que contempla os saberes docentes 

necessários de uma maneira abrangente, divididos em três vertentes, a saber: 

[...] o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do 
conteúdo e o conhecimento sobre o currículo. O conhecimento do 
conteúdo compreende os conhecimentos da e sobre a disciplina que 
será ensinada, como conceitos e princípios da disciplina, quais 
destes são centrais, como eles podem ser organizados para produzir 
conhecimentos mais avançados, como podem ser sistematizados a 
fim de construir uma estrutura sintática que permita validar ou refutar 
argumentações no contexto da disciplina. Assim, não se trata apenas 
de conhecer e compreender conceitos, mas também de entender os 
processos que levam à sua produção, representação e validação 
epistemológica. Já o conhecimento pedagógico do conteúdo vai além 
do conhecimento do conteúdo em si e também dos conhecimentos 
pedagógicos gerais, porque envolve as dimensões relacionadas ao 
ensino de um conteúdo em particular. Engloba, portanto, elementos 
como saber quais são os tópicos que mais são ensinados, conhecer 
formas diversificadas de representar e formular os conceitos, 
conhecer as analogias, os exemplos, as explicações e as 
demonstrações mais esclarecedoras ao se ensinar um certo assunto, 
saber quais são as dúvidas mais frequentes dos alunos em relação a 
um conceito e quais são as crenças e concepções prévias que 
facilitam ou prejudicam o seu ensino, bem como possíveis 
estratégias para superar os possíveis obstáculos da aprendizagem. 
O conhecimento do currículo refere-se aos programas definidos para 
o ensino de um tópico em particular, num determinado nível, aos 
materiais instrucionais de que um professor pode dispor para ensinar 
um certo conteúdo e às características desses programas e materiais 
que levam o professor a adotá-los ou não de acordo com a situação. 
(p. 13-14) 

PMEF II (1) – Eu acho que o professor tem que estudar, eu planejo, eu tenho 
que rever como que é passo a passo, do ano passado para cá o livro mudou um 
pouco, aí eu tive que rever os exercícios, então tem que estudar. Como eu 
gosto de fazer exercícios, de ler as instruções de como os autores querem 
propor, então você tem que planejar, tem que ler, tem que estudar. Não é 
porque é conteúdo de Fundamental I, que é fácil, você tem que entender como 
passar para eles... 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Podemos observar que o conhecimento do conteúdo é destacado como ponto 

crucial na formação do professor de Matemática em curso de graduação em 

Pedagogia51, num movimento de tomada de consciência para busca de vias de 

superação, nas quais as três vertentes propostas por Shulman (1986 apud 

OLIVEIRA, 2012) possam abranger a formação da identidade docente e profissional. 

GLP (43) – Sinto-me desafiada, mas penso que devo me apropriar dos 
conteúdos, a fim de criar estratégias e metodologias de ensino que possam 
realmente aproximar o aluno dessa disciplina tão temida e desprezada pela 
grande maioria dos alunos, talvez isso seja reflexo da frágil e ineficaz formação 
de professores para o ensino de Matemática. 

GLP (5) – [...] seria interessante se tivéssemos mais aulas de Matemática, mais 
profissionais especializados na área, mais conteúdos e tempo para aprender. 

GLP (7) – De realizar exercícios e aprofundamentos nos temas para saber 
mediar o aluno nos blocos de conteúdos propostos. 

GLP (46) – Maior carga horária da temática ao longo do curso, geralmente a 
quantidade de horas aula são insuficientes para resgatar o que havíamos 
aprendido. Diante disso, fica complicado ensinar conteúdos que não 
dominamos. 

GLP (14) – Aprofundamento nos conceitos. 

GLP (5) – O tempo foi muito curto, para podermos assimilar todos os conteúdos 
[matemáticos].  

GLP (40) – Precisamos do conteúdo de Matemática, ficou-se muito nas 
metodologias, que realmente é muito pouco. Apenas o como ensinar, sair 
preparado para atuar com o conhecimento em cima das necessidades dos anos 
de atuação até para que tire um possível bloqueio que existe entre professores 
que tem medo dos números. 

GLP (42) – No ensino superior é muito superficial na maioria das matérias, o 
foco da grade geral do curso não é alfabetizar e letrar o aluno de forma correta, 
é muita metodologia filosófica e o verdadeiro conhecimento específico fica para 

                                                           

51 Segundo Lorenzato (2005, p. 81), têm razão os que acreditam “que o conhecimento do conteúdo a 

ser transmitido precede qualquer discussão acerca de metodologia de ensino”, como afirmou a 
presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, pois ninguém dá o que não tem, ninguém ensina 
o que não sabe. No entanto, não podemos crer na falácia que diz que “conhecer o conteúdo é 
condição necessária e suficiente para saber ensiná-lo”. Sabemos que o conhecimento de um 
conteúdo não garante o privilégio de saber ensiná-lo bem. 
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uma formação continuada. 

ELP (4) – Na graduação tive um ótimo professor, que despertou a vontade de 
estudar Matemática, mas o tempo destinado a essa disciplina deveria ser maior, 
podendo proporcionar ao professor um aprofundamento no assunto. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Curi (2004 apud Oliveira 2012) denuncia que, de um modo geral, os 

conhecimentos “de” e “sobre” Matemática são pouco enfatizados pelas ementas dos 

cursos de Pedagogia, e o realce fica sobre o “como” ensinar. Quando os conteúdos 

matemáticos chegam a ser mencionados, a tendência é restringir-se ao ensino dos 

números e das operações, relegando a Geometria, as Grandezas e Medidas e o 

Tratamento da Informação a segundo plano.  

Pode-se constatar, também, que o curso de Pedagogia dá prioridade 
às metodologias a serem utilizadas em sala de aula, em detrimento 
de uma abordagem mais profunda dos conteúdos de matemática que 
serão trabalhados pelos professores na sua futura prática educativa. 
O domínio de novas estratégias de ensino é fundamental para a 
construção de aprendizagens significativas, bem como na superação 
das dificuldades apresentadas por alunos com deficiências de 
aprendizagem. Mas como esses professores poderão adotar essas 
metodologias de ensino sem conhecerem os conteúdos que irão 
ensinar? Dessa forma, o curso de Pedagogia imprime a esse 
profissional, conforme aponta Mello (2000), uma identidade 
pedagógica esvaziada de conteúdos, sendo que se aprende a prática 
do ensino, mas não a sua substância, pois a preparação se reduz a 
um conhecimento pedagógico abstrato porque é esvaziado do 
conteúdo a ser ensinado. (ALMEIDA; LIMA, 2012, p. 465) 

Diante desse cenário crítico do curso de graduação em Pedagogia, Curi 

(2005) aponta a fragilidade dos processos formativos ao afirmar 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. (p. 69-70) 

Tais lacunas na formação específica dos professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental podem ser observadas nas constatações das 

formadoras de curso de graduação em Pedagogia: 
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DLP (1) – Há lacuna no domínio da Matemática por parte dos discentes e não 
da educação matemática. 

DLP (2) – Acho que o maior limitador é tempo destinado à disciplina, uma vez 

que os alunos têm pouco conhecimento sobre o próprio conteúdo matemático 

com o qual irão trabalhar em sala de aula. Em um semestre é muito difícil 
conseguir trabalhar com todos os conteúdos matemáticos que são objeto de 
estudo na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e ainda 
estudar as Teorias da própria Educação Matemática. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Coloca-se em evidência um dos nós da formação matemática em cursos de 

graduação em Pedagogia, assim como nos cursos de graduação em Matemática: 

como transitar por todos os conteúdos de ensino de seus respectivos níveis de 

atuação docente e “ensinar a ensinar” tais conteúdos, considerando-se a carga 

horária insuficiente atribuída a essas disciplinas, bem como a natureza e a função da 

pedagogia universitária? Curi (2005, p. 157) ressalta que “[...] o tempo destinado ao 

tema Matemática, na formação de professores polivalentes, precisa ser mais 

extenso se considerarmos importante que esse professor amplie seus 

conhecimentos sobre a Matemática como área de conhecimento”. 

Com toda essa imensa bagagem de conteúdos pretendida para o 
curso de Pedagogia, o que pensar, então, em termos de conteúdos 
matemáticos para as séries iniciais, visto que o curso traz uma gama 
enorme de saberes? Curi (2005) aponta que, em relação aos 
conteúdos matemáticos presentes nos cursos de Pedagogia, não há 
uniformidade (base comum) e nem ao menos apontamentos legais 
que direcionem o tratamento que deverá ser dado ao trabalho com 
os saberes disciplinares de matemática para as séries iniciais do 
Ensino Fundamental. O conhecimento adquirido sobre a organização 
do curso de Pedagogia evidenciou que as reformas, pareceres, 
regulamentações, estabelecimentos de grades curriculares e a 
definição das disciplinas e seus conteúdos não foram suficientes 
para resolver os dilemas enfrentados ao longo dos anos em torno 
das especificidades do curso de Pedagogia; das questões entre 
bacharelado e licenciatura, e dos esforços dos educadores no 
sentido de definirem sua identidade. Com muitas imprecisões, não é 
surpreendente identificar que os conteúdos que fazem parte do 
conhecimento da matemática estão relegados a um segundo plano 
na formação do pedagogo; as horas tomadas com o grande número 
de habilitações oferecidas não comportam a organização necessária 
para a formação do professor, ou seja, do conhecimento das áreas 
específicas. (ALMEIDA; LIMA, 2012, p. 455) 
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Algumas manifestações evidenciam tal fragilidade que perpetua um ciclo de 

fracassos na Matemática escolar52 e, ao mesmo tempo, anunciam algumas vias de 

superação: 

PMEF I (1) – Eu, como professora polivalente, possuindo formação em nível 
médio (antigo curso Normal), curso de Estudos Sociais e de Pedagogia, 
Habilitação em Inclusão, tenho me esforçado bastante, resgatando os saberes e 
os valores que trazem de casa, procuro construir uma aprendizagem voltada 
para a realidade que participam. Porém, ainda sinto que preciso aprender todos 
os dias, pois muitas vezes na prática percebo o descompasso entre o que se 
aprende na escola e o que a sociedade realmente exige do aluno. Aqui não 
pretendo encontrar “culpados”, mas soluções para o problema. Se a preparação 
dos cursos de Pedagogia está deficitária, como ajudar professores que estão se 
formando sem nunca terem aprendido formas de auxiliar o aluno na sua 
aprendizagem? Como melhorar a aprendizagem significativa dos conceitos 
matemáticos, para que os professores se sintam mais capazes? Sabemos que 
só promovemos o desenvolvimento daquilo que tivemos oportunidade de 
desenvolver em nós mesmos. 

ELP (1) – Acredito que as metodologias oferecidas na graduação possam ser 
melhor exploradas pelos alunos, talvez possam ser repensadas para que a 
prática e a teoria caminhem juntas para termos, desde a nossa formação, uma 
base maior sobre os conteúdos, para que possamos inclusive repensar a nossa 
prática. 

GLM (3) – Em relação ao período de seis meses, que é muito pouco tempo para 
se aprender determinada disciplina. 

GLM (8) – Pouca ênfase à licenciatura docente de fato, em grande parte pelo 
pouco tempo disponível e, por outro lado, pela limitação da própria grade 
curricular. 

PMEI I (19) – Os cursos de Pedagogia no seu modo geral, talvez por serem 
poucos anos e muita coisa, Infantil, Fundamental e também tem coordenação, 
gestão, é bem superficial, a Educação te dá muitas possibilidades e cabe ao 
profissional ir se especializando, ir buscando estudos para complementar, eu 
acho que o curso de Pedagogia dá o básico, como qualquer outro curso e 
depois você vai se especificando e vai atrás dos seus objetivos, do que falta, 
das suas lacunas também, acho que cabe a cada profissional ir atrás disso; 
criticar ou deixar por isso mesmo não é suficiente, acho que cada um tem que 

                                                           

52 Oliveira (2007, p. 186) ressalta que a formação de professores deve ser examinada de forma 
contextualizada, visto que suas questões estão, em muitos aspectos, inseridas na ampla crise da 
educação brasileira. Quando nos referimos, por exemplo, ao fato de que os futuros professores 
desconhecem, ao entrarem nos cursos de formação, os conteúdos básicos de Matemática, estamos 
diante da questão da má qualidade da Educação Básica, o que compromete a formação de qualquer 
profissional, mas que nos chama, talvez, muito a atenção, em se tratando de futuros professores dos 
anos iniciais.  
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ter consciência e buscar mesmo, criticar o curso por si só não é suficiente, faz 
parte de qualquer profissão essa coisa de especificar o conhecimento, isso faz 
parte mesmo e com muitos educadores especializados em cada área do 
conhecimento, vamos somar e vamos juntos trocar experiências. 

ELP (2) – Seria interessante, ao longo da graduação, termos oportunidade de 
analisarmos, observarmos as atividades dos alunos, para que consigamos ver 
diferentes interpretações e como reagir à elas, ou que possíveis intervenções 
para a construção e reconstrução do processo de desenvolvimento lógico dos 
indivíduos. 

GLM (2) – Volto a insistir [no fato de que] temos que tirar alguns vícios, ensinar 
conceitos, ensinar história da Matemática, dar sentido aos conteúdos. Somente 
assim teremos alunos interessados. 

DLP (2) – Sim, a própria existência dessa disciplina. Nos anos 90, quando fiz o 
curso de Pedagogia, não tive nenhuma disciplina relacionada ao ensino e 
aprendizagem de Matemática. Estudávamos apenas uma didática geral. Hoje já 
se reconhece a importância de se levar em conta a natureza específica do 
conhecimento de cada área e isso é sem dúvida um aspecto muito positivo. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Curi (2004 apud OLIVEIRA, 2012) oferece um panorama suficientemente 

amplo do que se determina que deva ser trabalhado nos cursos de formação inicial 

dos professores de Matemática dos anos iniciais, na medida em que seus resultados 

apontam a fragilidade constatada no que diz respeito ao tempo destinado à 

formação matemática desses professores. 

GLP (1) – O maior limite foi o tempo. Para mim o tema mereceria mais tempo 
para discussão. 

GLP (6) – Tempo, os semestres parecem sempre curtos demais. 

GLP (10) – Em relação ao tempo, para realmente desenvolver um trabalho na 
disciplina Matemática, foi muito curto. Deveria ter sido um ou dois semestres 
anteriores, para que, assim, pudéssemos nos aprofundar. 

GLP (12) – A quantidade de aulas para trabalhar o tema – duas  aulas 
semanais – é insuficiente para tratar de algo tão significativo. Ajudaria muito se 
houvesse uma escola de aplicação, principalmente para tornar mais real os 
fundamentos e para também enriquecer o diálogo entre teoria e prática. 
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GLP (13) – Para mim, o limite foi apenas o tempo. Claro que foram aulas e 
temas muito bem elaborados e explicados de forma clara, porém, não há tempo 
para maiores conhecimentos. 

GLP (18) – Acredito que seja o pouco tempo que temos de aula. Talvez 
pudéssemos ter mais aulas do ensino de Matemática, pois assim teríamos mais 
tempo para poder conciliar aulas práticas com as teóricas. 

GLP (23) – O semestre passa muito rápido, mas a professora do módulo 
consegue dar o recado e nos instigar a buscar mais conhecimento na área. O 
tempo é o fator que não nos permite aprofundamento em sala, deixando 
lacunas, não de conteúdo, mas de um melhor aproveitamento. Vai de cada um 
preencher essas lacunas da melhor forma para incrementar, ou completar o seu 
conhecimento. 

GLP (31) – Devido ao pouco tempo e os inúmeros eventos que ocorreram este 
ano na universidade, tivemos pouco tempo para as discussões e 
problematização dos conteúdos, mas, como sempre, a professora nos 
disponibiliza e nos indica materiais para continuarmos com as discussões e 
aprofundando os assuntos. 

GLP (46) – Sem ser redundante, afirmo o que respondi na pergunta anterior. A 
lacuna está ligada à quantidade de horas aula, que é insuficiente para se formar 
um professor apto a ensinar Matemática nas séries iniciais. 

ELP (3) – O tempo de seis meses, na verdade, um semestre, é muito pouco 
para aplicar o conteúdo, pois é preciso que se aborde a teoria e a prática. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Almeida e Lima (2012, p. 465) afirmam que o tempo destinado ao tema 

matemática na formação de professores do curso de Pedagogia precisa ser 

ampliado, de maneira que esse futuro professor “amplie seus conhecimentos sobre 

a Matemática como área de conhecimento, e não a veja apenas como mais uma das 

disciplinas do currículo escolar que terá de lecionar”. Os autores esclarecem: 

Ao se ressaltar o número reduzido de disciplina oferecida pelo curso 
de Pedagogia para o trabalho com o ensino de matemática, não se 
deseja defender a construção de um currículo baseado no modelo da 
racionalidade técnica, pois esse modelo considera que, para ser bom 
professor, basta o domínio da área do conhecimento específico que 
se vai ensinar. Embora o conhecimento do conteúdo específico seja 
necessário ao ensino, simplesmente dominar tal conhecimento não 
garante que o mesmo seja ensinado e aprendido com sucesso. 
Desse modo, deseja-se deixar claro que não é suficiente acrescentar, 
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ao currículo dos cursos de Pedagogia, disciplinas que se limitem a 
abordar os saberes disciplinares de matemática. É fundamental que 
essas disciplinas procurem promover uma integração entre os 
saberes disciplinares de matemática e os saberes pedagógicos 
necessários ao trabalho com esses conteúdos nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental. (p. 464) 

 Para alcançar tal patamar na formação dos futuros professores de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, não podemos nos furtar de 

colocar em foco a formação do formador do curso de licenciatura em Pedagogia, 

uma vez que: 

[...] o fato de simplesmente ampliar a carga horária pode não 
significar garantia deste aprofundamento, porque a formação do 
pedagogo na área do conhecimento da Matemática depende também 
da formação do professor que atua no curso superior. Ele deve ter o 
domínio dos fundamentos históricos e epistemológicos e dos 
conceitos teórico-metodológicos, de modo a preparar o pedagogo 
para “o quê” ensinar e “como” ensinar a Matemática. Assim sendo, 
penso que os cursos de formação inicial devem trazer em seus 
currículos elementos que permitam construir-se a base de 
conhecimentos necessários para o professor começar a ensinar 
Matemática – conhecimento dos conteúdos matemáticos a serem 
ensinados, seus conceitos fundamentais e a história de tais 
conceitos; o conhecimento pedagógico geral, que corresponde aos 
conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem de 
Matemática e aos procedimentos didáticos necessários à 
transformação do conteúdo a ser ensinado em conteúdo a ser 
aprendido. (LIMA, 2013, p. 13-14) 

Bulos (2008) igualmente destaca a necessidade de ampliação da carga 

horária para as disciplinas que favorecem a formação do professor polivalente no 

curso de graduação em Pedagogia, de modo a possibilitar a reflexão sobre os 

conteúdos matemáticos, ou seja, é preciso pensar “o quê”, “como”, “porque” e “para 

quê” se ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Serrazina (2002 apud CURI, 2005, p. 28) destaca que o conhecimento 

necessário para ensinar Matemática inclui a compreensão de ideias fundamentais 

da Matemática e seu papel no mundo atual e ressalta que “[...] tratando-se de 

professores dos ciclos iniciais, o conhecimento matemático envolve os conceitos e 

algoritmos das operações, as conexões entre os diferentes procedimentos, os 

diferentes conjuntos numéricos e a compreensão dos diferentes erros que os alunos 

fazem”. 

Uma análise dos projetos pedagógicos, das grades curriculares dos cursos e 

das ementas das disciplinas voltadas à formação matemática do futuro professor 

dos anos iniciais, as dissertações e teses analisadas por Oliveira (2012) exibem, em 
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geral, resultados já constatados por outros pesquisadores: 

[...] ínfima fração da carga horária destinada à formação matemática; 
tendência a enfatizar aspectos metodológicos, em detrimento dos 
conteúdos matemáticos; desarticulação entre teoria e prática; 
fragmentação do currículo; tendência a privilegiar os números e as 
operações, com pouca ou nenhuma menção à Geometria, grandezas 
e medidas e tratamento da informação – três dos grandes blocos 
recomendados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática para 1º a 5º anos. (BRASIL, 1997, p. 96) 

 Com base em artigos que indicam uma formação inicial deficiente, ancorada 

em questões teóricas e, em reação aos resultados críticos constatados na pesquisa 

de Oliveira (2012), alguns caminhos de superação se anunciam nos termos que se 

seguem: 

Entendemos como possível uma formação para o professor que vai 
ensinar matemática para os anos iniciais, que busque a relação 
estreita que existe entre teoria e prática, que proporcione aos alunos 
expressar-se em sala de aula tanto para a retirada de dúvidas, 
quanto para o compartilhamento de experiências, vivências no 
estágio, criando uma forte identidade no grupo. As experiências 
vivenciadas em sala de aula, além disso, podem estar carregadas de 
exemplos práticos e formas de lidar com o mesmo assunto em 
contextos sociais diferentes, criando um arsenal de recursos 
refletidos disponíveis ao final da formação para que este aluno possa 
atuar com segurança e ciente da importância de seus atos em sala 
de aula. (MEGID; HILGER, 2015, s/p) 

Gatti e Nunes (2009) igualmente apontam tal fragilidade – falta de integração 

entre as disciplinas específicas e as disciplinas pedagógicas – nos projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciatura em Matemática, o que acarreta dificuldades 

para a garantia de uma formação integradora que possa dialogar com os dois 

contextos formativos na construção da identidade profissional do professor de 

Matemática. Não obstante o fato de serem especialistas em Matemática, a presente 

investigação deflagrou a falta de domínio dos conteúdos de ensino nos anos finais 

do Ensino Fundamental e, essencialmente, no Ensino Médio, uma vez que os cursos 

de graduação em Matemática transitam de modo superficial, ou até mesmo não 

transitam, pelos conteúdos de ensino sobre os quais pressupõe-se domínio na sua 

atividade docente profissional. 

GLM (2) – Tenho muita dificuldade com os conteúdos básicos da Matemática. 
Infelizmente, acredito que para a formação acadêmica temos algumas lacunas. 
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GLM (5) – Na verdade, sempre tive dificuldade com a Matemática e algumas 
matérias que eu estudei senti facilidade, outras eu senti muita dificuldade, mas sei 
que consegui aprender algumas coisas, eu não diria muito, pois acho o curso muito 
corrido. 

GLM (4) – Por se tratar de licenciatura em Matemática, há muita matéria 
pedagógica e a Matemática não tem como aprofundar muito. Mas, dentro do 
possível, precisamos estudar para crescer junto com os nossos alunos. 

GLM (5) – Deveria ter trabalhado mais cálculo, tive muita matéria ligada à 
Pedagogia, sei que é muito importante mas, faltou mais cálculo, tempo para o 
professor trabalhar cálculo em sala de aula; deveria acrescentar mais tempo e 
dedicação para correção dos exercícios a serem treinados em casa. 

GLM (7) – Para o Ensino Fundamental até o 9º ano sinto-me preparado, pois as 
bases necessárias foram dadas nos dois primeiros anos de faculdade. Para o 
Ensino Médio, agora que estou me formando, acredito que, com a experiência 
adquirida em sala de aula, poderei lecionar, mas sei que sempre terei que me 
aprimorar para melhorar minha didática. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Tais dificuldades de domínio do conhecimento específico de ensino são 

reafirmadas pelas docentes formadoras de professores de Matemática em curso de 

graduação em Matemática: 

DLM (1) – São tantas atribuições que não consigo um tempo para estudar, para 
participar de eventos, tampouco para acompanhar os licenciandos em suas 
regências como fazia há alguns anos atrás, que me possibilitava uma 
proximidade maior com a realidade da escola básica. 

DLM (2) – [...] Eu acho que como professor de Matemática de graduação, eu 
deveria correr mais; o geogebra, por exemplo, há uma década você tinha régua e 
compasso e você tinha as aulas de desenho na grade da Educação Básica; hoje 
não tem mais, e aí você precisa do geogebra, porque você tem que ensinar o 
desenho geométrico de alguma forma. Então eu penso que deveria ser muito 
mais rápido e eu não consigo acompanhar essa rapidez. Claro que tem uma 
pessoa fazendo outra função, mas se é professor de Matemática, tem que dar 
conta. Eu sei os programas, mas dizer que eu me dediquei, eu me empenhei... 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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 Verifica-se que, os obstáculos na construção do conhecimento matemático e 

o tão proclamado domínio destes conteúdos de ensino não são dificuldades 

exclusivas e únicas dos formadores de cursos de graduação em Pedagogia, nem 

tampouco somente dos professores de Matemática que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Há que se considerar a necessidade de um trabalho formativo 

que promova a integração das vertentes enunciadas por Shulman (1986 apud 

OLIVEIRA, 2012), em prol de uma formação diferenciada de professores de 

Matemática. Nesta busca de superação das lacunas presentes nos processos 

formativos, algumas experiências formativas se apresentam: 

 

PMEF I (4) – Na graduação tivemos aulas de Procedimentos de Construção do 
Conhecimento Lógico Matemático. Nesse módulo nos foi apresentado a 
Matemática de maneira construtivista, ou seja, a criança constrói o seu 
conhecimento a partir da mediação do professor. Os conteúdos abordados 
foram: material dourado, decomposição, multiplicação, jogos. Considero que o 
conteúdo trabalhado em minha graduação auxilia muito no processo de 
aprendizagem dos meus alunos, pois ele cria suas estratégias e algoritmos para 
resolver diversas situações problemas, levanta hipóteses, trabalha com material 
concreto e lúdico, facilitando assim o seu aprendizado é sempre relacionando o 
conteúdo com o meio em que vive. 

PMEF I (6) – Eu acredito que o que está cada vez mais proporcionando um 
melhor entendimento dos conteúdos propostos é a proposta de jogos 
diversificados, debates, pesquisas, exposições, até mesmo competições, 
projetos sociais envolvendo gráficos para que possam analisar e todos 
direcionados para a Matemática. Lançar desafios, situações problema para os 
alunos elaborarem hipóteses, argumentar, refletir, relacionando os fatos e não 
simplesmente aceitá-los. Futuramente, intelectualmente autônomos, criativos 
serão capazes de tomar decisões conscientes e responsáveis. Saberão 
discernir os prejuízos e lucros na hora de tomar decisões. 

PMEF I (9) – Eu acho que para mim não só na questão da Matemática, mas 
como um todo, quando a gente faz graduação a gente fica esperando aprender 
a dar aula, a gente entra com a intenção de que todas as disciplinas a gente vai 
aprender como que é ministrar e isso acaba não acontecendo; eu acho que isso 
é uma frustração, a gente sai da faculdade com muita teoria e pouco do como 
lidar com a prática. Eu acredito que na questão especificamente da Matemática 
isso me deixou bastante feliz, porque eu acho que a gente teve bastante 
trabalho no sentido de como lidar com essa prática, porque a gente teve até 
experiência na universidade de confecção de jogos, a gente aprendeu a fazer 
plano de aula com os objetivos, os conteúdos que a gente tinha que buscar do 
aluno, como levar isso para o aluno, a gente teve muita orientação no sentido 
de livros que a gente pudesse consultar, do que trabalhar, como trabalhar; até 
apostila de material de situação-problema, de desafios para os alunos que eu 
consulto e uso também na minha prática hoje. Favorece e facilita bastante 
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porque assim eu ainda me recordo de muitas coisas das quais eu entrei em 
contato e que eu busco trazer para a minha prática hoje. 

PMEF I (12) – Sim, ajudou bastante [os conteúdos trabalhados no Magistério] 
porque a gente tinha muita técnica de como aplicar, então era uma professora 
de Matemática que dava essa aula para a gente de como aplicar, então a gente 
tinha a metodologia de como que eu ia ensinar para a criança o conteúdo de 
Matemática. Então, por exemplo, eu lembro bem de uma aula que a gente tinha 
de dezenas, unidades, da caixinha, então confeccionar materiais também nessa 
aula, porque tinha aula de didática que era mais abrangente, mas essa era 
específica mesmo do procedimento, do método e a gente teve até que aplicar 
isso depois numa aula, numa escola do Estado, para a gente ter uma nota, foi 
dada uma nota de como eu estava passando aquele conhecimento para os 
alunos, então toda a metodologia, toda a aula a gente que elaborou para poder 
tirar uma nota nessa matéria, então era bem específico mesmo para a área da 
Matemática. Então, a adição, vamos ver como que vocês vão trabalhar, a 
Geometria, então ela abrangeu tudo, ficava mais assim da 1ª série a 4ª série, 
mas tinha muitas coisas assim de algumas brincadeiras para fazer com a 
Educação Infantil, mas era mais ligada de 1ª a 4ª série. A professora de 
Didática era uma pedagoga, ela dava o conteúdo que seria Emília Ferreiro, que 
seria a Montessori, a gente fazia também muitos trabalhinhos, muitos materiais 
e nos estágios que ela colocava a gente para fazer estágio e fazia o registro do 
que eu presenciei na aula para entregar, eu tinha aula de Português também, 
se bem que essa eu fui dispensada, como eu já tinha feito Biológicas, eu fui 
dispensada de algumas áreas, de Matemática eu não fui porque era específico, 
Português não era específica, então eu fui dispensada porque eu já tinha tido 
no colegial. Biologia, Geografia, História, que elas tinham, eu fui dispensada, 
porque o conteúdo era o mesmo, não era conteúdo direcionado às crianças, o 
que a gente aplica na Educação Infantil e de 1ª a 4ª série, não era isso, era um 
conteúdo normal; o que fazia ser específico eram as matérias de Didática, 
Sociologia, Psicologia, Filosofia, mas tudo para você estudar a teoria, saber dos 
pensadores e das metodologias de Montessori, estava entrando muito a Emília 
Ferreiro, na época então era isso que a gente tinha, mas nada assim focado 
como eu tinha em Matemática, que ajudou muito, mas específico mesmo era 
com a professora de Matemática. Essa era matemática, muito organizada, tudo 
muito direitinho para a gente ter uma noção mesmo de como passar, porque de 
repente você sabia o que era dezena/unidade, mas como que eu vou passar, 
ensinar a criança o conceito, como que eu transformo as unidades em dezenas, 
como que eu transformo as dezenas em centenas, então era muito passo a 
passo mesmo, a gente tinha até aula de escrever, ditado, ela ia falando, a gente 
ia escrevendo, toda uma técnica, toda uma metodologia para depois poder 
aplicar e, mesmo assim, em sala de aula a gente tinha, teve uma parte teórica e 
daí a gente tinha que bolar uma aula em cima daquilo e apresentar para as 
colegas e a professora assistia e pegava o que estava certo, o que estava 
errado, sua ideia foi legal, tinha a intervenção dela; e ela era da área, o que era 
melhor, porque ela sabia Matemática, como era da área mesmo. Quando tinha 
a coordenadora [de Matemática], sabe como ela fazia, era mais ou menos como 
ela, só que antes eu tinha toda a parte teórica, que a gente escrevia mesmo, e 
depois a parte prática, como que eu vou então pôr aquilo na prática, o que eu 
faço, e foi ela também que ajudou muito, porque era matemática também. Então 
como você vai dar esta ficha, que era a apostila que a gente tinha, então, todos 
aqueles jogos que a gente dava antes para depois entrar, bem lúdico para 
depois vir o conceito, então foi uma complementação só, uma coisa contínua, 
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foi muito bacana. 

PMEF I (22) – Em meu curso de Pedagogia nas aulas de didáticas havia 
oficinas entre as alunas que possibilitavam trocas de práticas pedagógicas, que 
adicionavam novas estratégias de ensino, propiciando pontos positivos para a 
garantia da aprendizagem da Matemática por parte dos alunos. 

GLP (5) – Gostei, neste semestre, da temática de jogos e brincadeiras, como 
também achei uma forma inovadora a Literatura atrelada à Matemática, onde 
duas disciplinas juntas propiciam um momento para o aprendizado de novos 
conceitos, ou aperfeiçoando os conceitos já adquiridos. 

GLP (13) – De todos os conteúdos desenvolvidos, os mais significativos para 
mim foram os seminários em sala de aula, onde nós pudemos, a partir das 
experiências errôneas sobre como ensinar Matemática, ser orientadas na 
prática pela professora, a buscar novos métodos de ensino, partindo de 
situações simples do dia a dia, assim, desmistificando o assunto e facilitando 
tanto nosso ensino, como a aprendizagem das crianças. 

ELP (1) – Os aspectos positivos são basicamente os relacionados à teoria do 
ensino. A prática que temos contato no estágio obrigatório se torna mais 
significativa quando em sala (na graduação) podemos discutir e aprender sobre 
as lacunas diárias em relação à prática e conteúdos. 

DLM (2) – Têm os tópicos de Geometria que se dividem em Geometria 
Espacial, Geometria Plana e a Geometria Analítica; estes três tópicos, dentro do 
tópico Geometria, considero extremamente relevantes. A justificativa é porque 
no Ensino Fundamental nós trabalhamos a Geometria Plana e um pouco da 
Geometria Espacial e, no Ensino Médio, é extremamente importante, porque 
continua a Geometria Espacial e inicia a Geometria Analítica. O segundo tópico 
é o de Álgebra Linear, onde se ensina os determinantes, as matrizes e os 
sistemas lineares; todos esses três tópicos dentro da Álgebra Linear são 
trabalhados no Ensino Médio, as matrizes é para que o aluno consiga ler 
tabelas, os sistemas lineares servem para que ele consiga resolver situações 
problemas de forma sistematizada, utilizando a linguagem algébrica e o 
determinante é um conteúdo base para a resolução de alguns sistemas 
lineares. Outro tópico extremamente importante é o da Teoria dos Conjuntos, 
porque dentro da teoria dos conjuntos a gente vai estudar análise combinatória, 
a probabilidade e a própria teoria dos conjuntos. Hoje, essa teoria dos conjuntos 
não existe nos livros didáticos como existia há um tempo atrás, só que a teoria 
dos conjuntos é base para que qualquer aluno da Educação Básica no Ensino 
Médio compreenda a probabilidade e a análise combinatória. Então essa lacuna 
que existe de não se dar ênfase lá na Educação Básica da teoria dos conjuntos, 
talvez o que gere um pouco de dificuldade na compreensão da probabilidade e 
da combinatória. Existem outros tópicos no curso, mas para mim os mais 
relevantes, significativos para o ensino da Educação Básica, tanto no 
Fundamental, como no Médio, são esses três. O tópico de funções abre para 
todas as funções: função de primeiro, função de segundo, funções logarítmicas, 
exponenciais e as funções de primeiro e segundo eles usam isso no Ensino 
Fundamental no 9º ano, então é importante que o professor tenha um bom 
embasamento das funções para poder explicar para os alunos e as funções 
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logarítmicas, exponenciais, os professores têm que saber bem isso, porque lá 
no Ensino Médio ele vai fazer o aluno compreender as funções econômicas que 
regem o país ou na Biologia para entender o crescimento de uma bactéria, 
então existem outros tópicos, mas eu acho que os tópicos extremamente 
importantes para a Educação Básica são esses. Assim que o aluno ingressa no 
1º semestre ele tem esse tópico de funções, então o curso começa por ele, 
então ele vai ver tudo sobre funções no 1º semestre, aí no 2º semestre ele vê 
os tópicos de Geometria e no 3º semestre que ele vai ver essa parte da teoria 
dos conjuntos, a probabilidade, e depois no 4º já começa a parte de cálculo I, 
cálculo avançado, aí no 5º semestre eles vão ter essa parte de Álgebra Linear, 
sistemas lineares, matrizes e determinantes. Eu acho que eles não ficam 
extremamente conteudistas, porque aqui na nossa universidade, paralelo a isso 
que eu mencionei, eles têm uma outra parte que eles chamam núcleo comum e 
nessas matérias do núcleo comum, eles já começam ter uma parte sobre 
metodologia, uma parte sobre História da Educação, então, concomitante a 
estes quatro semestres que eu mencionei, eles já têm essa parte, porém, em 
relação à metodologia de ensino específico da Matemática começa no 4º 
semestre e quando a gente vai falar de algumas abordagens e eles já tiveram. 
No 4º semestre, quando eu vou começar metodologia de ensino, a princípio eu 
achei que ia pegá-los totalmente vazios, mas isso não aconteceu; muitos 
tópicos que eu ia abordar específicos da Matemática eles fizeram a 
transposição didática lá do núcleo comum, então foi um ganho, a gente não tem 
aluno formado ainda, porque o curso de Matemática parou e nós estamos com 
uma turma que vai se formar agora, então eu não sei o resultado disso na 
prática, mas eu penso que esse grupo vai ter uma melhor formação do que 
outros cursos de Matemática que existem por aí, porque quando eu fui falar de 
algumas metodologias, eles já tinham ouvido falar, quando eu ia falar de alguma 
didática, eles já tinham ouvido falar no núcleo comum, autores que a gente usa 
na Matemática, mesmo que não seja específico da Matemática, eles já 
conheciam; já tinham muita coisa bem feita como plano de aula, tinham ideia. 

Em face dessas colocações, verifica-se que, apesar do componente 

metodológico ainda prevalecer como estratégia formativa positiva para os futuros 

professores e para os professores em atuação, há uma preocupação com o domínio 

dos componentes curriculares de ensino, que demandam adequações e/ou 

renovações na organização da proposta curricular dos cursos de formação de 

professores, de modo que os fundamentos teóricos desenvolvidos na formação 

inicial se articulem com a realidade da escola. 

O ensino aplicado é, em última análise, a resultante de uma versão 
curricular assumida pelo professor individualmente ou pelo corpo de 
professores e a equipe pedagógica da escola, se esta é tomada 
como projeto discutido e orientado de comum acordo. Isso significa 
que a legitimidade do currículo como elemento constitutivo do 
sistema de ensino se dá graças à presença ativa e autônoma do 
professor, cuja ação está longe de se reduzir à aplicação pura e 
simples de um currículo prescrito pelos organismos oficiais da 
educação, transposto em mídias ou materiais didáticos diversos. 
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Compreende-se melhor esse ponto examinando-se a própria 
natureza da formação inicial e continuada dos professores que são, 
ou deveriam ser, oportunidades nas quais são mobilizados saberes e 
experiências diversos – envolvendo diferentes dimensões do 
conhecimento matemático, do conhecimento sobre o conhecimento 
matemático, da realidade escolar dos alunos, dos currículos, da ética 
docente e da metodologia do ensino de Matemática. O papel do 
professor de Matemática compreende, portanto, posicionamento 
crítico, uma síntese pessoal em relação a esses elementos e 
dimensões do saber e tomadas de decisões que governam sua 
prática pedagógica. Esses elementos constituem uma espécie de 
patrimônio que configura o que podemos chamar de a plataforma de 
ação profissional do professor ou do futuro professor de Matemática, 
o currículo de Matemática como ele o concebe e como o realiza. 
(SANTOS, 2014c, p. 17-18) 

Nesse contexto, a principal função da escola “é a socialização do 

conhecimento, produzido historicamente e consolidado nos diversos conteúdos 

curriculares, cabendo ao professor o domínio desse conhecimento, bem como dos 

meios para torná-lo acessível aos estudantes” (SFORNI, 2012, p. 469), ou seja, é 

função do professor garantir o acesso ao conhecimento historicamente acumulado 

pela humanidade. Nessa perspectiva, o eixo central da formação de professores 

está na interação do campo disciplinar com o campo da Didática, não apenas quanto 

ao domínio dos conhecimentos técnicos, como também quanto ao domínio teórico 

da atividade de ensino, de modo a possibilitar a necessária transformação dos 

conhecimentos científicos em conhecimentos escolares. 

Tal mediação pedagógica precisa ser garantida pelos formadores dos cursos 

de formação inicial ou continuada, de modo que os futuros professores de 

Matemática, assim como os professores de Matemática em atuação, possam 

vivenciar esta passagem da Matemática Científica para a Matemática Escolar e, em 

suas práticas de ensino, possam igualmente garantir que tal transposição didática 

seja efetivada em prol da aprendizagem matemática de seus alunos. 

AFCM (1) – Eu costumo fazer sempre a introdução quando possível para uma 
atividade prática, quando é introdução de um assunto. Quando não é atividade 
prática, é a aula na lousa digital. Eu mesma fiz o texto explicativo, porque no 
livro não tem a explicação da teoria. Eu já elaborei há muitos anos e eu tenho 
usado consecutivamente. O que tem nesse texto explicativo: tem toda teoria 
minuciosamente explicada, passo a passo, para que as professoras se 
apropriem do conceito e também, os pais, quando as crianças levarem para 
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casa, e tiverem dúvidas, os pais também leiam e consigam entender. 
Complementar, porque no livro não tem a parte teórica, só tem exercícios e 
aplicação direta. Então, como não tem nada explicativo, na verdade é muito 
pincelado, então, eu coloco a parte introdutória, porque meia folha já está a 
parte introdutória do livro e eu acho que aquilo é pouco, então eu complemento, 
faço texto explicativo, eu dou texto para ela colocar na lousa digital, coloco 
figuras bem coloridas para chamar a atenção da criança. Porque eu falo para as 
professoras: para vocês ficarem nas fichas de texto explicativo é maçante para 
a criança, porque ela vai entregar a ficha e vai ficar lendo e explicando, então aí 
a gente resolveu colocar na lousa digital, porque é grande a lousa, tudo 
colorido, dinâmico, dá para mexer, mexe os objetos, então as crianças adoram 
ir para a lousa digital e depois, no final, da aula a professora pede para eles 
escreverem na lousa e eles acham o máximo, a professora no ato já vê se as 
crianças entenderam o que foi explicado. Depois é que eles vão para a classe e 
vão fazer os exercícios que estão na ficha. Depois é que a gente vai para o 
livro, depois no livro esgotando esse assunto, eu faço uma ficha de fixação. 

AFCM (2) – Na nossa forma de atuação, nós nunca trabalhamos o conteúdo 
isolado da forma; todas as nossas pesquisas são na direção da resolução de 
problemas, então a gente tem a resolução de problemas como um foco de 
atuação, não no sentido só de ensinar como se resolve um problema, mas de 
mostrar que a resolução de problemas permeia toda a ação didática do 
professor. Então nós temos um foco grande aí de atuação, quando a gente vai 
trabalhar com os professores, o que menos nos preocupa são os recursos, 
então nunca faço uma formação sobre, por exemplo, material dourado, os jogos 
até aparecem porque eles entram na perspectiva metodológica da resolução de 
problemas e porque nós temos uma preocupação com a alfabetização 
matemática; então todas as nossas pesquisas e o nosso trabalho ajudam com 
que o professor perceba a importância da Matemática como linguagem e como 
recurso de comunicação, então o jogo entra nessa confluência, mas a nossa 
formação nunca é centrada para a forma e nem só para conteúdo, ela busca 
fazer o professor aprender Matemática, recuperar um pouco dessa história dele 
com uma forma, uma didática específica. Então conforme a formação evolui, 
ele, em qualquer nível, ele vai pensando conteúdo e forma. Agora, 
especificamente com o professor dos anos iniciais do Fundamental I, quando a 
gente começa, normalmente nós levantamos com eles quais são os principais 
pontos de estrangulamento do trabalho dele. De modo geral, nós sabemos que 
eles vão girar em torno dos mesmos temas: como é que trabalha multiplicação 
e divisão, a questão das frações, têm vezes que há uma preocupação grande 
com a Geometria. As nossas pesquisas indicam que as preocupações naturais 
nunca vão na direção de medidas e de tratamento da informação; tratamento da 
informação é quase zero a preocupação, então o que que nós fazemos: nós 
montamos um índice de trabalho e começamos com as preocupações deles e 
vamos trabalhando com isso. Ele quer saber como é que trabalha a divisão, nós 
vamos fazer isso, só que nós vamos ampliando essa visão. Nós começamos a 
trabalhar a divisão, mas nós falamos assim: o que é que a divisão tem a ver 
com o sistema de numeração decimal? O que é que divisão tem a ver com 
multiplicação? Porque se eu não sei subtração, eu vou ter problema lá. Aí nós 
abordamos isso de um ponto de vista matemático, então ele vai entender quais 
são as características do sistema, quais são as propriedades que a divisão tem, 
porque que quando eu divido 2,8 por 1,4 eu corto as vírgulas, nós vamos 
trabalhar todos esses aspectos matemáticos do ponto de vista da Matemática, 
mas nós também vamos pensar com ele assim como é que se problematizam 
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os erros dos alunos, porque os alunos cometem determinados erros, porque 
que quando você vai ler a divisão 123 dividido por 4, você não lê 1 não dá para 
dividir por 4, o que que isso tem a ver e aí a gente faz um pouco de cálculo 
mental, estimativa, diferentes algoritmos, se tiver uma oportunidade vai entrar a 
calculadora, a tecnologia, então nós vamos enredar este professor numa 
formação na qual ele entenda a Matemática, o algoritmo da divisão, e ele 
perceba que ele precisa ter um olhar mais amplo e ele entenda que não basta 
ele aprender a usar uma estratégia. Então se nós acharmos que vai valer a 
pena, o material dourado entra, a calculadora entra, o jogo entra, mas eles não 
entram como um fim em si mesmos, eles entram para ajudar o professor a 
entender mais a Matemática e a forma de ensinar. A outra coisa é que, às 
vezes, nós vamos criando as necessidades que ele não via, então ele quer 
saber fração, que bom, mas nós vamos aproveitar a fração para ele entender 
porque ele tem que trabalhar medidas e porque que as medidas são 
importantes e aí, conforme o trabalho passa, se nós temos um tempo 
importante com o professor que significa ter no mínimo 20 horas de formação, 
para o tema das frações, nós vamos introduzir uma grandeza, ou pelo menos 
duas para ele entender bem e aí o que nós fazemos: nós ajudamos ele a 
enxergar como é que aquilo se distribui do 1º ao 5º ano; o que que cada série 
tem que ensinar, porque o que acontece, nós já vivemos outros movimentos de 
formação, mas o que nós vimos, nós vimos duas coisas importantes: a primeira 
é que ninguém ensina o que não sabe, então apesar de o seu foco não ser a 
Educação Infantil, nós vimos assim [que] uma parte dos problemas com o 1º e o 
2º anos se minimizam se tiver uma Educação Infantil na qual o professor 
também entenda que tem uma Matemática também forte para ser trabalhada 
ali, não forte no sentido de difícil e tal, mas de bem estruturado, organizado, 
então eu não faço qualquer jogo, eu não uso qualquer material, o pensamento 
espacial da criança pode ser desenvolvido. 

DLP (2) – Considero fundamental que os alunos estudem alguns pressupostos 
da concepção construtivista de aprendizagem sob a qual se sustentam as 
teorias da Didática da Matemática Francesa (Teoria das Situações Didáticas – 
Brousseau; Teoria dos Campos Conceituais – Vergnaud, etc). É preciso que os 
alunos de Pedagogia compreendam que aprender é mais do repetir fórmulas e 
algoritmos e que valorizem o desenvolvimento da autonomia das crianças. 
Dentre esses pressupostos, destaco seis: 

• Aprender não é o mesmo que acumular informações, mas, ao contrário, 
requer um processo de construção de conhecimento por meio de integração, 
modificação, transformação e (re)elaboração.  

• Aprender exige ação por parte de quem aprende. 

• A aprendizagem está diretamente relacionada com a superação de um 
obstáculo, ou seja, só há aprendizagem quando o novo conhecimento é 
reconhecido pelo aluno como um meio de responder uma pergunta.  

• Uma aprendizagem resulta na aquisição de um conhecimento que pode ser 
utilizado em diferentes contextos.  

• Embora aprender se constitua como uma atividade pessoal, ela se beneficia 
das interações sociais. 

• Aprendizagem é um processo que se realiza em longo prazo.  
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Esses pressupostos sempre foram trabalhados por mim no início do semestre, 
como base para o trabalho com o encaminhamento metodológico dos 
conteúdos da Matemática. Considero-os fundamentais, uma vez que, através 
deles, podemos justificar uma proposta na qual os conteúdos não são vistos 
como fins em si mesmos e por que é tão importante que os alunos “reinventem" 
a Matemática em sala de aula. Outros conteúdos que considero essenciais se 
referem ao papel da resolução de problemas na aprendizagem de Matemática; 
a importância do cálculo mental nos anos iniciais e a construção do Sistema de 
Numeração Decimal pela criança.  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Na esteira dessa discussão, torna-se necessário garantir a integração entre 

os conhecimentos específicos, os conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos 

curriculares, preconizados por Shulman (1986 apud OLIVEIRA, 2012), na formação 

inicial de professores de Matemática do curso de licenciatura em Pedagogia, haja 

vista que: 

Para viabilizar um processo de ensino-aprendizagem estruturado de 
maneira que as crianças consigam ver sentido no conhecimento 
matemático, os professores que trabalham com essas crianças 
precisam ter um sólido domínio dos conceitos matemáticos a serem 
ensinados e de metodologias para o ensino de tais conceitos. 
Resultados de pesquisas em Educação Matemática têm apontado 
dificuldades dos professores da Educação Infantil e dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental no trabalho com os conceitos matemáticos. 
Em geral, esses professores apresentam sentimentos negativos em 
relação ao conhecimento matemático em razão dos conflitos e 
dificuldades vivenciadas enquanto alunos da Educação Básica. O 
curso de formação inicial pode auxiliar os professores a minimizar 
tais dificuldades, mas não é suficiente para dar todo o suporte 
necessário diante das dificuldades no exercício da docência em 
Matemática. Daí a importância da formação continuada no espaço de 
trabalho do professor. É fundamental que os professores, após a 
formação inicial, estejam envolvidos em programas de 
desenvolvimento profissional que ofereçam condições efetivas de 
reflexão de caráter teórico-prático sobre o conhecimento matemático. 
(ORTEGA; BRITO; SCHEIDE, 2012, p. 15-16) 

Podemos observar manifestações convergentes de futuros professores de 

Matemática dos cursos de graduação em Pedagogia e em Matemática, bem como 

de professores de Matemática egressos de tais cursos, no que se refere à 

importância dos diferentes conhecimentos em sua formação inicial e/ou continuada: 

Tem-se clareza de que a formação inicial é apenas a base da 
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formação do professor, entretanto, torna-se imprescindível que a 
formação inicial possibilite, ao futuro professor, uma apropriação 
consistente dos diversos saberes necessários a sua prática 
profissional, o que, certamente, será um passo fundamental para a 
superação das deficiências que, há muito tempo, vêm se fazendo 
presentes no ensino de matemática. (ALMEIDA; LIMA, 2012, p. 465) 

GLP (19) – As aprendizagens as quais achei significativas foram as do 4º 
semestre, que nós aprendemos as resoluções de várias formas de se aprender 
a realizar a Matemática na escola, tais como sistema decimal, frações, números 
decimais, material dourado, resolução de problemas, entre outros. Acredito que 
estes foram uma forma de ampliarmos ainda mais o universo matemático, e 
através dos seminários podemos sanar e adquirir novos jeitos de ensinar 
Matemática. 

GLM (6) – Sim, houve uma mudança significativa, pois durante a graduação 
aprendemos técnicas para ver os conteúdos a serem discutidos em sala de aula 
de forma ampla e diferenciada. Diferente do que é ensinado durante a fase 
escolar, desenvolve-se uma visão mais ampla e concreta das teorias e 
conteúdos propiciando maior interatividade com os alunos. Buscar levar os 
alunos a um aprendizado significativo e aplicado, e não o ensino mecânico e 
decorado. 

GLP (44) – [...] além das teorias estudadas que nos dá suporte, aprendi a ter 
um novo olhar sobre a Matemática, ou seja, uma matemática que faz o aluno 
aprender por meio da sua própria prática. E dessa forma torna-se uma 
matemática intencional e compreendida pelo aluno, não como forma de 
memorística e sim construtivista. 

PMEF II (1) – Eu acho que aqui no P. trabalha bastante a Geometria, então o 
que eu acho interessante até na vida profissional, como eu enxergo como foi no 
Ensino Médio, como que é a preparação para o vestibular e agora eu estou na 
ponta inicial que é o 5º ano, então Geometria eu acho que é um processo e no 
5º ano eles veem só o concreto, mas a gente consegue mostrar algumas 
abstrações, por exemplo, a gente mostra a fórmula de Boyler, só que eles 
contando mesmo, verificando, a gente mostra os poliedros e eles vão contando 
as arestas, os vértices e a gente acabou deduzindo juntos a fórmula; então eles 
começam a generalizar, aí eu percebo que no 5º ano é mais fácil abordar certos 
assuntos que, às vezes, mesmo quando você vai ensinar no Ensino Médio, 
parece que eles já têm tanta coisa na cabeça que é difícil de entender e para a 
criança não, é tão simples, eu acho que aí Geometria é o que me ajudou 
bastante na minha formação lá na USP, só que lá a gente vê a parte muito pura, 
Matemática pura e isso não é usado aqui, na Educação Básica não é usado. 
Agora parece que está tendo mudança, eu saí de lá em 2006, mas a partir de 
2004-2005 que começou a mudar, mas o curso era como se fosse um 
bacharelado mais simples, não é uma coisa voltada para a Educação. A coisa 
voltada para a Educação mesmo eu vi na Especialização na PUC, lá [na USP] 
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mesmo eu fazendo curso da Faculdade de Educação, vendo Didática, 
Psicologia da Educação, é tudo teoria, então você vê teóricos, isso é bom, mas 
a aplicação você vê em seminários, alguns trabalhos que os professores 
pedem, eu acho que agora teve mudanças grandes, eles mudaram os critérios 
de estágio, as cobranças são maiores, mas minha formação foi só conceito, o 
IME [Instituto de Matemática e Estatística – USP] era só conteúdo, tinha alguns 
professores que faziam links, eles eram educadores, mas a maioria quer 
ensinar a Matemática pura, porque eles são pesquisadores, mas agora parece 
que teve que ter essa mudança, porque senão... Ajuda, têm coisas que eu 
tenho que continuar estudando, porque a gente vê Vygotsky, Piaget, na PUC 
teve outros teóricos, Wallon, então existe um estudo em cima do ensino, então 
isso me ajudou muito, mas o professor tem que continuar sempre estudando e 
tem que ser aberto também, porque a minha formação é tradicional, então, às 
vezes, a gente tem que dar aula de outra forma e bate com os conceitos, com 
as crenças e eu acredito que os pais desses alunos têm mais ou menos a 
minha idade [35 anos], então eles têm a formação tradicional. Quando a escola 
propõe mudanças, eles têm resistência, porque é uma coisa de crença mesmo, 
de formação. 

GLM (6) – Foram discutidos em sala de aula (disciplina Prática de Ensino da 
Matemática) a como identificar o melhor momento (idade) a qual o indivíduo 
está mais propício a aprender os conteúdos matemáticos. Como abordar cada 
conteúdo e como este aluno está preparado a recebê-los. Principalmente, lidar 
com a relação entre o contexto teórico com o concreto. 

GLM (8) – Didática da Matemática, ou seja, abordagens específicas aos 
conteúdos e a diversidade dos alunos; como diferenciar os diferentes modelos 
de ensino e escolher a prática que mais se adeque às situações que vivenciarei 
em sala de aula. 

GLM (6) – [...] o curso de graduação nos qualifica a ter segurança nos conceitos 
e conteúdos, através dela conseguimos criar uma didática significativa, a fim de 
potencializar e motivar o aluno a aprender. Hoje, me considero um multiplicador 
de conhecimento, diferente da ideia que tínhamos de que o professor era o 
detentor do conhecimento. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

A par dessas manifestações, podemos partir do pressuposto de que a 

formação inicial do professor deve ser a base para que se torne reflexo em sua 

prática. Deste modo, esta formação deve possuir conhecimentos de diversas formas 

e naturezas, não se restringindo apenas ao conhecimento da disciplina a ser 

lecionada, mas, sim, a todos os conteúdos existentes no contexto, pois os 

conhecimentos que o professor possui tem ligação direta com a forma como ele 

ensina (MEGID; HILGER, 2015, s/p). 
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5.1.1 Considerações preliminares da categoria analisada – Educação 
Matemática no curso de graduação em Pedagogia: lacunas e avanços 

No que se refere aos conhecimentos e saberes necessários à formação de 

professores de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a hipótese 

inicial levantada era de que os conteúdos relativos às metodologias ou abordagens 

metodológicas do ensino da Matemática (conhecimentos pedagógicos) seriam mais 

citados em detrimento dos conteúdos matemáticos escolares (conhecimentos 

específicos). De fato, como na contextualização de Shulman (1992 apud CURI, 

2005) ao se referir ao período do “paradigma perdido”, constatamos que os sujeitos 

em formação matemática inicial no curso de graduação em Pedagogia destacam as 

metodologias de ensino e/ou as abordagens metodológicas como componentes 

fundamentais para garantia do processo de ensino e de aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos, os quais igualmente são citados, mas em frequência e 

importância menor para os professores em formação. 

Quanto aos conhecimentos que consideram importantes em seus processos 

formativos, no geral, as professoras de Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano) não conseguiram identificar conteúdos específicos trabalhados na graduação 

em Pedagogia, seja porque não se lembravam, seja porque o curso abordou a 

Matemática para formação crítica ancorada nos fundamentos teóricos da Educação 

Matemática e da Educação, o que, para elas, não tem relação direta com a prática 

em sala de aula e com as necessidades da escola.  

Observou-se que as professoras que cursaram também o Magistério 

atribuíram às metodologias de ensino da Matemática (jogos, Tangran, material 

dourado, dentre outros recursos didáticos) uma importância significativa para uma 

atuação bem-sucedida na prática docente. Alunos do curso de graduação em 

Pedagogia destacam os fundamentos/conteúdos matemáticos escolares como 

significativos para seus processos formativos, em detrimento de abordagens 

metodológicas para o ensino da Matemática, o que coloca em evidência a tomada 

de consciência da importância do domínio dos conteúdos de ensino, imbricados nas 

metodologias de ensino. Por outro lado, alunos do curso de graduação em 

Matemática indicam, quase em sua totalidade, a necessidade de aprofundar os 

conteúdos matemáticos desenvolvidos ao longo de sua formação inicial. 

Considerando-se esse panorama, constatou-se que as dificuldades no 

processo de apropriação dos conteúdos matemáticos de ensino, bem como o 
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domínio dos respectivos objetos de conhecimento, não são exclusividade dos 

professores em formação no curso de graduação em Pedagogia e/ou dos 

professores em atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na medida em 

que os alunos do curso de graduação em Matemática igualmente apresentam tais 

lacunas e dificuldades no seu processo de formação inicial e continuada.  

Nesse sentido, tanto os professores polivalentes como os professores 

especialistas manifestaram a necessidade de acesso, retomada, estudo e 

aprofundamento dos conteúdos matemáticos escolares, uma vez que a formação 

inicial não contempla todos os conteúdos de ensino da Educação Básica, bem como 

não transita por grande parte dos componentes curriculares que serão ensinados 

pelos futuros professores em seus respectivos níveis de ensino. 

Atrelados aos componentes de ensino, os conhecimentos didáticos, 

juntamente com os conhecimentos curriculares, devem constituir os componentes da 

estrutura universitária na formação de professores de Matemática, em especial no 

curso de licenciatura em Pedagogia, tema da presente investigação. Na esteira 

desta organização curricular, faz-se necessária uma formação inicial mais dinâmica, 

mais voltada para os desafios do cotidiano escolar quanto ao ensino da Matemática 

para as crianças, mais focada nos conhecimentos “de” e “sobre” a Matemática, por 

meio de uma perspectiva integradora dos conhecimentos necessários à formação 

consistente e crítica do professor de Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Em outras palavras, confirma-se a indissociabilidade entre conteúdo e 

forma, proclamada e desejada na formação de professores de Matemática, quer nos 

cursos de graduação em Pedagogia, quer nos cursos de graduação em Matemática. 

Sob esse aspecto, coloca-se em pauta a discussão sobre a ampliação da 

carga horária do curso de graduação em Pedagogia, de modo a possibilitar o 

aprofundamento dos fundamentos teórico-práticos desenvolvidos no decorrer do 

processo de formação matemática. Tal ampliação deve ser ancorada em 

pressupostos diferenciados, no que se refere ao perfil do formador de professores 

de Matemática do curso de graduação em Pedagogia, que igualmente deve se 

envolver nos processos de formação matemática por meio da pesquisa e da prática 

reflexiva, a fim de garantir a mediação pedagógica efetiva para a formação de 

professores de Matemática aptos a se desenvolver em suas futuras atividades 

docentes em termos qualitativos, associados às pesquisas em Educação e em 

Educação Matemática. 
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5.2 CATEGORIA 2 – A INTER-RELAÇÃO DO SUJEITO QUE ENSINA COM OS 
CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

Pesquisas indicam que a maior parte dos professores graduados em 

Pedagogia traz consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a 

aprendizagem da Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática 

na Educação Básica. Neste sentido, pretendo verificar se as experiências de 

fracasso ou de sucesso escolar em Matemática influenciam as práticas de ensino 

dos professores de Matemática de forma negativa ou positiva (homologia de 

processos). 

Tradicionalmente, ensinar matemática consiste em apresentar 
conceitos, seguidos da exemplificação e de numerosos exercícios de 
fixação. O professor explica a “matéria” e apresenta exemplos que 
devem ser usados como modelos pelos alunos para resolver os 
exercícios propostos. O foco está no conhecimento social: definições, 
regras, fórmulas e algoritmos são transmitidos pelo professor como 
fins em si mesmos, acreditando-se que uma vez que o aluno domine 
esse conhecimento será capaz de mobilizá-lo na resolução de 
problemas. Esse foi o modelo de ensino vivenciado por mim como 
estudante e provavelmente seja o mesmo vivenciado por grande 
parte dos leitores. Não há como negar a influência da própria 
formação escolar na construção de nossa prática docente. A 
despeito das pesquisas em cognição e aprendizagem, que nas 
últimas décadas vêm apontando para a importância do papel ativo do 
aprendiz na construção do conhecimento, muitos de nós, professores, 
quando nos deparamos com a necessidade de ensinar conteúdos 
específicos aos alunos, recorremos à tradição escolar, ou seja, aos 
modelos por nós mesmos vivenciados como estudantes. 
(STAREPRAVO, s/d, p. 69) 

Ponte e Oliveira (2002 apud OLIVEIRA, 2012) afirmam que a relação que o 

professor mantém com a Matemática influencia significativamente o modo como 

esse conhecimento se traduz em sua prática de ensino:  

[...] faz uma grande diferença se o professor está ou não à vontade 
no que respeita aos conceitos fundamentais da sua disciplina, como 
também, se os vê como fazendo parte de um todo integrado ou em 
compartimentos estanques. Faz uma grande diferença se o professor 
considera fundamentais os aspectos calculatórios, conceptuais ou 
argumentativos da Matemática, dando ênfase, em consequência, ao 
ensino de algoritmos, à compreensão de conceitos ou à 
argumentação e demonstração matemática. (p. 19) 

Podemos considerar que a concepção do conhecimento matemático que o 

professor assume acaba por configurar a forma como este conhecimento é ensinado 

aos seus alunos. Ao estabelecer uma relação linear, inflexível, fragmentada, 
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mecânica e memorística com a Matemática, muitos professores acabam por 

organizar seu ensino com base numa mesma sequência de conteúdos e habilidades 

encadeados, os quais consideram pré-requisitos, supondo que as aprendizagens 

dos conceitos matemáticos envolvem aprendizagens cumulativas que vão dos mais 

simples aos mais complexos (RANGEL, 1992). 

PMEF I (10) – Como eu falei, eu nunca fui uma boa aluna de Matemática, eu 
acho que isso tudo é de história, eu sou muito assim chegada em história, o que 
você vivenciou, o que você passou, eu sempre tive professores muito bravos na 
Matemática e eu já tinha aquela dificuldade e eu não podia nem perguntar, 
porque eu morria de medo. E aqui, agora, na minha prática, em primeiro lugar, 
quando se tem um conteúdo que vamos apresentar, eu estudo, por mais que 
seja 2º ano, porque eu já trabalhei no 3º, eu estudo, eu faço gabarito que a 
coordenadora entrega as fichas, então eu estudo, eu faço gabarito, e as minhas 
dúvidas eu vou anotando para questionar com ela [a coordenadora de 
Matemática] na orientação, que é ela que é o meu ponto de referência, meu 
porto seguro, mas aí o que é que eu vejo em sala de aula: eu vejo aquele aluno 
que era eu há uns anos atrás, aquele aluno onde eu estou explicando, como 
professora onde eu explico o conceito ou faço com que eles cheguem em 
determinado conceito, eu fico observando muito eles e vejo o rostinho deles, o 
olhar deles, às vezes, aquele aluno não é bom naquela matéria e eu sei disso, 
eu percebo isso por causa do olhar, do jeito, é como se o aluno falasse 
“professora, me ajuda, eu não sei, não estou entendendo nada do que você 
está falando”. 

PMEF I (15) – Na época em que eu estudei acho que era bem diferente, acho 
que não tinha essa preocupação, era muito, assim, aulas teóricas, tradicionais, 
expositivas, então, muita coisa eu acho que eu não consegui aprender, eu vim a 
aprender depois no Magistério, depois eu fui aprender quando eu dava aula, 
porque você estuda aula, você se prepara para dar a aula, então você entende 
o raciocínio, então eu acho que eu aprendi mais na minha prática do que 
quando eu fiz a Matemática quando eu era pequena; era um ensino eu acho 
que superficial, não era essa preocupação que a gente tem hoje, não era esse 
construtivismo que a gente vê hoje, essa preocupação com Piaget, não era 
assim, era uma coisa bem tradicional, bem expositiva, a professora colocava lá 
a fórmula, mas você não entendia o porquê, não se questionava, os alunos 
eram mais submissos, não tinha esse questionamento. Hoje a minha relação 
com os conteúdos matemáticos é tranquila, eu lembro quando eu dava aula no 
2º ano que a gente dava Matemática, às vezes, alguns problemas exigiam que 
eu parasse, refletisse, às vezes, até consultasse colegas, porque, às vezes, eu 
mesma não entendia o raciocínio lógico daquele problema, que era um 
exercício do livro. Tudo bem, você tem o gabarito, mas eu queria entender para 
poder explicar o processo, então aí eu acho que eu fui buscando, você tem que 
estar sempre buscando, não adianta você ter no livro, ter o gabarito, se você 
não entender e se você não for clara, o aluno também não vai entender, então 
você tem que ser uma boa intermediadora desse conhecimento e instigar a 
curiosidade do aluno, partir do exercício, você fazer perguntas para que ele 
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chegue nessa resposta; você vai direcionando sem dizer a resposta, vai 
fazendo a criança pensar em todos os sentidos, eu até falo que a gente tem que 
usar muito jogo de xadrez, porque a vida é um jogo de xadrez; você tem um 
problema e você pensa em todas as estratégias, se eu fizer isso o que pode 
acontecer, se eu fizer aquilo... eu acho que a vida é assim e eu faço isso com 
os alunos quando estou ensinando e faço a criança refletir, é bacana. 

GLP (29) – Eu não gostava de Matemática, pois percebi que meus professores 
não trabalharam de forma adequada os conteúdos, eu sempre ficava com nota 
vermelha, desde a 4ª série.  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

As manifestações anteriormente apresentadas deflagram que as experiências 

de fracasso escolar na Matemática, bem como as vivências negativas na construção 

deste campo de conhecimento no decorrer de suas trajetórias de aprendizagens 

como alunas da Educação Básica, influenciam as escolhas teóricas e metodológicas 

das professoras em formação ou em atuação, tanto em aspectos negativos, quando 

reproduzem o ensino tradicional da Matemática que vivenciaram como aprendizes, 

quanto em aspectos positivos, quando buscam por caminhos de desconstrução e 

superação de suas crenças relativas ao processo de ensino e de aprendizagem da 

Matemática.  

Nesse sentido, coloca-se o desafio de ensinar conhecimento diferentemente 

da maneira como aprendeu e, no caso do professor de Matemática, “[...] parece 

haver grande desconforto no momento que se fala em mudanças no ensino desta 

disciplina, pois a maioria ainda acredita em uma matemática cristalizada por ser 

‘exata’, sem opções de diferentes abordagens, nem necessidade de ser atualizada” 

(SOUSA; LUCENA, 2012, p. 135). Tal desconforto e mal estar docente podem estar 

relacionados à falta de oportunidades de reflexão crítica nos espaços de formação 

inicial ou continuada, impossibilitando os professores de uma tomada de consciência 

que efetivamente os levem a mudanças e transformações em suas práticas de 

ensino. 

[...] as reformas curriculares não chegam até a formação docente e a 
sala de aula, o que faz com que a professora – principalmente nos 
primeiros anos de docência – reproduza os modelos que vivenciou 
como estudante. Se tais modelos não forem problematizados e 
refletidos, podem permanecer ao longo de toda a trajetória 
profissional. Isso contribui para a consolidação não apenas de uma 
cultura de aula pautada numa rotina mais ou menos homogênea do 
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modo de ensinar matemática, mas também de um currículo, 
praticado em sala de aula, bastante distante das discussões 
contemporâneas no campo da educação matemática. (NACARATO; 
MENGALI; PASSOS, 2014a, p. 32) 

As vias de superação desse ciclo de reprodução e manutenção de uma 

concepção tradicional do ensino e da aprendizagem de Matemática passam, 

necessariamente, pelos processos de formação inicial e continuada de professores, 

ao dar-lhes condições de tomar conhecimento dos fenômenos relacionados ao 

ensino e à aprendizagem de Matemática, que pressupõe a análise crítica e reflexiva 

das variáveis envolvidas neste processo: os alunos, o professor e o conhecimento 

matemático. 

Neste aspecto vem à tona o professor formador. Pelas análises dos 
dados dos casos estudados, percebeu-se que uma das conexões 
estabelecidas pelos sujeitos entre suas concepções e a prática 
pedagógica estava vinculada à escolarização básica vivenciada 
anteriormente, ou seja, certos aspectos do que concebiam sobre a 
Matemática e seu processo de ensino e de aprendizagem eram 
decorrentes do modo como a Matemática havia sido ensinada aos 
sujeitos [...]. Portanto, entende-se que a figura do professor exerce 
forte influência sobre o modo como cada um concebe um conceito. 
Estendendo-se essa linha de pensamento ao professor formador, 
pressupõe-se que tais influências continuem ocorrendo, 
provavelmente com outra intensidade, mas ainda assim, figurando 
como pano de fundo na elaboração dos conhecimentos relativos à 
atividade da docência. Logo, o professor formador pode ser 
considerado como um outro importante elemento na formação do 
futuro professor. (ZIMER, 2008, p. 217) 

Nacarato, Mengali e Passos (2014a, p. 22) denunciam que “[...] as futuras 

professoras polivalentes têm tido poucas 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”, como 

podemos observar: 

GLP (3) – Minha relação com os conteúdos matemáticos nunca foi muito boa. 
Após o desenvolvimento dos dois temas [na graduação], posso dizer que houve 
mudança na minha visão sobre a matéria, visto que nada é impossível de 
aprender e que a didática e significação dos conteúdos é de grande valia para a 
aprendizagem. 

GLP (12) – Eu gosto muito de Matemática. Assim ao assistir as aulas consegui 
perceber que há um bloqueio para aqueles que sentem dificuldades para criar 
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atividades ou até mesmo de pensar na prática docente para o ensino da 
Matemática. O fato de o curso mostrar diferentes possibilidades didáticas 
despertou meu interesse no aprofundamento do tema.  

GLP (5) – Eu, sinceramente, não tinha tanta afinidade com estes conceitos 
[matemáticos], porém, depois deste semestre, vejo a Matemática de uma outra 
forma, uma outra possibilidade de ensinar e aprender, pois estávamos 
acostumados com o ensino de Matemática tradicional, e hoje temos esta 
inovação com jogos, uma forma lúdica e importante de aprender, também a 
literatura infantil ensina a Matemática através de um texto, uma história, num 
contexto bem lúdico. 

GLP (22) – A minha relação com os conteúdos da Matemática nunca foi boa. Eu 
comecei a encarar a Matemática de outra forma depois de ingressar na 
graduação. Mediante aprendizagem de novos termos e novas maneiras de 
ensinar que antes eu desconhecia. 

GLP (45) – A relação da Matemática comigo é de um bloqueio, pois pela falta 
de compreensão e interpretação, após serem estudados durante dois 
semestres o bloqueio não existe parcialmente, pois os conhecimentos básicos 
foram compreendidos com mais facilidade. Digo parcialmente, pois ainda não 
compreendo conteúdos do Ensino Médio, pois ainda não faço relação com o 
meu cotidiano. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Ponte (1998 apud CURI, 2005, p. 27-28) destaca que, além das metodologias 

de ensino, os conhecimentos do professor devem incluir os objetos de ensino, ou 

seja, “os conceitos definidos para a escolaridade na qual ele irá atuar, mas devem ir 

além, tanto no que se refere à profundidade desses conceitos como à sua 

historicidade, articulação com outros conhecimentos e tratamento didático, 

ampliando assim seu conhecimento na área”. 

Em se tratando, especificamente, do ensino de matemática na 
Educação Básica, Ponte e Oliveira (2002) argumentam que o 
conhecimento necessário ao professor não é o conhecimento 
científico em si, mas aquele relacionado à matemática como 
disciplina escolar. Envolve, portanto, além dos conteúdos 
matemáticos, as diferentes formas de representá-los e suas 
conexões internas, isto é, entre diferentes conceitos matemáticos, e 
externas, com conhecimentos de outras disciplinas. (OLIVEIRA, 2012, 
p. 18) 

Ball (1988 apud OLIVEIRA, 2012) ressalta igualmente a importância do 

aprofundamento dos conhecimentos matemáticos durante o curso de formação 
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inicial, valorizando a aprendizagem matemática e, consequentemente, o domínio do 

conhecimento específico por parte dos futuros professores, levando-os a perceber a 

necessidade de continuarem seus estudos após a conclusão do curso. 

ELP (2) – Após o desenvolvimento da disciplina, tornei-me mais confiante e 
reflexiva quanto à prática de ensino da Matemática, sempre pensando formas 
que possam contribuir no processo de interiorização e desenvolvimento do 
processo lógico à faixa etária na qual estou atuando, para que futuramente, esta 
compreensão favoreça o aluno a enfrentar novos desafios e a buscar 
estratégias para a realização de atividades e problematizações apresentadas. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Ao centrar o olhar na formação inicial dos professores de Matemática do 

curso de licenciatura em Pedagogia, considera-se, da mesma forma, a necessidade 

do domínio dos conteúdos matemáticos por parte do formador de professores, uma 

vez que a relação que o mesmo estabelece com o conhecimento específico 

influencia diretamente os contornos de suas práticas formativas. 

DLP (2) – Tenho uma boa relação com os conteúdos matemáticos. Gosto de 
desafio, de pensar sobre a lógica desses conteúdos. Mas nem sempre foi 
assim. Passei a me relacionar bem com os conteúdos da Matemática somente 
quando comecei a compreender o funcionamento das ferramentas 
matemáticas. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Ao direcionar o olhar para a formação inicial dos professores de Matemática 

do curso de graduação em Matemática, verifica-se a preocupação quanto ao 

domínio e ao aprofundamento dos conteúdos matemáticos por parte dos docentes 

formadores53, em detrimento dos conhecimentos pedagógicos e curriculares, como 

se pode observar: 

                                                           

53 Conforme pesquisa realizada por Gatti e Nunes (2009), aproximadamente 16% dos currículos 
examinados [de 31 cursos de licenciatura em Matemática] apresentam conteúdos bastante 
especializados e de grande aprofundamento, importantes na formação de profissionais matemáticos, 
porém, não tão importantes para professores da Educação Básica. 
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DLM (1) – Sinto-me mais confiante em trabalhar com as pedagógicas para o 
ensino de Matemática. Tenho dificuldades em fazer as demonstrações e não 
tenho mais a mesma agilidade mental para resolver problemas de Matemática 
do nível médio, que tinha quando trabalhava na Educação Básica. 

DLM (2) – Sem dúvidas, porque por mais que a gente estude para dar aulas 
para eles, eu acredito que na minha formação de 25 anos atrás, a construção 
dos conceitos que eu tive na minha formação também ficaram lá e a gente não 
consegue se especializar em tudo. A gente acaba ministrando sempre 
Geometria, aí quando você vai se deparar com uma outra matemática, eu 
encontro dificuldades sim, porque eu penso que é por conta da minha formação 
e por isso eu tenho que estudar mais e talvez se tivesse sido construído de uma 
outra forma comigo, talvez não tivesse tanto essa barreira, essa necessidade. 
Por mais que eu tenha percorrido um caminho em busca de estudo, tem sempre 
aquela área que a gente deixou um pouco de lado, porque na minha construção 
como graduanda eu acho que teve falhas do curso em si, porque eu fiz 
Matemática com Ciências, então era um curso que era uma grade muito 
apertada e eu nunca ministrei essa temática no Ensino Médio, no caso é a parte 
da teoria dos conjuntos, é a parte da probabilidade que eu mencionei. É uma 
parte que eu peguei poucas aulas sobre isso, logo, eu estudei muito pouco, 
então, culpar só a minha graduação, não é tão relevante, eu culpo porque eu 
acho que faltou lacunas [?] e eu sempre fui fugindo delas, sempre que eu pude 
não ministrar essa temática. Se eu tivesse aceitado as aulas dessa temática, 
talvez eu teria estudado mais, porque na minha própria formação continuada eu 
acabei sempre procurando me aperfeiçoar naquilo que eu mais gostava, ou 
seja, quanto mais você dá aulas de Geometria, mais você busca curso de 
Geometria, quanto mais você dá aulas de funções, mais você busca cursos de 
funções. Eu sinto que se eu pudesse voltar um pouquinho, eu voltaria nos 
conteúdos de probabilidade e combinatória. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Assim como os docentes formadores egressos do curso de graduação em 

Pedagogia, podemos verificar que os docentes formadores egressos do curso de 

graduação em Matemática igualmente precisam revisitar os conteúdos matemáticos 

de ensino, bem como precisam ter o domínio destes conteúdos para a garantia de 

práticas formativas diferenciadas. Para além do pressuposto acerca do domínio dos 

conhecimentos específicos, há que se considerar que o domínio dos conteúdos não 

garante necessariamente as aprendizagens matemáticas, uma vez que: 

[...] mais do que apenas dominar conteúdos, deverá o estudante 
aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa, 
construtiva e criadora. Trata-se, portanto, de discutir a relação entre 
conteúdo e método, a partir das novas formas de relação entre 
homem, conhecimento e trabalho. [...] é preciso apontar que não se 
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trata de discutir procedimentos didáticos ou uso de materiais, mas a 
própria relação que o aluno estabelecerá com o conhecimento em 
situações planejadas pelo professor ou em situações informais. 
(KUENZER, 2000, p. 153) 

Nesse contexto, Valente (2013, p. 940) retoma a discussão sobre o papel da 

matemática escolar nos cursos de licenciatura em Matemática, nos seguintes 

termos: “Como o futuro professor poderá ser formado, se não domina os 

conhecimentos básicos de matemática? Terá consequência importante realizar 

revisões dos saberes elementares matemáticos nos cursos de licenciatura?” 

Há uma hipótese segundo a qual os matemáticos têm maiores condições para 

garantir a construção do conhecimento matemático no âmbito escolar, haja vista 

serem considerados especialistas nesta área do conhecimento.  

Estudos desenvolvidos por Cazorla e Santana (2005); Curi (2004, 2005, 

2010); D’Ambrosio (1996, 2011); Megid (2015); Santos (2005, 2014); Utsumi (2003, 

2008), dentre outros, têm buscado desmistificar tal crença ao trazer à tona a 

discussão sobre a natureza e o lugar da formação inicial dos professores de 

Matemática polivalentes ou especialistas, ao demarcar os seus objetos de 

conhecimento e os espaços correlatos de atuação docente, assim como ao 

denunciar as fragilidades na formação inicial de professores de Matemática, quer 

nos cursos de graduação em Pedagogia, quer nos cursos de graduação em 

Matemática. 

[...] não basta apenas o professor ter um conjunto de conhecimentos 
específicos e aplicá-los a uma determinada situação de 
aprendizagem. É necessário que ele seja capaz de transformar o 
conhecimento do conteúdo e os conhecimentos pedagógicos em 
uma ação transformadora. (FAUSTINO, 2011, p. 43) 

Ao problematizar esse cenário, Campos (2003)54  deflagra provocações de 

cunho epistemológico, filosófico, político e institucional em suas reflexões: 

 

                                                           
54 Trecho de uma mensagem enviada à coordenação de um curso de graduação em Pedagogia da 
região do grande ABC, de autoria de uma aluna do curso de Pós-Graduação em Educação (em 
2003), da mesma Universidade do curso de Pedagogia em questão. Assim como os dados coletados 
para a pesquisa, a autora da mensagem autorizou a publicação da mesma na presente investigação. 
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Respeito todos os “especialistas”, mas acredito que para formar professores em 
curso de Pedagogia é preciso muito mais do que ser “especialista numa 
determinada disciplina”, mesmo porque eles nunca trabalharam nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental e Infantil, e tão pouco com gestão educacional. 

Para Paulo Freire, “transformar a experiência educativa em puro treinamento 
técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador”. 

Ainda nas proposições teóricas de Paulo Freire, educar é discutir com os alunos 
a realidade a que se deve associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a 
realidade agressiva em que a violência é constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou construção. Para isso é fundamental saber como os alunos 
aprendem, considerar seus conhecimentos e experiências adquiridas no 
ambiente social em que vivem, observar, registrar, entender como estão 
pensando. E isso não é tarefa de “especialista” em determinada área do 
conhecimento e também não pode ser tratado de forma desarticulada dos 
conteúdos. É imprescindível considerar as hipóteses dos alunos nos diferentes 
estágios, os diferentes ritmos, as diferentes estratégias de ensino, as interações 
que se estabelecem e tantos outros aspectos. 

A prática educativa é essencialmente humana, e envolve sentimentos, 
emoções, sonhos e desejos, e o futuro professor precisa aprender isso também. 

Em outras palavras, mas na esteira das ideias apresentadas, podemos citar 

Freire (1996): 

Sou tão melhor professor, então, quanto mais eficazmente consiga 
provocar o educando no sentido de que prepare ou refine sua 
curiosidade, que deve trabalhar com minha ajuda, com vistas a que 
produza sua inteligência do objeto ou do conteúdo de que falo. [...] 
Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar 
o aluno, a fim de que ele, com os materiais que ofereço, produza a 
compreensão do objeto em lugar de recebê-la, na íntegra, de mim. 
[...] É por isso, repito, que ensinar não é transferir conteúdo a 
ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo 
transferido no discurso vertical do professor. (p. 118) 

As reflexões de uma professora de Matemática egressa do curso de 

graduação em Matemática que, posteriormente, dentre as necessidades formativas 

identificadas no decorrer de sua atuação profissional, buscou por um curso de 

graduação em Pedagogia, relativizam os posicionamentos maniqueístas que 



152 

demarcam “territórios em disputa”55 na formação dos professores de Matemática da 

Educação Básica. 

PMEF II (2) – Eu acho que o que vai me auxiliar em sala de aula no caso de eu 
ministrar aula para o Fundamental I vai ser justamente isso. Eu não acho que o 
meu curso de Pedagogia em termos das disciplinas específicas que ele prepare 
o professor para a aula de Ciências, o professor para a aula de Português, o 
professor para a aula de Matemática; ele diz o que esse professor precisa 
contemplar em termos de conhecimento, mas ele não me dá esse 
conhecimento específico, ele não me deu, no meu curso de graduação, não me 
deu esse preparo. Quando for para eu dar uma aula de Ciências para o 4º ano, 
eu vou dar a minha aula de Ciências, mas eu vou dar pelo que eu tenho de 
conhecimento de Ciências e não pelo que a graduação de Pedagogia me 
proporcionou; me proporcionou a visão do meu aluno, foi uma aspecto didático, 
o meu aluno daquela faixa etária aí entra aquela questão do desenvolvimento 
da criança, até onde a gente também pode cobrar esse conhecimento dele, 
como fazer, o que eu espero dele, até onde ele chega, isso sim, mas o 
conteúdo de Ciências ou o conteúdo matemático, como fazer uma divisão com 
dois algarismos. Eu acho que minimiza, diminui o risco de fracasso escolar por 
parte dos alunos e de conteúdos equivocados, porque é nítida a lacuna que o 
professor carrega e se fosse só pela Pedagogia que eu estou fazendo, ele não 
me daria necessariamente essa condição de ensinar o conteúdo com aquela 
certeza, com aquela confiança, aquele domínio específico da Matemática. 
Então eu iria para a sala de aula com uma ideia daquilo que o aluno tem que 
aprender, porém eu teria que ir com um preparo meu, iria ter que preparar essa 
aula, pegar esse livro, retomar esse conteúdo, estudar muito, como eu posso 
fazer para Ciências, por exemplo. Se eu ministrar aula para o Fundamental I, eu 
vou ter que pegar um bom livro de Ciências, preparar muito bom essas aulas, 
eu vou precisar eu mesma dar esse algo a mais, diferente da Matemática. Com 
o conteúdo da Matemática do Fundamental I eu vou ver o que eu vou passar 
para os meus alunos, mínimo múltiplo comum para o 5º ano, começar a 
trabalhar esse conceito com eles, tranquilo, dá para eu trabalhar com mais 
condição e propriedade do que um conteúdo de Ciências, porque eu tenho a 
formação específica, agora esse professor, mesmo só tendo a Pedagogia, ele 
pode também dar uma aula excelente mesmo não sendo matemático, vai 
também dele. Ou também o contrário pode ser, ele sendo matemático e fez 
Pedagogia e dá uma péssima aula para o Fundamental I pode também 
acontecer, eu tenho exemplos de pessoas que têm a Matemática e a Pedagogia 
e são péssimos, não é só isso, então vai muito para a formação do professor, 
do meu ponto de vista, do que ele enxerga como docente, do como ele é 
profissional. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

 

                                                           

55 Expressão de autoria do pesquisador Miguel G. Arroyo em seu livro intitulado “Currículo, território 
em disputa” (ARROYO, 2013). 



153 

Em pesquisa realizada por Gatti e Nunes (2009), fica claro que alguns cursos 

de licenciatura em Matemática estão formando profissionais com perfis diferentes. 

[...] alguns com uma formação matemática profunda, que talvez não 
se sintam preparados para enfrentar as situações de sala de aula, 
que não se restringem ao saber matemático. Outros, com uma 
formação pedagógica desconexa da formação específica em 
Matemática, forçando o licenciado a encontrar as inter-relações entre 
essas formações. Considera-se que poucos [são] os cursos de 
Licenciatura em Matemática, que oferecem uma formação mais 
aprofundada em Educação Matemática, como os que estariam 
propiciando experiências aos futuros professores mais 
contextualizadas e significativas para a construção da prática 
pedagógica. (p. 109-110) 

Vejamos o que anuncia Valente (2013) sobre a configuração dos cursos de 

graduação em Matemática: 

Tratar os conteúdos elementares matemáticos como recurso também 
parece ser a estratégia desenvolvida em cursos de formação de 
professores de matemática. Assim, os conteúdos matemáticos 
elementares são revisados e se apresentam como um recurso para a 
compreensão de temas da matemática do ensino superior. Caso os 
temas das disciplinas da grade de formação não necessitem, 
diretamente, de um retorno aos conteúdos elementares, eles nem 
sequer são abordados. Essas ações pedagógicas, que levam em 
consideração os conteúdos elementares matemáticos, em realidade, 
não tratam da matemática escolar. Consideram temas matemáticos 
isolados, sem a perspectiva de tratamento didático-pedagógico da 
matemática enquanto uma disciplina escolar. (p. 945) 

Com base na perspectiva de tratamento didático-pedagógico da Matemática 

considerada como uma disciplina escolar, não obstante as lacunas formativas que 

os professores egressos de cursos de graduação em Matemática carregam para 

suas atividades docentes, observa-se a importância dos saberes profissionais que 

são adquiridos nas experiências pedagógicas em situação, contextualizadas às 

necessidades dos processos de ensino e de aprendizagem de cada realidade 

escolar. 

PMEF II (2) – Primeiramente eu tenho uma preocupação muito grande quando 
eu vou ensinar a Matemática, eu acho o seguinte, o professor de Matemática, 
eu me coloco nessa condição, eu tenho que estar totalmente, 100% ambientada 
com aquele conteúdo que eu vou aplicar em sala de aula, então eu não vou 
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para uma sala de aula sem ter resolvido tudo o que eu vou pedir para os meus 
alunos fazerem, então tudo que vai ser cobrado, eu vou cobrar 10 páginas da 
apostila de exercícios que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar com essas 10 
páginas, as 10 páginas estão feitas antes. Há um preparo de aula, eu gosto de 
me sentir muito segura para dar aula de Matemática, aliás, isso é uma coisa 
que eu também transporto para qualquer outra aula que eu tiver que fazer, outra 
disciplina que eu tiver que fazer. Eu tenho um cuidado muito grande com a 
Matemática, não é porque eu sou professora de Matemática que eu tenho 
aquela arrogância, que é uma coisa meio que nítido de alguns professores; eu 
vou ensinar sistema de equações lá no 8º ano, todos eles antes eu fiz, porque 
escorrega e a pior coisa que pode acontecer na aula de Matemática é você 
escorregar na lousa numa resolução de exercícios, você perde totalmente a 
confiança do seu aluno, porque o conteúdo é tão árido, às vezes, que ele está 
lá na confiança do que você está fazendo, visualizando as etapas, então não 
pode escorregar, eu prefiro não dar o exercício, se eu não estou segura para 
dar este exercício, eu falo “vamos deixar esse aqui para depois, amanhã na 
outra aula a gente faz de novo, a gente retoma isso aqui”. É uma formação 
contínua e o professor de Matemática, é impossível nós termos o domínio total, 
eu domino com mais facilidade pedaços da Matemática, então, por exemplo, a 
Geometria ela é um nó muito grande... porque Geometria é um nó muito grande 
para o professor de Matemática, é muito complexo, é um terreno muito árido, 
então é uma dificuldade. Então, por exemplo, a parte de Estatística, a parte de 
Probabilidade, a parte de Álgebra, eu me identifico com pedaços da 
Matemática, como eu acredito que o pedagogo vá se identificar mais com 
alguns pedaços, os blocos de conteúdos, eu acredito nisso. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Shulman (1986 apud NÓVOA, 2013, s/p) destaca que “quem sabe faz, quem 

compreende, ensina”. Neste sentido, mais do que saber o conteúdo da matéria que 

irá ensinar, o professor precisa compreendê-lo, ou seja, precisa relacionar o 

conteúdo a ser ensinado com outros. É preciso que o professor crie formas de 

ensinar acessíveis ao entendimento dos alunos, no sentido de que estes percebam 

para que estão aprendendo os conhecimentos propostos, a fim de que possam 

distinguir o que é essencial e o que é periférico de tudo aquilo que lhes é transmitido. 

[...] a participação na vida social, política e produtiva, exige 
conhecimentos e atitudes que abrangem todas as áreas do 
conhecimento, e de forma transdisciplinar, sem o que o homem 
comum já não consegue discernir, compreender, decidir, escolher, 
julgar, participar, usufruir. A partir, portanto, da nova realidade das 
relações sociais e produtivas, a concepção enciclopedista e 
academicista dos currículos, cuja finalidade tem sido a reprodução 
dos conteúdos legitimados pela cultura dominante com finalidade 
predominantemente propedêutica, fica cada vez mais indefensável. 
Abre-se novo espaço para a discussão acerca das formas de seleção 
e organização dos conteúdos, [...] reconhece-se a existência de 
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inúmeras possibilidades de seleção e organização, a partir das 
características socioculturais, dos interesses e das necessidades dos 
alunos, da comunidade, da região, bem como das possibilidades 
concretas da escola no que diz respeito às suas finalidades, relativas 
ao domínio das diferentes linguagens, ao desenvolvimento do 
raciocínio lógico e da capacidade de usar conhecimentos científicos, 
tecnológicos e sócio-históricos para compreender e intervir na vida 
social e produtiva de forma crítica e criativa, construindo identidades 
autônomas intelectual e eticamente, capazes de continuar 
aprendendo ao longo de suas vidas. (KUENZER, 2000, p. 152-153) 

No esforço continuado de redimensionar sua relação com os conteúdos 

matemáticos de ensino, bem como de ressignificar o papel da matemática escolar e 

sua função na formação e na vida dos alunos56, as professoras de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental compartilham seus saberes docentes e 

profissionais: 

PMEF I (1) – Como professora, vindo de um aprendizado de metodologia 
tradicional, encontrei bastante dificuldade em como transmitir aos meus alunos 
as novas mudanças relacionadas ao ensino-aprendizagem. O ensinar de minha 
parte e o aprender por parte dos alunos, levou-me a procurar ajuda através de 
leituras, cursos, mas foi no dia a dia que fui compreendendo a necessidade de 
descobrir maneiras diferentes de ensinar [grifo da professora] para que o meu 
aluno pudesse aprender. Comecei a sempre planejar situações problema, que 
tivessem significado para os meus alunos e escolher materiais que servissem 
de apoio para o meu trabalho. Desde o primeiro dia de aula, faço que pensem a 
Matemática, através da observação, do levantamento de hipóteses, para que 
saibam encontrar uma resposta necessariamente não a mais correta, mas a que 
melhor explique. Percebi que só há ensino-aprendizagem quando há uma ação 
que provoca, que é interessante e desafiadora e, ao mesmo tempo, capaz de 
estimular a aprendizagem, assim sendo, aprendo com os meus alunos todos os 
dias. 

PMEF I (5) – Sinto-me à vontade com os conteúdos matemáticos que aplico aos 
meus alunos, pois os mesmos são analisados antes. Busco sempre fazer com 
que os alunos vivenciem a situação, pois acho que assim a compreensão 
acontece de uma melhor forma. Mostro aos meus alunos que a Matemática está 
presente diariamente em nossas vidas. 

PMEF I (7) – Hoje me considero um ser inacabado, pois estou sempre 
aprendendo com minha parceira de sala, com o grupo docente e diariamente 

                                                           

56 Oliveira (2007) destaca a importância atribuída aos conteúdos, na perspectiva de entender os 
porquês, com uma abordagem menos hierarquizada e linear. Trata-se de um caminho interessante de 
formação, que favorece um trabalho mais amplo quanto aos conteúdos que podem ser revisitados, a 
partir da possibilidade de serem feitas agregações e articulações. 
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com os alunos. Procuro buscar fontes e recursos para construir um aprendizado 
mais significativo, pois acredito na prática após adquirir o conceito matemático. 
Busco trazer para os meus alunos uma prática pedagógica que possibilite a 
oportunidade de expressão e momentos para que possam construir seus 
próprios conhecimentos e que possam refletir sobre eles. Proponho aos alunos 
criarem e resolverem desafios e diferentes situações problema, além de 
elaborarem mapa mental, entre outras atividades. 

PMEF I (16) – Eu lido de uma forma tranquila porque eu gosto de Matemática, 
então para mim é tranquilo. Mudou muito a forma de ensinar para eles a adição, 
a subtração, a multiplicação e a divisão da forma que a gente aprendeu, então 
quando eu passei para o 2º ano que eu tinha que ensiná-los a adição, a 
subtração, eu fui aprender a nova forma, então eu lido de uma maneira 
tranquila, eu vou em busca de novas práticas para também ensiná-los de uma 
forma mais tranquila e não impondo “é desse jeito e ponto final”, eu acho que a 
gente tem que estar sempre buscando significados para eles, não é que tem 
que aprender, porque tem que aprender, tem que trazer algum motivo. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

O repertório dos saberes docentes e profissionais adquiridos por estas 

professoras revela a necessidade de os cursos de formação de professores 

considerarem os múltiplos aspectos e as diferentes dimensões na formação inicial. 

Conforme Cunha (1994, p. 61-62): 

O educador é o responsável pela escolha dos meios adequados para 
conduzir a atividade do aluno na direção do saber. Compete ao 
mestre conhecer os aspectos psicológicos do desenvolvimento 
humano, sim, mas sem descuidar de manter o domínio sobre as 
matérias escolares cuja sinopse se encontra nos programas de 
ensino. Encarar a educação sob o ponto de vista psicológico não 
significa, para Dewey, desconsiderar o valor dos conteúdos, mas 
abandonar a maneira tradicional de trabalhá-los; significa fazer a 
adequação entre os saberes adultos e a experiência da criança, 
saber traduzir os conhecimentos formalmente estabelecidos pela 
ciência numa linguagem compreensível para o nível em que se 
encontra a consciência infantil; enfim, tornar a aquisição de 
conhecimentos uma experiência viva e pessoal. 

Coloca-se em evidência a necessidade de pensarmos em diferentes 

propostas formativas dos cursos de licenciatura em Pedagogia, de modo que os 

diferentes conhecimentos anunciados por Shulman (1986 apud OLIVEIRA, 2012), 

em especial os conhecimentos específicos, possam ser desenvolvidos de forma 

integrada e articulada na formação inicial dos professores de Matemática, conforme 

podemos observar: 
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PMEF II (1) – [...] Eu acho importante [ter formadores matemáticos na 
graduação em Pedagogia], porque têm professores que acabam errando, 
pegam qualquer fonte e ensinam, por exemplo, Geometria tem um ponto 
delicado das propriedades dos quadriláteros, então, às vezes, pode ensinar de 
forma errada, então eu acho que seria interessante mesmo. Eu tenho até uma 
amiga minha que dá aula, ela tem formação em Matemática e dá aula para 
Pedagogia, Metodologia de Matemática, e ela percebe as professoras que têm 
conceitos equivocados de frações, então eu acho que é preciso mesmo ter um 
especialista, sim. Ele tem que ter uma visão em Educação Matemática, não só 
em Matemática, porque, por exemplo, na PUC é tudo em vista da Educação, 
então isso ajuda muito, porque se for só na formação em Matemática pura 
mesmo, acho que acaba não ajudando. Todo mundo que entra num curso de 
licenciatura aqui no Brasil, pensa que se o curso não der certo, pode ser 
professor, eu acho que tem uma desvalorização. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Diante da discussão dos blocos de conteúdos propostos para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental, Almeida e Lima (2012) defendem que:  

No atual modelo de educação, o processo de aprendizagem da 
matemática, em seu aspecto formal e sistematizado, inicia-se na 
Educação Básica nos primeiros anos do Ensino Fundamental, do 
primeiro ao quarto ano de escolarização dos alunos, onde são 
construídas as bases para a formação matemática. Nessas séries, 
em geral, tem-se, como professores de todas as áreas do 
conhecimento, os pedagogos, que são profissionais graduados em 
cursos de Licenciatura em Pedagogia. [...] Em decorrência do 
objetivo de formar um professor para ensinar matemática nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, é preciso garantir espaços para uma 
formação que contemple os conhecimentos matemáticos abordados 
nos anos iniciais da escolaridade básica, preferencialmente, numa 
perspectiva que inclua questões de ordem didática e curriculares, 
mas deve orientar-se por, e ir além daquilo que os professores irão 
ensinar nas diferentes etapas da escolaridade. (p. 455) 

Oliveira (2007, p. 176) ressalta a importância das práticas que objetivam 

desenvolver o conteúdo de Matemática para o ensino, considerando-se: “[...] a 

importância dos conteúdos básicos de matemática e os diferentes recursos para seu 

ensino e aprendizagem, a discussão de guias curriculares, de livros didáticos, a 

discussão de erros mais frequentes cometidos por alunos e as lacunas conceituais 

que esses erros mostram, as saídas para isso, etc.”. 

Dessa forma, Almeida e Lima (2012) ressaltam a importância de se garantir o 

domínio do conteúdo específico de Matemática dos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental por parte do professor, uma vez que: 

[...] a não-aprendizagem dos conteúdos trabalhados nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental tem grandes implicações ao longo de 
toda a vida escolar do aluno, podendo comprometer o aprendizado 
do saber matemático trabalhado ao longo dos últimos anos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ao defender a importância 
da formação no conteúdo específico (o que ensinar) e a sua íntima 
articulação com o conteúdo pedagógico (como ensinar), considera-se 
que a licenciatura não pode abrir mão de discutir por que ensinar e 
para quem ensinar. (p. 456) 

Ao viabilizar tal formação consistente, integradora e articuladora dos 

conteúdos específicos e pedagógicos, espera-se que o futuro professor de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental possa ensinar de forma efetiva, 

garantindo uma formação matemática básica e sólida aos seus alunos. 

5.2.1 Considerações preliminares da categoria analisada – A inter-relação do 
sujeito que ensina com os conteúdos matemáticos 

Estudos constatam a íntima relação entre a formação e a atuação docente, 

bem como entre a relação que os professores estabelecem com os conteúdos 

matemáticos de ensino e as suas práticas pedagógicas, acarretando condições 

favoráveis ou desfavoráveis para o processo de ensino e de aprendizagem da 

matemática escolar. 

Os alunos do curso de graduação em Pedagogia carregam as crenças e as 

experiências negativas em relação à matemática escolar, construídas ao longo da 

escolaridade básica, em especial da Matemática que tiveram que aprender nos anos 

finais do Ensino Fundamental, bem como no Ensino Médio. Suas experiências de 

fracasso nas aprendizagens da Matemática acabam por configurar representações e 

crenças em relação aos conteúdos matemáticos que precisarão ensinar futuramente 

aos seus alunos.  

Torna-se necessário, portanto, vislumbrar uma proposta de formação inicial 

que dê condições para que o futuro professor possa redimensionar, de forma 

positiva, sua relação com os conteúdos matemáticos, por meio de uma formação em 

conhecimentos específicos e pedagógicos, em especial, em conteúdos matemáticos 

de ensino dos primeiros anos de escolaridade. Há que se superar a concepção 

segundo a qual os professores polivalentes não necessitam de conhecimentos 

específicos, cabendo, assim, reproduzir os “conteúdos elementares” que tiveram 
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acesso na condição de aprendizes na Educação Básica, assim como superar a 

situação na qual são vistos como portadores de conhecimentos matemáticos rasos e 

superficiais (PONTE, 1992).  

Para tanto, coloca-se em evidência a formação do formador de professores 

no curso de licenciatura em Pedagogia, no que se refere, de maneira análoga, ao 

domínio dos conteúdos de ensino e dos saberes pedagógicos. Suas práticas 

formativas devem ser ancoradas em propostas que articulem as múltiplas dimensões 

da formação do professor de Matemática, com uma atenção especial aos conteúdos 

específicos, visto que as pesquisas têm constatado um cenário desolador e 

preocupante em relação a este quesito. 

É importante destacar que os alunos do curso de graduação em Matemática 

identificam dificuldades no processo de aquisição dos conteúdos matemáticos mais 

elaborados, referentes à proposta curricular em nível de Ensino Superior. 

Apresentam preocupações referentes ao domínio destes conteúdos específicos, 

bem como à aquisição dos conteúdos de ensino, em detrimento dos conteúdos 

pedagógicos.  

Estudos denunciam lacunas na formação inicial dos cursos de graduação em 

Matemática, no que se refere a uma ênfase nos conteúdos específicos, muitos dos 

quais não dialogam com o campo da matemática escolar, impondo aos futuros 

professores, bem como aos seus formadores, a busca contínua por apropriação dos 

conteúdos de ensino dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

desmistificando a ideia de que o professor especialista tem domínio dos conteúdos 

matemáticos de ensino, bem como de que “basta ter domínio dos conteúdos para 

saber ensinar”.  

Assim como no curso de graduação em Pedagogia, há a necessidade de 

revisitar os conteúdos matemáticos de ensino e ressignificá-los por meio da 

articulação com os conhecimentos didáticos e pedagógicos. Tais saberes docentes 

são fundamentais no repertório do formador de professores no curso de graduação 

em Matemática. 

As professoras polivalentes de Matemática relataram que gostam de ensinar 

Matemática e que a relação com os conteúdos se dá de forma tranquila, uma vez 

que estão sempre estudando para ensinar com segurança, por meio da apropriação 

de metodologias pautadas nas tendências atuais para o ensino da Matemática, bem 

como pelo desenvolvimento de saberes profissionais que balizam suas práticas 
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pedagógicas. Por outro lado, as professoras especialistas expressam uma grande 

preocupação quanto ao domínio dos conteúdos de ensino, demandando das 

mesmas um estudo sistemático e contínuo dos conhecimentos matemáticos, bem 

como a busca contínua de estratégias metodológicas que garantam o processo de 

ensino e de aprendizagem da Matemática. 

5.3 CATEGORIA 3 – CRENÇAS ACERCA DO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA: REPRODUÇÃO OU SUPERAÇÃO 
DOS/NOS PROCESSOS FORMATIVOS 

A partir deste panorama acerca das inquietações que afligem os professores 

de Matemática, pretendo problematizar acerca dos saberes necessários ao formador 

do curso de licenciatura em Pedagogia para garantir uma formação crítico-reflexiva 

dos professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com foco 

nas crenças relativas ao processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. 

Segundo Toledo e Toledo (1997, p. 10), “[...] no mundo todo têm sido 

realizadas várias pesquisas com adultos que apresentam o que se convencionou 

chamar de mathematics anxiety” (ansiedade em relação à Matemática). 

Do mesmo modo que vigora a ideia de que experiências negativas 
de um grande contingente de alunos na escola estão associadas ao 
ensino de Matemática, há inúmeras pesquisas indicando que as 
crenças dos estudantes constituem um fator fortemente determinante 
nas suas aprendizagens, nas suas noções em um dado domínio. 
Entre essas pesquisas há aquelas que consideram que as crenças 
de pessoas em relação ao que é a Matemática influenciam a sua 
predisposição (resultando, frequentemente, mais negativa do que 
positiva) em relação ao ensino na área, marcando profundamente 
sua aprendizagem. (DE CORTE; VERSCHAFFEL, 2008 apud 
SANTOS, 2014c, p. 11) 

De acordo com Santos (2014c, p. 11), “[...] as ideias que revestem o ensino 

de Matemática de uma aura nebulosa que muito tem ajudado a sedimentar 

dificuldades dos alunos e contribuído para a preservação de uma imagem cercada 

de crenças e mitos já foram amplamente documentadas e discutidas”. 

O pressuposto de que uma atitude negativa em relação à matemática 
pode interferir negativamente no seu ensino e na sua aprendizagem 
permite a seguinte conjectura: uma atitude negativa em relação à 
matemática, presente na atividade docente, pode contribuir 
negativamente no processo de aprendizagem dos alunos, gerando 
nesses últimos, reações emocionais negativas em relação às 
situações didáticas em que estão envolvidos. (FARIA; CAMARGO; 
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MORO, 2009, p. 28) 

Tais crenças, mitos e representações em relação à Matemática, ao seu 

ensino e à sua aprendizagem são construídos e apropriados pelos alunos, por meio 

de seus professores de Matemática, os quais igualmente foram sujeitos que foram 

marcados por tais influências historicamente construídas e tomadas como “verdades 

absolutas”.  

Outro aspecto que tem recebido pouca atenção em nosso país é a 
possibilidade de muitos professores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental também apresentarem ansiedade em relação à 
matemática ou, pelo menos, aversão e dificuldades de entendimento 
de fatos elementares da matemática (Utsumi & Lima, 2008). Parte 
significativa dos professores que atuam nas séries iniciais é formada 
em Pedagogia e não recebe, durante a graduação, a oportunidade 
de uma formação mais sólida quanto ao conhecimento e a 
metodologias de ensino da matemática. O contato com a área de 
investigação e aplicação chamada de Educação Matemática é 
mínimo. Além disso, muitos professores que ensinam matemática no 
primeiro ciclo do Ensino Fundamental possuem uma história de 
fracasso em matemática e manifestaram interesse por uma disciplina 
científica das chamadas Ciências Humanas, para evitar um contato 
mais próximo e decisivo com a matemática. Todos esses fatores 
podem concorrer para um baixo aproveitamento tanto dos 
professores quanto dos alunos nas aulas de matemática das séries 
iniciais, conforme pode ser visto nos estudos de Baumann, 2009; 
Utsumi & Lima, 2008. Por outro lado, alguns estudos (Beilock, 
Gunderson, Ramirez, & Levine, 2010; Peker, 2009) apontam que 
professoras com ansiedade em relação à matemática podem 
oferecer às alunas modelos e regras inadequados, aumentando o 
preconceito amplamente difundido de que meninos são melhores que 
meninas em matemática. (CARMO; SIMIONATO, 2012, p. 320-321) 

Romper com este ciclo de reprodução demanda uma reflexão e uma atuação 

consciente dos professores de Matemática e, portanto, é fundamental a garantia de 

uma formação inicial que dê condições para, de um lado, a superação deste ciclo 

vicioso e, por outro lado, para a manutenção de um ciclo virtuoso nos processos de 

ensino e de aprendizagem da matemática escolar, na medida em que “as atitudes 

em relação à Matemática podem mudar em função da formação proposta nesta fase 

da trajetória escolar...” (UTSUMI; LIMA, 2008). 

[...] as manifestações desfavoráveis à Matemática das participantes 
da presente pesquisa revelam que as dificuldades em relação à 
matéria manifestadas no Ensino Superior têm raízes anteriores que 
remetem às condições de ensino oferecidas até esse momento. Os 
trechos evidenciam que essas alunas “aprenderam” Matemática com 
muito sofrimento, pela memorização, com abordagens de ensino 
tecnicistas, o que provavelmente contribuiu para o desenvolvimento 
de atitudes tão negativas. É fundamental considerar todo esse 
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processo para que se possa trabalhar com sucesso os conteúdos 
relacionados à área. (UTSUMI; LIMA, 2008) 

 

O fenômeno da ansiedade em relação à Matemática pode ser constatado em 

alunas do curso de graduação em Pedagogia, as quais, futuramente, precisarão 

tomar contato com os conteúdos de ensino sobre os quais não tiveram uma 

aprendizagem significativa no decorrer da Educação Básica. 

GLP (28) – [...] Não gosto da matéria e por isso parece que qualquer explicação 
vira um terremoto de informações que se confunde na minha cabeça. 

GLP (25) – Eu infelizmente pude perceber com as aulas que tive um péssimo 
contato com a Matemática durante a minha vida acadêmica até chegar ao curso 
de Pedagogia. A matemática apresentada até mesmo por matemática foi 
apenas teórico e técnico. Com certeza, pude perceber que houve diferença, 
pois comecei a perceber a beleza da Matemática, mas, infelizmente, ainda me 
sinto insegura em lecionar Matemática, visto que a minha experiência boa se 
resumiu a alguns meses da graduação. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Nesse contexto, o formador de professores de Matemática dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental deve se preocupar em dar condições aos alunos da 

graduação em Pedagogia de tomar consciência de suas crenças, das raízes destas 

crenças e da relação que as mesmas estabelecem com a construção de suas 

identidades como futuros(as) professores(as) de Matemática; em outros termos, “[...] 

desenvolver atitudes positivas e desmistificar crenças negativas também deve ser 

preocupação dos formadores dos professores, seja nos cursos de Pedagogia, 

Magistério, até mesmo nos de Licenciatura em Matemática” (CAZORLA; SANTANA, 

2005, s/p). 

As atitudes em relação à Matemática têm um papel relevante na 
formação do professor das séries iniciais, pois são eles que iniciam a 
formação matemática das crianças, bem como sua relação afetiva 
com a matéria. Segundo os PCNs de Matemática (MEC, 2001), 
deve-se desenvolver atitudes favoráveis para a aprendizagem da 
matéria. Para Araújo (1999), essas atitudes se formam a partir das 
experiências, influenciam e são influenciadas pelo seu ensino, pela 
maneira como é trabalhada na escola, pela forma como os primeiros 
conceitos básicos são adquiridos, pelas habilidades que são exigidas 
do indivíduo e pelo sucesso e insucesso na realização de tarefas 
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matemáticas. (CAZORLA; SANTANA, 2005, s/p) 

Tomar consciência das crenças relativas ao processo de ensino e de 

aprendizagem da Matemática não consiste numa prática formativa suficiente para a 

mudança de atitudes dos professores em formação, na medida em que tais crenças 

estão balizadas em vivências pessoais e subjetivas de cada sujeito, que confere um 

significado próprio e único às suas representações em relação à Matemática e ao 

seu ensino, correndo-se o risco de o formador não conseguir fazer a mediação 

pedagógica necessária para evitar práticas que se convertam em “terapias de grupo” 

ao invés de “grupos de estudos”. 

[...] apesar de reconhecer a importância dessa conduta na formação, 
que objetiva trabalhar sobre atitudes dos futuros professores em 
relação à matemática e resgate da auto-estima, parece-me que é 
fundamental que esse objetivo não obscureça os objetivos 
específicos que a formação deve ter, relacionados ao estudo de 
conteúdos matemáticos e da pedagogia para ensiná-los. Os futuros 
professores devem ser conscientizados da importância de um bom 
domínio dos conteúdos matemáticos para o exercício da profissão, e 
o enfoque principal do trabalho com as atitudes dos professores deve 
ser fundamentá-los de forma sólida e consistente para o trabalho 
escolar. (OLIVEIRA, 2007, p. 144) 

[...] Os futuros professores, portanto, precisam romper nos cursos de 
formação de pedagogia, com traumas do passado na escolarização e 
a partir daí construir práticas de formação na pesquisa e nos estágios 
que deem suporte a uma futura ação docente que atenda tanto à 
atualidade da área da Educação Matemática, mas, sobretudo, atenda 
às necessidades e especificidades dos educandos dos anos iniciais. 
Nesse sentido, os formadores de professores precisam estar 
atualizados, acompanhando as pesquisas e as produções literárias 
da Educação Matemática. (SILVA, 2013, p. 63) 

O enfoque intencional anunciado na formação de atitudes favoráveis em 

relação à Matemática demanda do formador a clareza sobre o seu papel e o seu 

objetivo na formação matemática das futuras professoras de Matemática, 

considerando a construção dos saberes específicos e dos saberes pedagógicos 

como meios de superação das crenças relativas ao processo de ensino e de 

aprendizagem da Matemática, como se observa na explicitação da prática formativa 

em questão: 
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DLP (2) – Minha preocupação como formadora sempre foi a de modificar as 
concepções dos meus alunos em relação à como os alunos aprendem 
Matemática e também de oportunizar a possibilidade de vivenciarem 
experiências diferenciadas daquelas que já haviam tido com a Matemática. Ao 
mesmo tempo em que sempre senti necessidade de estudar mais os conteúdos 
da Educação Matemática, também sempre me preocupei em buscar melhores 
formas de intervenção pedagógica com os alunos da Pedagogia para que o 
meu trabalho de formação não fosse prescritivo e, por isso mesmo, incoerente 
com a teoria ensinada.  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Concordamos com Oliveira (2007) quando afirma que: 

[...] o compromisso em trabalhar as atitudes dos professores em 
relação à matemática não deve ser um objetivo isolado de outros, 
que estejam voltados para o desenvolvimento dos saberes docentes 
necessários ao ensino de matemática nos anos iniciais. É preciso 
trabalhar as crenças dos futuros professores, trabalhar sua auto- 
estima, mas por meio de uma proposta de formação que proporcione 
aprofundamento conceitual e formação pedagógica para ensinar 
matemática nos anos iniciais, voltando-se às questões de sua futura 
prática. (p. 177)  

A formação de atitudes positivas que favoreçam as aprendizagens dos alunos 

deve ser um componente indispensável na formação de professores de Matemática 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental57, de modo que os professores polivalentes 

possam assumir as dimensões éticas e estéticas do processo de formação de seus 

alunos, bem como para que possam fortalecer tais dimensões em seus processos 

de formação profissional continuada. 

 

                                                           

57  Conforme Bertini (2014), [pesquisas realizadas acerca da formação inicial do professor de 
Matemática no curso de Pedagogia defendem que] a tomada de consciência das crenças e das 
concepções a respeito da matemática devem ocorrer ainda na formação inicial, precedendo o 
ingresso na carreira docente. A justificativa é o fato de que esses professores serão os responsáveis 
pela primeira etapa da escolarização, isto é, pelo momento em que as crianças iniciarão seu contato 
com a Matemática escolar e com algumas noções e conceitos matemáticos. As experiências das 
crianças, neste contato inicial, podem influenciar seu desempenho futuro nesta disciplina; portanto, a 
preocupação com a qualidade do ensino e com a garantia de que todos possam ter sucesso na 
aprendizagem de Matemática, como direito de cidadania, deve levar em consideração a qualidade 
das experiências iniciais. 
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PMEF I (9) – Então, é engraçado porque eu nunca fui uma boa aluna de 
Matemática e isso me preocupava, porque eu pensava assim: por que eu tive 
algumas dificuldades, alguns entraves no meu período escolar, será que eu vou 
conseguir lidar bem com isso? E exatamente por ter tido bastante dificuldade, 
que eu acabei me debruçando mais na pesquisa do conteúdo matemático para 
poder passar isso melhor para os meus alunos. A minha preocupação é com o 
meu papel, porque não é porque eu tive dificuldade, se eu decidi trabalhar como 
educadora, eu preciso derrubar esses muros para eu poder dar o meu melhor. 
Em tudo, mas em algumas coisas a gente tem mais facilidade do que em 
outras. 

PMEF I (11) – Na Pedagogia eu tinha aula de Estatística. Na verdade, assim, 
quando eu comecei a fazer Magistério, a Matemática sempre foi alguma coisa 
assim “nossa, Matemática”, um fantasma, então não é que eu não gostava de 
Matemática, eu gostava, mas não era uma disciplina que eu falava “nossa”... E 
nas aulas do Magistério eu comecei a gostar, porque a gente confeccionava 
umas caixas de Matemática na época, jogos, então, a gente que tinha que 
fazer, criar, então, aquilo já foi despertando. Quando eu comecei a fazer 
Pedagogia, eu ia ter Matemática no último semestre, aí no primeiro eu já estava 
assim “gente, Estatística, não vai dar, porque é só Matemática”, Estatística é 
toda Matemática, aí cheguei no último semestre, entra uma professora baixinha, 
com uma cara de brava e pensei “pronto, eu já não gosto muito de Matemática, 
a professora aparentemente... Meu Deus!”. Impressionante, ela dava uma aula 
de Estatística que nunca me esqueço, ela ficava dando dinâmica, cada dia era 
uma coisa diferente na aula, gente não era tão... trabalhava com gráfico, pedia 
para gente montar uns gráficos, não era assim parte muito prática, ela 
conversava mais, aí eu comecei a ver a Matemática de outro jeito, eu acho que 
a professora nessa hora deu em estalo. Eu vejo muita gente aqui, como a gente 
passa para o aluno é como o aluno vai... 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Segundo Serrazina (2002 apud CURI, 2005), 

[...] as crenças dos professores são de caráter tácito e, por esse 
motivo, os formadores necessitam de instrumentos que possibilitem 
sua clareza. Serrazina (2002) compreende que a explicitação das 
crenças é fundamental para sua alteração. Ela entende ainda que, 
pelo fato de as crenças dos professores serem implícitas às 
vivências pessoais dos sujeitos, elas são muito persistentes e 
dificilmente são modificáveis. (p. 114) 

A despeito do tempo restrito destinado à formação matemática no curso de 

graduação em Pedagogia, há de se considerar que a superação de tais crenças 
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demanda, além de uma formação inicial preocupada com estas questões 58 , a 

disponibilidade do sujeito para a mudança de atitudes e a transformação efetiva de 

suas práticas de ensino da Matemática. 

GLP (4) – A Matemática sempre foi uma das principais matérias que eu não gostava, 
principalmente depois do Ensino Médio. Após o desenvolvimento do tema aqui no curso 
de Pedagogia, minha visão sobre ela mudou um pouco, pois eu pude perceber que a 
Matemática não é um bicho de sete cabeças, porém, a forma como ela é ensinada é 
definitivamente importante, pois é a impressão que fica. 

GLP (31) – Tenho bastante dificuldade com a Matemática, mas com as aulas ajudou na 
compreensão e ver as possibilidades de aprimorar as minhas habilidades. Ver que a 
Matemática pode e deve ser discutida e problematizada com significados, para uma 
aprendizagem real. 

GLP (32) – A minha relação sempre foi assustadora, sempre tive a ideia que a 
Matemática não era para mim. No primeiro semestre ainda me sentia muito insegura, 
mas agora ao término deste 2º semestre, com as abordagens e conteúdos, ficou mais 
claro a importância da Matemática com relação a nossa vida, com a compreensão que 
adquiri, o que ficou claro sobre o método de estimular o raciocínio lógico através de 
jogos e a produção de textos, para que, a partir da interpretação, se crie e desperte o 
raciocínio. 

GLP (8) – Eu sempre fui péssima nos conteúdos matemáticos, pois os meus professores 
nunca souberam passar os conteúdos de uma forma que eu entendesse. Sim, no meu 
pensar, a Matemática é uma matéria em que não gostava, mas com os conteúdos 
aprendidos nos temas [da graduação], eu gosto sim da Matemática. 

GLP (9) – A minha relação com a Matemática é considerada um “desastre”, porém, 
tenho tido um melhor entendimento e compreensão desta temática, considerando-a 
como uma significante ferramenta na prática docente. 

GLP (14) – Eu sempre tive dificuldades de entender os conteúdos de Matemática. 
Porém, a partir dos temas referentes à Matemática, algumas lacunas que ficaram 
abertas durante o meu processo de conhecimento no Ensino Fundamental I e II e Médio 
começaram a fazer sentido. 

GLP (33) – [...] após o desenvolvimento dos dois temas referentes à ela, confesso que 
comecei a enxergar ela de outra forma, fiquei até empolgada para ensinar Matemática 
da forma em que vi apenas na faculdade. 

 

                                                           

58 Oliveira (2012) nos alerta para o fato de que muitos autores, como, por exemplo, Ball (1988), Ponte 
(1992), Curi (2004) e Filho (2008) afirmam que as crenças e concepções prévias dos futuros 
professores com relação à Matemática, seu ensino e aprendizagem devem ser trazidas à tona e 
desafiadas durante o curso de formação inicial. Pode-se ver que isso tem sido disseminado nos 
cursos de formação de professores, entre formadores, programas... Mas não necessariamente o 
trabalho realizado tem sido capaz de alterar estas representações dos professores, como é o caso do 
trabalho de Sousa (2010). A autora relata que os egressos de um curso de Pedagogia continuavam 
possuindo, em geral, uma imagem ruim da Matemática.  
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GLP (34) – A minha relação com a Matemática sempre foi ruim e traumatizante. Após o 
5º e o 6º períodos, mudou o meu olhar em relação à Matemática e os seus conteúdos. 
GLP (39) – Houve mudança no modo de pensar minha relação com a Matemática, no 
Ensino Básico era traumatizante. Com o ensino na universidade possibilita outras formas 
de pensar. 

GLP (40) – Realmente tinha um certo bloqueio, porém, as propostas [de] Matemática 
[desenvolvidas] pela faculdade contribuem muito e inclusive o estágio nos anos iniciais 
(4º e 5º). 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Considerando-se esta temática na formação de professores no curso de 

licenciatura em Pedagogia, o grande desafio que se esboça para o formador 

consiste na implementação de propostas formativas que possam criar oportunidades 

para que os professores em formação tomem consciência de suas crenças e reflitam 

sobre as mesmas, o que, segundo Oliveira (2012, p. 65), passa necessariamente 

por “aprender Matemática e aprender a ensinar Matemática”. 

5.3.1 Considerações preliminares da categoria analisada – Crenças acerca do 
processo de ensino e aprendizagem da Matemática: reprodução ou 
superação dos/nos processos formativos 

As análises indicam a superação inicial e parcial das crenças em relação ao 

ensino e a aprendizagem da Matemática por parte dos alunos do curso de 

graduação em Pedagogia, resgatando a disponibilidade para busca de 

aprofundamento dos conteúdos matemáticos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Contudo, constata-se, ainda, a insegurança em ensinar conteúdos 

matemáticos que não foram por eles apropriados na educação básica, evidenciando 

a necessidade de uma formação pedagógica consistente que conduza a 

reconstrução da experiência por parte do professor-aprendiz.  

Nesse sentido, o formador dos professores de Matemática do curso de 

graduação em Pedagogia deve vislumbrar práticas formativas que considerem os 

conhecimentos específicos, os conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos 

curriculares dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo que os futuros 

professores de Matemática possam superar as crenças e os rótulos associados ao 

“bicho de sete cabeças” do currículo escolar. 

É fundamental, portanto, que o professor de Matemática exercite a reflexão 
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sobre suas práticas de ensino, de modo que possa ter clareza de suas concepções 

sobre a Matemática e as variáveis envolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem da mesma: o aluno, o professor e o saber matemático. Assim, o 

professor deverá: 

a) Em relação ao saber matemático: identificar as principais características 

dessa ciência, sua natureza, seus conteúdos, suas ramificações e 

aplicações práticas, de modo que possa fazer a “ponte” – transposição 

didática – entre a Matemática como Ciência e a matemática escolar. 

b) Em relação aos alunos: conhecer os alunos em suas características e 

condições subjetivas, sociológicas, psicológicas, culturais, enfim, numa 

perspectiva de sujeito integral e complexo; de modo a considerar seus 

conhecimentos prévios na construção de conhecimentos e aprendizagens 

fundamentais. 

c) Em relação a sua formação profissional: saber que suas concepções 

acerca da Matemática influenciam diretamente suas práticas de ensino, a 

seleção de conteúdos matemáticos, a definição de objetivos de ensino, a 

escolha de materiais e recursos pedagógicos e a forma de avaliação. 

A partir desse breve panorama, podemos constatar, com base em Oliveira 

(2012 p. 70), que é fundamental pensarmos que “uma alternativa mais promissora 

daqui para frente poderia ser a investigação de crenças e concepções sobre 

conteúdos matemáticos específicos ensinados nos anos iniciais, de maneira a 

fornecer mais subsídios para a elaboração de propostas de formação para os cursos 

formadores de professores dos anos iniciais”, a fim de conhecer e superar tais 

crenças acerca da aprendizagem da Matemática, de maneira que possamos garantir 

a efetiva aprendizagem dos conteúdos matemáticos de forma prazerosa e bem-

sucedida, promovendo a verdadeira democratização do acesso a esse 

conhecimento. 

5.4 CATEGORIA 4 – NECESSIDADES FORMATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Com esta questão, pretendeu-se tomar conhecimento das lacunas e das 

fragilidades apontadas pelos professores de Matemática em relação à sua formação 
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continuada em serviço, de modo a identificar possíveis encaminhamentos no sentido 

de contribuir para discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática 

durante esta formação, bem como de identificar encaminhamentos possíveis para a 

formação de professores do curso de licenciatura em Pedagogia, a fim de que os 

futuros professores e os professores em atuação tenham condições de lidar com 

esta área do conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais prazerosa 

consigo mesmos e com seus alunos.  

Nessa perspectiva, a análise da categoria em foco problematiza sobre as 

implicações – possibilidades – constatadas, no que se refere ao processo de 

formação continuada dos professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como anuncia desafios para a formação inicial destes 

professores, a partir do levantamento das necessidades formativas dos alunos de 

cursos de graduação em Pedagogia (e também em cursos de graduação em 

Matemática), partindo-se do princípio, segundo Oliveira (2007), de que seja 

importante: 

[...] motivar os futuros professores a conscientizarem-se acerca do 
que não sabem e necessitam saber, incentivando o seu papel de 
corresponsável pela sua formação, incentivando-os a tentarem suprir 
suas dificuldades conceituais por conta própria. Constitui uma 
estratégia que lhes coloca diante das possibilidades de, 
autonomamente, aprenderem o que não sabem. (p. 142) 

Dentre os conhecimentos que – ainda – não sabem, os alunos dos cursos de 

graduação em Pedagogia apontaram as seguintes lacunas em sua formação e as 

correspondentes necessidades formativas na construção de suas identidades como 

futuros professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

GLP (2) – Ainda não me sinto preparada para ensinar Matemática, por se tratar 
de um conteúdo muito específico. Sei Matemática para mim, mas não consigo 
explicar. 

GLP (7) – [...] no Ensino Fundamental exige conhecimento aprofundado e no 
meu modo de ser, na parte explicativa, talvez não deixaria claro para a criança o 
assunto exposto. Exige estudo “além”, por ser uma disciplina que tenho 
dificuldade. 

GLP (16) – Acho que alguns conteúdos ainda precisam de mais treino! 
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GLP (17) – Na parte metodológica estou mais segura, porém, o conteúdo ainda 
é algo que eu sinto necessidade de melhoras, pois para ensinar qualquer que 
seja a matéria, o professor tem que estar com todo o conteúdo sistematizado. 

GLP (20) – [se] tiver que ensinar, terei que estudar mais Matemática, para poder 
ensinar aos alunos. 

GLP (26) – [...] sinto-me hoje melhor preparada, mas acho que se um dia 
assumir uma turma, terei que estudar muito e me preparar, afinal a prática vem 
com o tempo! 

GLP (28) – Com certeza terei que estudar muito antes de cada aula. 

GLP (3) – Necessidade de conhecer profundamente alguns conteúdos para 
atuar como professora mediadora e não transmissora do conhecimento, sem 
torná-los significativos. 

GLP (17) – Os conteúdos matemáticos adquiridos ao longo da minha formação 
escolar deixaram lacunas [a] serem preenchidas, antes de me tornar uma 
verdadeira professora de Matemática.  

GLP (18) – Apropriação de conceitos e conteúdos básicos de Matemática. 

GLP (30) – Segurança com os conteúdos, dominar os mesmos. Conseguir 
saber o suficiente para poder apresentar bons conteúdos aos alunos e 
conseguir tirar dúvidas. 

GLP (31) – Acredito que preciso me aprofundar cada vez mais sobre os 
conteúdos, apropriando-me dos temas de forma que eu compreenda as várias 
maneiras de ensiná-lo e como relacionar com a vida dos alunos. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Podemos constatar uma presença significativa de indicadores acerca da 

necessidade de aprofundamento dos conteúdos matemáticos de ensino por parte 

dos professores em formação, seja em decorrência de suas lacunas nos processos 

de escolarização da Educação Básica, seja em resposta às lacunas vivenciadas nas 

propostas formativas do curso de graduação em Pedagogia, no qual desenvolvem 

sua formação inicial. Para Blanco e Contreras (2002 apud CURI, 2005):  

[...] quando professores têm pouco conhecimento dos conteúdos que 
devem ensinar, despontam dificuldades para realizar situações 
didáticas, eles evitam temas que não dominam, mostram 
insegurança e falta de confiança perante circunstâncias não previstas, 
reforçam erros conceituais, têm maior dependência de livros 
didáticos, tanto no ensino como na avaliação, e se apóiam na 
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memorização de informações para atuar. (p. 145) 

Ao estudar professores egressos de um curso de Pedagogia, Cunha (2010 

apud OLIVEIRA, 2012, p. 28), concluiu em seu trabalho que a Matemática parece 

ser incluída no curso apenas como um “suplemento” em sua formação e isso se 

reflete na prática deles, depois de formados. Em geral, estes professores não tinham 

bom relacionamento nem boa compreensão da Matemática, como pudemos 

constatar nas manifestações da presente pesquisa, pois “[...] eles exibiam muitas 

compreensões equivocadas referentes aos conceitos matemáticos e falta de 

conhecimentos metodológicos para trabalhar estes conteúdos e ensinavam seus 

alunos de forma pouco atraente e significativa”. 

Tal formação matemática deficitária dos professores dos anos iniciais pode 

ser associada ao fato de os cursos de graduação em Pedagogia enfatizarem a 

discussão das metodologias de ensino da Matemática, sem fazer a articulação 

necessária com o conhecimento matemático subjacente a estas práticas de ensino, 

negligenciando, assim, a necessária indissocialibidade entre conteúdo e forma na 

formação dos futuros professores. A despeito do fato de as alunas em formação 

pontuarem a necessidade de aprofundarem os conteúdos de ensino dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, o docente formador deve avançar para além do 

conhecimento da Matemática, aprofundando junto aos alunos o conhecimento sobre 

a Matemática. 

Pires (2002) considera que, pelas especificidades de sua profissão, o 
que os professores que ensinam Matemática devem conhecer de 
Matemática não é equivalente ao que seus alunos irão aprender. 
Seus conhecimentos devem ir além. Ela afirma que, além de 
conhecimentos da Matemática, o professor deve possuir 
conhecimentos sobre a Matemática e considera que os 
conhecimentos do professor para ensinar devem incluir a 
compreensão do processo de aprendizagem dos conteúdos pelos 
alunos. Assevera, ainda, que a proposição de boas situações de 
aprendizagem depende do conhecimento que o professor tem do 
conteúdo a ser ensinado. (CURI, 2005, p. 29) 

 

PMEF I (15) – Com certeza, acho que no 5º ano, se eu fosse dar uma aula de 
Matemática hoje, eu precisaria dar uma estudada, porque no 5º ano é um 
conteúdo um pouquinho mais... Acho que até o 4º ano ainda a gente consegue, 
coisas mais básicas, mais simples, mas acho que no 5º ano já tem uma certa 
cobrança, estão começando a ver também equações, expressões, são coisas 
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que eu estudei, talvez eu não tenha total lembrança do que eu aprendi, ou eu 
aprendi mas não sei o suficiente para poder ensinar, eu acho que no 5º ano eu 
precisaria estar estudando um pouco, fazendo até um curso de Matemática. 
Pode ser que eu veja o conteúdo e eu lembre, mas eu acho que é mais para 
mim mesma, para eu me sentir segura, eu tenho que ir um pouquinho mais 
além para poder ensinar, eu não posso ser igual ao meu aluno, mas eu tenho 
que ter mais conhecimento, porque questionamentos vem, “por que professora 
que eu faço isto?”, então eu tenho que saber por que, é você se sentir bem, 
segura para passar. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Frente a esse desafio, cabe ao docente formador dos professores polivalentes 

buscar por aprofundamento dos conhecimentos matemáticos de ensino, transitando 

entre os conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares, de modo a superar 

a concepção simplista que sustenta a crença de que basta o conhecimento e o 

domínio dos conteúdos matemáticos elementares dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Ao formador descortina-se o quadro crítico que necessita superar dentre as 

suas necessidades formativas, uma vez que ele também vivenciou processos de 

formação inicial que privilegiaram as metodologias em detrimento dos conteúdos 

matemáticos e, se não conseguir superar tal concepção de formação inicial, 

continuará reproduzindo esta concepção para seus alunos, bem como seguirá 

projetando esta mesma concepção em sua formação continuada, conforme a 

necessidade formativa anunciada: 

 

DLP (1) – A participação em seminário para a descoberta de novas 
metodologias. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Por outro lado, a necessidade e a procura por conhecimento da Matemática e 

sobre a Matemática confere um patamar diferenciado ao docente formador, o qual, 

provavelmente, terá uma concepção igualmente diferenciada acerca da formação 

inicial de professores de Matemática no curso de graduação em Pedagogia. Cazorla 
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e Santana (2005) afirmam que outro aspecto que deve ser trabalhado na formação 

matemática dos professores dos anos iniciais é a natureza deste conhecimento e 

sua relação com a ciência e a tecnologia, pois somente assim ele poderá entender 

qual é seu papel, enquanto professor, na construção do conhecimento matemático 

na Educação Básica. 

Para Filho (2008), o futuro professor deve desenvolver uma atitude 
de investigação e constante questionamento em relação à 
matemática. Isso é ainda mais importante do que, propriamente, 
aprender matemática, num curso de formação inicial. O autor 
acredita que as competências profissionais do professor são 
aprendidas na medida em que o futuro professor participa de 
atividades desenvolvidas com qualidade, reflete sobre elas, 
buscando estabelecer relações entre o que vivencia e as teorias 
subjacentes. Ainda, a formação deve estimular a autonomia e o 
trabalho compartilhado. (OLIVEIRA, 2012, p. 24-25) 

DLP (2) – Acredito que a atividade de pesquisa é o melhor caminho de 
formação. Nesse sentido investi na minha formação stricto sensu (Mestrado e 
Doutorado), desenvolvendo pesquisa na área de Educação Matemática. 
Também considero fundamental estar ligada a grupos de estudo e pesquisa que 
tenham um forte vínculo com a escola. 

DLM (1) – Participar de encontros e fóruns de formadores de professores para 
troca de experiências bem-sucedidas sobre como lidar com a evasão e as altas 
taxas de reprovação nos cursos. Participar de grupos de estudo de Matemática 
Básica, revendo conceitos, dificuldades epistemológicas na aprendizagem 
deles, pesquisando abordagens alternativas para ensiná-los. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Ao preconizar uma formação de professores que tenha uma articulação 

dinâmica com a escola59, podemos inferir, com base em Oliveira (2007), que: 

A escola básica é reconhecida pelos formadores, como a grande 
escola para o exercício do ofício. Consideram ter construído, apesar 
de estarem ainda construindo, seus saberes profissionais de 
formador a partir de duas grandes fontes de saber: suas experiências 
no próprio exercício do ofício de formador e a partir de experiências 

                                                           

59 Megid e Hilger (2015) ressaltam a importância da formação inicial que propicia ao aluno essa 
vivência de diferentes formas de se lecionar levando em conta o social, mas jamais diminuindo ou 
deixando de lado a boa educação. O contato com docentes mais experientes é necessário nessa fase 
de internalização, pois tendo boas referências docentes, o sujeito assume papéis e práticas e as 
aprimora conforme a realidade que encontra em sala de aula. 
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na educação básica, como alunos e/ou professores. (p. 183) 

DLP (1) – [...] A troca de experiências entre o professor universitário e o do ciclo 
I é fundamental para a evolução do ensino do conteúdo matemático. 

DLM (1) – Manutenção das parcerias/projetos com as escolas de Educação 
Básica para aproximar e resignificar o que os alunos veem na teoria na 
Universidade. 

DLM (2) – Para a questão formativa, eu acho que além da questão dos 
conteúdos, o que eu fui buscar bastante foi a questão de como ensinar. Eu fui 
buscar o conteúdo dessa forma que eu mencionei anteriormente, porém, eu 
penso que sem essas buscas paralelas que eu fiz em relação à formação global 
do educando, porque 25 anos são duas décadas e a sociedade se transformou 
muito, eu não posso ficar esperando o mesmo aluno hoje. Então por exemplo 
nesse período eu fiz Psicopedagogia, eu fiz Psicomotricidade, porque estava 
entrando os alunos de necessidades especiais, com questões familiares 
extremamente complexas. Então como lidar com isso? Eu não me sentia 
tranquila. A formação que a gente tem que buscar não é só do conteúdo, mas 
da formação do ser humano. Eu sou professora de metodologia de ensino da 
Matemática, então o meu olhar é o tempo todo de como ensinar, eu não deixo 
eles apresentarem uma aula sem que eu tenha visto antes e isso é uma briga 
grande, porque eles acham que apresentar qualquer coisa. Eu tenho esse 
cuidado de que nas aulas de metodologia, o olhar seja mais em formas 
diferentes de ensinar. Sem conteúdo que o curso de Matemática tem como 
objetivo oferecer, ele não daria uma boa aula sem o conteúdo. Eu acho que na 
Educação Básica a gente ganha o respeito da comunidade escolar, a gente 
ganha respeito da direção da escola quando ela percebe que naquela atividade 
diferenciada que você está fazendo, você está realmente construindo 
conhecimento matemático. Eu carrego muitos jogos, muitas coisas no dia a dia 
e de repente, do nada, eu fui presenteada na minha escola da rede pública, a 
diretora disse que tinha uma verba e ela queria que eu elencasse tudo o que eu 
estava carregando que era meu, porque ela disse que pela primeira vez ela viu 
pessoas que faziam um jogo de Matemática que explicava o conteúdo 
matemático e não um jogo pelo jogo. Dentro de 25 anos foi o maior presente 
que eu já tive, então se a gente deixa o barulho da sala, mas eles estão vendo 
resultado, seja um resultado direto, seja um resultado nas avaliações externas, 
se veem resultado, nós somos professores de Matemática que estamos fazendo 
a diferença, agora só o conteúdo não basta, ou só uma boa metodologia não 
basta. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Professores formadores são sujeitos ativos e passivos neste processo de 

formação que perpassa por diferentes espaços e por diferentes saberes na 

constituição de sua identidade profissional de docente-formador. Sua inserção na 

pesquisa e nas realidades relacionadas a sua pesquisa fortalece o diálogo entre a 
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teoria e prática, conteúdo e forma, reflexão e ação, enfim, promove a integração e a 

articulação desejáveis entre os diferentes saberes docentes e profissionais. 

[...] fica claro que a aprendizagem profissional é um processo que 
possui variáveis e podem mudar conforme o contexto social. A este 
respeito se pode concluir que as aulas da formação inicial são de 
extrema importância para o desenvolvimento dos saberes da 
docência, ao contrário do que muitas universidades fazem, a teoria e 
a prática devem andar em conjunto, na busca de ações que as 
completem, além disso, o docente deve estar sempre atento a novos 
conhecimentos, na busca contínua de saberes. (MEGID; HILGER, 
2015, s/p)  

Os alunos do curso de graduação em Pedagogia ainda apontam, em segunda 

instância, necessidades formativas de caráter prático: 

GLP (30) – [...] os conteúdos das aulas nos faz lembrar e refletir sobre os 
conteúdos que aprendemos na escola, mas não ensina exatamente o que 
passar para a criança, apresenta sim alguns métodos, mas acho que precisava 
ser mais aprofundado, de forma que a gente tenha um subsídio melhor para 
apresentar para os alunos. 

GLP (22) – Eu gostaria de mais propostas com aulas práticas, talvez com as 
próprias crianças, para que eu possa vivenciar um pouco mais a teoria. 

GLP (33) – As minhas necessidades formativas são mais opções de métodos e 
didáticas para ensinar a Matemática em sala de aula, na prática do cotidiano 
escolar. 

ELP (2) – Considero relevante conhecermos variadas metodologias para 
podermos refletir acerca de qual ou quais práticas seriam importantes conforme 
o perfil da turma. Sinto necessidade de conhecer outros métodos, aprender 
atividades diferentes, etc. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Nesse sentido, é importante que o formador de professores de Matemática 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental possa explorar as diferentes ferramentas 

pedagógicas para o ensino dos conteúdos matemáticos, ancorado nas pesquisas e 

nas tendências atuais da Educação e da Educação Matemática. 

Aliás, com relação às metodologias e recursos de ensino, hoje o 
professor que ensina matemática dispõe de uma grande variedade 
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delas. História da Matemática, resolução de problemas, modelagem 
matemática, softwares matemáticos, calculadoras, jogos, materiais 
manipuláveis são exemplos do que o professor pode utilizar para 
mediar o ensino da Matemática. Dessa maneira, é essencial que os 
futuros professores possam explorá-las durante o curso de formação 
inicial, de forma a possibilitar sua posterior utilização com seus 
alunos. (OLIVEIRA, 2012, p. 23) 

É possível anunciar, nesse sentido, que a formação de professores de 

Matemática no curso de licenciatura em Pedagogia deva prescindir de uma sólida 

formação específica, bem como de uma formação metodológica pautada em teorias 

que consideram o aluno como protagonista no processo de ensino e de 

aprendizagem da matemática escolar. Para superar as fragilidades apontadas por 

pesquisadores (CURI, 2004, 2005, 2006; PONTE, 1992) em relação aos 

conhecimentos matemáticos de ensino dos professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, algumas propostas tomam corpo de ideias e 

projeções para a formação inicial destes professores. Vejamos os anúncios dos 

diferentes sujeitos da pesquisa imbricados na formação de educadores 

matemáticos: 

DLP (2) – Acho que essa parceria seria muito enriquecedora, no sentido de 
ajudar os formadores do curso de Pedagogia com os conteúdos da Matemática. 

Em minha opinião, teria que ser uma parceria com contribuições em “mão 

dupla”, pois falta aos matemáticos, por vezes, a formação pedagógica, ou seja, 
a compreensão de como as crianças se apropriam dos conteúdos matemáticos. 
Nem sempre se compreende a natureza lógico-matemática desses conteúdos e, 
por isso mesmo, a ênfase das aulas acaba ficando nas explicações do 
professor. Seria uma oportunidade de troca, pois é importante ao professor dos 
anos iniciais, tanto o domínio dos conteúdos matemáticos, quanto das teorias 
da didática da Matemática. 

DLM (2) – Em minha opinião, eu acho que deveria ser obrigatório, eu acho que 
não deveria ser nem uma tentativa; eu disse recentemente numa palestra, 
tinham pedagogas de formação e eu tenho duas alunas da Matemática que são 
pedagogas pela USP, elas foram alunas do O., eu acho que isso deveria ser tão 
obrigatório, porque o professor de Matemática ele sabe, mas ele ia aprender 
com o curso da Pedagogia a ensinar e o professor da Pedagogia que sabe 
ensinar, iria aprender a Matemática. Eu acho que se tivesse no curso da 
Pedagogia o professor formado em Matemática iria explicar alguns axiomas que 
talvez fundamentasse o ensino das frações, que fundamentasse o ensino da 
Geometria, porque tudo evolui muito, está sendo dado no Ensino Fundamenta II 
a Geometria Plana, está sendo dada a Geometria Espacial, um ou dois 
professores de Matemática para trabalhar a justificativa do por que dessas 
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operações serem feitas com mmc, que é baseado nos axiomas e teoremas. 
Sabe por que não é básico [os conteúdos matemáticos do Fundamental I]? 
Porque, por exemplo, lá na 1ª série quando eles vão aprender a adição que tem 
a unidade e que passou de 10 e que aquele 10 vai virar 01, um algoritmo tem 
uma fundamentação, na subtração o “empresta”, porque o empresta; se a 
Pedagogia não estiver fazendo isso, alguém tem que fazer. Não é simples 
porque tudo que está pautado numa fundamentação, se a pessoa não tem 
aquela fundamentação, ela não vai conseguir passar, então, por exemplo, esse 
professor de Matemática, ele poderia ensinar porque o “vai 01”, porque o 
“empresta”, porque a fração 2/4 é equivalente à fração ½? A pedagoga pode 
usar o material de Cuisinaire, mas nem sempre isso acontece, porque na 
Psicopedagogia isso não acontecia, algumas eram formadas em Pedagogia, 
mas parecia que estavam vendo pela primeira vez, porque tudo tem uma 
explicação matemática. Então, não são os conteúdos mais complexos, mas os 
fundamentos da matemática que existem nos conceitos desenvolvidos de 1ª a 
4ª. Por exemplo, vértices, faces, arestas, os meninos todos sabem o que é, aí 
se você perguntar desconectado de um exercício, “essa figura é plana ou não-
plana?”, explicar o fundamento da figura sólida, acho que isso é o papel do 
professor e acredito que o pedagogo ficaria muito mais tranquilo. 

AFCM (1) – Eu acho que faltam [por parte das professoras] fundamentos da 
Matemática mesmo, a parte básica, porque é aquela história: as professoras 
não têm formação em Matemática, elas só sabem aquilo que elas aprenderam 
quando elas estudaram, porque não aprende nada no Magistério, nem na 
faculdade de Pedagogia. Como é que você vai explicar aquele assunto, então, 
por isso que eu faço texto explicativo e depois nas orientações eu digo: olha 
aqui é por causa disso... Tem que explicar assim para a criança... Tem que 
justificar porque que no caso da adição vai um, a reserva, eu explico direitinho. 

PMEI I (19) – Eu acho que seria interessante a troca de experiências com 
professoras do mesmo ano, as que estão cursando Pedagogia e que já têm um 
bom tempo de aula, acho que seria interessante ter um material, um livro que 
traga essas trocas de experiências para a gente poder avaliar como que é um 
profissional com bastante experiência e uma pessoa que está cursando, o que 
ela espera. Eu fiz duas universidades, fiz duas graduações e nenhuma delas 
atendeu todas as minhas expectativas, na hora que você sai para o mercado de 
trabalho é completamente diferente, lidar com as crianças, lidar com o aluno é 
completamente diferente do que a gente aprende lá na teoria, mas eu acho que 
qualquer curso é assim. Eu até penso comigo mesma, já que se muda tanto, 
pensa-se tanto sobre a grade curricular, talvez fosse até bom se a Pedagogia se 
especificasse também, formasse professores especializados em Humanas, em 
Exatas; eu gosto de todas as matérias, mas tem muita professora que dá mais 
privilégio para uma do que para outra e talvez prejudique o aluno mesmo. Então 
é uma coisa que podia ser pensado pelas autoridades, mesmo porque o 
pedagogo, quando ele se forma, ele não faz ideia de qual turma ele vai pegar. 

PMEF I (21) – Em minha opinião, não bastam só as formações, mas o próprio 
professor deve ser um pesquisador. A troca de experiências entre os 
profissionais é muita rica para nosso aperfeiçoamento também. 

AFCM (1) – Eu acho que deveria ter, principalmente para dar aulas para elas, 
explicar como que elas vão fazer para dar aula, porque elas não aprendem em 
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lugar nenhum, elas vão aprender sozinhas, então elas vão aprendendo com o 
tempo. [O professor formado em Matemática não consegue trabalhar o 
conteúdo de 1º ao 5º ano], ele precisa estudar. Então, por exemplo, eu tive que 
estudar tudo, estou sempre estudando, estou sempre pegando os artigos, 
analisando, vendo novas propostas, estou sempre me atualizando. Claro que eu 
não aprendi do jeito que eu estou fazendo, nunca aprendi, mesmo os 
professores do Fundamental II, o que a gente faz na licenciatura não é o que a 
gente ensina no Fundamental II, é o que a gente ensina no Médio. Só na parte 
de Didática da Matemática que eles abordam muito pouco, abordam muito 
pouco de como ensinar e eles [docentes do curso de licenciatura em 
Matemática] ensinam matéria de Médio para cima, em nível de faculdade. Então 
quem vai dar aula em faculdade já tem uma formação maior pela licenciatura, 
mas quem vai dar aula para o Médio, para Educação Básica, Fundamental II, 
por exemplo, não aprende nada na faculdade. Se você não aprendeu assim, 
você tem que ir a busca, porque eu também não aprendi assim. A minha prática 
aqui [na escola onde atua], a minha vivência e o meu estudo, porque que vai 
01, porque que não vai, o conceito de multiplicação, o conceito de divisão, tudo 
eu procuro passar da maneira mais prática possível para poder o professor 
entender e também poder passar para os alunos. O mais importante é primeiro 
ela [a professora] internalizar, para depois passar para os alunos. Por isso, eu 
acho uma burocracia esse negócio de exigir diploma disso, diploma daquilo que 
não conta nada, uma pessoa mais experiente, que vivenciou, tem mais 
condição de ensinar melhor do que um que se formou. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

A troca de saberes e de experiências com via de “mão dupla” entre 

formadores do curso de formação de professores de Matemática não se evidencia 

como sendo possível na manifestação que se segue: 

DLM (1) – É difícil porque os dois lados já têm ideias pré-concebidas do outro. 
Há uma tendência maior dos professores de Pedagogia de considerarem o 
conhecimento do conteúdo específico pouco importante e, por outro lado, os 
formadores de professores de Matemática têm uma tendência de quererem 
esgotar um assunto matemático, num nível bem acima do que o professor das 
séries iniciais necessitaria com a justificativa de que quanto mais ele conhecer, 
melhor será para ensinar, porém, muitas vezes a relação desse conteúdo com o 
das séries iniciais não é feita pelo formador, por considerar que ela é óbvia e na 
maioria das vezes, não é. 

AFCM (2) – Eu tenho várias ex-alunas que eu sou tão apaixonada, que eu 
tenho mais de 10 ex-alunas que foram fazer Matemática, Engenharia. Uma 
parte sim [influência da entrevistada], pelo menos as do Magistério que ficaram 
comigo lá 4 anos, têm um número razoável de aulas. Mas esse fenômeno a 
gente também vê nas escolas, várias professoras depois de um tempo elas 
dizem assim: eu quero saber mais, eu quero fazer Matemática. [...] mas a 
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preocupação é a escola, é outra preocupação, porque, por exemplo, a gente 
tinha várias pessoas que elas foram estudando e elas deram conta de passar 
no vestibular da PUC, deram conta de passar no vestibular da UNESP, mas 
quando chegava lá, o curso de Matemática era um desanimador de professores, 
ele não é um formador. Então, ou o sujeito não vai ser professor, ou ele não vai 
ver relação, ele vai tão encantado com o que é possível fazer na escola, e a 
outra coisa que a gente fez foi dizer para ele: “o tempo que você vai fazer uma 
licenciatura, estuda um pouco mais e vai fazer mestrado, vai fazer 
especialização”. O pessoal da UNICAMP é muito bom lá na Faculdade de 
Educação, que tem formação colaborativa de professores, então a gente faz 
umas indicações, porque também o curso de pós-graduação, muitas vezes, não 
vai ajudar, porque não vai discutir Matemática, então, você continua com um 
vácuo. Porque nós caminhamos mal, eu tenho visto outras propostas de 
licenciatura mais interessantes. Têm umas coisas bacanas na Espanha, o Chile 
na universidade católica tem umas coisas interessantes, mas o Brasil ainda é 
muito arraigado e é arraigado no curso da Pedagogia e é arraigado no curso de 
licenciatura. Então, nos dois [cursos] o diálogo ainda está difícil, porque você 
tem formações muito restritivas. 

AFCM (2) – Eu não acho a sua proposta ruim, não entenda isso, eu acho ela 
ousada e ela é bem legal, eu acho que é uma ideia ótima, mas a escolha teria 
que ser neste momento da Educação, ela precisaria ser cuidadosa, porque o 
tiro pode sair pela culatra. Ela tem fundamento se você pensar, por exemplo, 
quando se faz a confluência entre Educação e Matemática, não é nem 
Educação Matemática, mas a confluência entre a Educação e a Matemática, 
então, é uma proposta que faz sentido; a única coisa é que precisa se 
estabelecer critérios. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Bertini (2014, p. 64) nos chama a atenção para os modelos de formação que 

os docentes dos cursos de formação de professores assumem em suas práticas 

junto aos futuros professores, uma vez que concebe que sua prática formativa “tem 

influência direta nas aprendizagens dos estudantes [futuros professores]. Deste 

modo, as opções metodológicas e a prática do formador são, portanto, componentes 

da formação. É preciso que os formadores tenham consciência disso”. 

Compreendemos como componentes de Educação Matemática 
todas as disciplinas do curso que articulam os saberes específicos e 
pedagógicos em prol da formação do professor de Matemática. É 
importante que nessa articulação envolvam-se situações práticas de 
vivência da realidade de sala de aula, colocando, desde cedo, o 
futuro professor em contato com situações didáticas, permitindo-o 
pensar sobre essas situações. (SILVA et al., 2014, p. 26) 
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PMEF I (9) – Eu acho que ainda as pessoas, eu bato muito nesse ponto de que 
a gente entende que a universidade ela não é um curso técnico, ela não está 
para fazer o mesmo papel que um curso técnico faz, mas a gente percebe que 
os professores da universidade, a gente trabalha muito em cima de teoria, 
sempre. É óbvio que têm os estágios supervisionados que ajudam, auxiliam 
muito, porque quando a gente vê o outro trabalhando, a prática do outro, você 
começa a refletir na possibilidade de trabalhar de alguma forma utilizando aquilo 
ou não, mas eu entendo que a dificuldade maior da gente quando se forma é 
você ir para a sala de aula: e agora, como é que eu ensino isso? Na teoria e 
colocar isso na prática e aí o que acontece é aquilo que a gente acaba 
discutindo muito na universidade, você, infelizmente ou felizmente, não sei se é 
positivo ou negativo, você precisa de algum exemplo, de algum modelo para 
poder estar lá na frente e começar a ministrar e aí você recorre a quem? Os 
modelos de professores que você teve, até você criar uma característica 
própria, sua e achar um caminho e dizer: nesse caminho eu me encontrei, esse 
é o melhor jeito de explicar, de ensinar, de trabalhar, criar uma identidade 
própria. Por isso, que eu até coloquei que a experiência que a gente teve 
durante o curso, de ter a possibilidade de ter confeccionado os jogos, cada um 
teve que apresentar aquilo que colocou [no plano de aula], eu achei que foi 
muito rico e eu acho que esse tipo de situação ela tinha que ser trabalhada com 
mais frequência nessas aulas, porque eu acho que isso mobiliza na gente já um 
saber fazer. Então essa aula foi em especial muito significativa. 

PMEF I (17) – Eu sinto que existe uma defasagem na formação dos professores 
não só em Matemática, mas de maneira geral, eu não sei como são as outras 
faculdades, a minha formação, apesar de eu ter estudado numa faculdade boa, 
considerada por muitos até a melhor do Brasil, eu sinto que faltou, eu sinto que 
realmente eu aprendi depois. Eu aprendi no Magistério e depois eu aprendi 
quando eu estava já ensinando, então eu sinto essa defasagem; eu acho ótimo, 
é muito politizado, mas eu acho muito fora da realidade. Eu não sei se isso tem 
a ver com a sua pesquisa, mas eu imagino, assim, que as faculdades de 
Pedagogia tinham que pensar nesse lado também, claro que a gente tem que 
refletir sobre muitos assuntos também, não vou falar que tem que ser só a 
prática, mas a gente precisa um pouco disso, de como a gente ensina para uma 
criança, como a gente faz elas [as crianças] aprenderem. Eu acho válido, não 
vou falar que não tem que ter isso [a formação politizada], mas eu acho que tem 
que ser balanceado, precisa ter os dois na verdade, a gente estuda quatro 
anos, acho que dá para ter tudo, não precisa ser tanto nem um lado, nem o 
outro; não sei como é em outros lugares. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Em outras palavras, de acordo com Oliveira (2007, p. 169), “[...] é 

fundamental fomentar a reflexão acerca da necessidade da formação permanente e 

autônoma, motivando os futuros professores para irem além das aulas, aproveitando 

oportunidades de enriquecimento profissional”. 
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Considero necessário e fundamental entender, também, que não é 
possível abrangermos na formação inicial o conjunto das 
necessidades do professor. E nem sermos ingênuos em crer que só 
mudanças na formação inicial dos professores, isoladamente, 
garantiriam uma melhoria significativa do aprendizado escolar em 
matemática. À formação inicial não se pode atribuir toda a 
responsabilidade sobre o fracasso escolar em matemática, pois trata-
se de um dos fios que compõem uma trama muito complexa. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 186-187)  

Em face desse cenário crítico e complexo na formação de professores de 

Matemática, coloca-se em evidência a necessidade de o docente formador 

selecionar criteriosamente os conteúdos de formação dos futuros professores, de 

maneira que os mesmos possam transitar pelos conhecimentos específicos, 

pedagógicos e curriculares numa visão panorâmica e consistente, tecendo 

provocações para que busquem por aprofundamentos dos conhecimentos que se 

fizerem necessários na sua atuação profissional, de maneira autônoma e 

responsável. Quando o formador de professores promove as condições favoráveis 

para que os futuros professores percebam seu papel ativo e sua responsabilidade 

na construção de suas identidades docentes, acaba por provocar a “curiosidade 

epistemológica” e a busca de conhecimentos para “ser mais”. 

GLP (4) – As dúvidas e os desafios sempre vão aparecer. Ainda não estou na 
área, tenho um pouco de receio se realmente já sei transmitir os conteúdos de 
uma forma coerente, porém, acredito que estou preparada, mas sei que vou ter 
que continuar me aprofundando. 

GLP (5) – [...] estamos em constante aprendizado, e temos que nos preparar, 
estudar constantemente os conteúdos matemáticos para, juntos com os nossos 
futuros alunos, aprender. 

GLP (6) – Ainda não me sinto preparada, porque sei que para isso falta ainda 
muito estudo, cada dia de aula é único, fatos podem surpreender a cada 
momento, fazendo com que fiquemos sem resposta, isso nos levará a mais 
estudos, pesquisas sobre o assunto. Sei, porém, que o tempo e a prática darão 
confiança, porém o estudo e as pesquisas serão contínuas. 

GLP (13) – Acredito que estamos sempre nos preparando. Ser um bom 
professor requer busca de conhecimentos e atualizações constantes dos 
assuntos relativos principalmente ao ensino. Apenas me considero mais 
esclarecida e menos insegura, isso com alguns assuntos. 
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GLP (18) – Sei das minhas dificuldades, pois algumas lacunas ficaram do meu 
trajeto escolar. Porém, com seriedade, comprometimento e vontade de ensinar 
e além de tudo, muito estudo, acredito que seja possível ensinar Matemática. 

GLP (23) – [...] sou uma pesquisadora e tenho certeza que as dificuldades 
sempre vão existir, não sei tudo, mas me preocupo muito em buscar soluções e 
respostas para todos os questionamentos. [...] preciso me sentir mais segura e 
isso só com o trabalho e a experiência que tenho que buscar. 

GLP (31) – Acredito que ainda preciso de muito aprimoramento para ser uma 
professora de Matemática boa e que [poderá] problematizar as questões e as 
temáticas. Mas, acredito que em todas as matérias teremos que nos aprimorar e 
continuar os estudos constantemente, a fim de sempre relacionar os conteúdos 
com a vida deste aluno. 

ELP (2) – Ainda pretendo me aprofundar melhor, mas sinto-me preparada a 
partir da base que obtive durante a graduação e continuar a pesquisa/leitura 
sobre assuntos que nos “recriam/reformam” enquanto educadora em constante 
formação. 

GLM (8) – De maneira complementar, busco sempre aprimoramento extra sala, 
leitura e aspectos específicos da docência, artigos, conversas com colegas. É 
claro que a formação docente nunca está por completo finalizada, o 
aprimoramento deve ser contínuo. 

GLP (15) – Tenho que estar sempre buscando mais conhecimento para que eu 
possa estar mais capacitada a ser uma professora de Matemática. Além de que 
com a prática em sala de aula estarei me sentindo mais segura e capacitada. 

GLP (19) – Vejo que devemos fazer sempre mais qualificações, pois aqui no 
curso de Pedagogia, temos “apenas um início” e cabe a nós buscarmos mais 
conhecimento para expandir ainda mais a forma de ensinar a Matemática. 

PMEF I (4) – Devo considerar que a graduação não nos dá todo o suporte que 
necessitamos, tive que realizar pesquisas, estudos de caso, leituras extras e 
fazer cursos para sanar as dificuldades que surgem ao longo do caminho. Um 
professor deve ser um bom pesquisador, embasar-se teoricamente para 
conseguir resultados positivos diante a sua sala de aula. 

PMEF I (5) – [...] estou sempre buscando novas formas de ensinar a 
Matemática e estratégias para aqueles que têm dificuldade em aprendê-la, 
porém, sinto que a minha graduação poderia ter tido um pouco mais dessa 
matéria, pois o que aprendi não foi o suficiente. Tenho que ir atrás de dicas, 
leituras e cursos para estar me aperfeiçoando. 

PMEF I (6) – Ensinar Matemática é um desafio em sala de aula. Acredito que 
estou apta, porque estou sempre me aperfeiçoando nos conteúdos que tenho 
que trabalhar com os alunos, pois, meu objetivo principal é que cada um 
compreenda. Cabe a nós descobrirmos novas maneiras de trabalhar a 
Matemática de tal modo que os alunos percebam que pensamos 
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matematicamente no dia a dia, isto é, durante o dia somos desafiados a pensar 
de forma lógica. Incentivar que a Matemática faz parte da nossa vida. 

GLP (10) – [...] em minha concepção, como viemos de uma educação 
tradicional, então, há muitas abordagens atualizadas que geram uma certa 
dificuldade em relação a se passar o conhecimento, o qual, no passado, o aluno 
era somente um receptor de informações. Também porque o professor nunca 
está preparado definitivamente, ou seja, pronto e, sim, em constantes processos 
de aprendizagem. E sempre em sala de aula aprendemos um com o outro. 

PMEF I (7) – Considero de extrema importância termos frequentemente cursos 
e capacitações de habilitação para se trabalhar com a Matemática de forma 
lúdica, desde as séries iniciais. 

PMEF I (20) – Eu gostaria que você sempre se lembrasse de mim como uma 
professora que sempre pontua que o professor tem que buscar novas 
ferramentas, que a Matemática é uma coisa plena, mas ela possui vertentes 
para você chegar até ela, é o que eu imagino como professora polivalente que 
se dá o direito de ensinar Matemática. Eu gosto sempre de sair da minha zona 
de conforto e buscar coisas, buscar instrumentos, metodologias que 
proporcionem ao meu aluno significância maior de um conteúdo que vai estar 
com ele do primeiro dia de vida até o último, um conteúdo da vida cotidiana, não 
é uma disciplina curricular da escola, é um conteúdo da vida cotidiana. Então, 
quando eu digo que quero sair da minha zona de conforto, e passar do nível 
intermediário para o nível avançado, eu lembro sempre daquela frase da Clarice 
Lispector, na “Hora da Estrela”: “O melhor de mim é aquilo que eu não fiz”, o 
que eu sou de melhor como professora é o que ainda eu vou buscar, ainda vou 
fazer para o meu aluno, que eu posso não conhecer, que eu vou aprender, o 
que eu vou trazer para ele da melhor maneira, para que ele possa utilizar na 
vida dele da melhor maneira possível. Quando eu estava na graduação, eu 
também queria [aprender só conteúdos], mas hoje que eu saí, eu vejo o quanto 
foi importante aqueles textos que, muitas vezes, eu me recusava a ler, que me 
explicava, por exemplo, o porquê das frações se resolverem daquele jeito, eu 
queria que a professora me ensinasse como resolvia fração, mas eu não sabia 
nem o que era fração. Então hoje, depois que eu saí da graduação, 
infelizmente, se eu tivesse percebido antes, talvez eu já tivesse saído do nível 
intermediário, mas hoje, depois que eu saí, depois que eu entrei na pós-
graduação, depois que eu tive um monte de aluno, eu pude perceber que se eu 
não sei o conceito, eu nunca vou saber resolver fração; eu não vou saber 
resolver problemas matemáticos, desafios matemáticos, se eu não sei de onde 
eles partiram, então, hoje, depois de saber, eu gostaria muito que os alunos que 
estão ainda na graduação pudessem perceber isso, estando na graduação, 
porque eles vão dar mais valor para aquilo que eles tem contato, vão dar mais 
significância, quando a gente dá significância para alguma coisa a gente mostra 
para os outros que aquilo também tem significância. Agora, se eu ensino uma 
coisa que eu não sei, o outro também não vai saber e vai ser um círculo vicioso. 
Como o professor C. diz, a educação é você dirigir um carro, você tem que olhar 
para o retrovisor, mas você tem que olhar para o para-brisa, porque o para-brisa 
que vai te indicar onde você está indo e onde você pretende chegar, tem gente 
que olha só para o retrovisor, então você pega as professoras que têm trinta 
anos de Magistério, “no meu tempo era assim e dava certo”, está olhando só 
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para o retrovisor e o que acontece? Vai bater o carro, porque só olha para o 
retrovisor, tem que olhar para o para-brisa, olhando para onde você quer 
chegar. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

De acordo com Bertini (2014, p. 64-65), é importante ainda que os cursos de 

formação envolvam os futuros professores no seu processo de constituição 

profissional e que contribuam para que estes desenvolvam uma atitude investigativa 

em relação aos conteúdos matemáticos e a sua prática (ou futura prática), na 

medida em que “[...] o desenvolvimento da autonomia do futuro professor no 

exercício de suas atividades e o seu envolvimento com sua formação continuada 

dependem em muito daquilo que é priorizado na sua formação inicial”. 

Consideramos fundamental, ainda, que os programas de formação 
valorizem e problematizem os diferentes saberes matemáticos. Além 
disso, resgatem a importância de considerar o professor em sua 
própria formação, num processo de autoformação e reelaboração 
dos saberes iniciais em confronto com sua prática vivenciada. Assim, 
os saberes dos professores vão se constituindo a partir da reflexão e 
da própria prática. (FAUSTINO, 2011, p. 44) 

Transitar pelas experiências das professoras de Matemática em atuação nos 

anos iniciais (e também finais) do Ensino Fundamental, tomar conhecimento de suas 

dificuldades e conquistas, adentrar no universo de seus saberes docentes e 

profissionais pressupõe uma disponibilidade para a escuta, para o diálogo, para o 

aprendizado mútuo entre professores(as) e professor(a)-pesquisador(a), no intuito 

de valorizar uma racionalidade concreta, que se sustenta na visão segundo a qual 

“não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes”. Segundo Tardif e 

Gauthier (2001): 

[...] uma racionalidade concebida em função da realidade de atores 
sociais envolvidos em atividades contingentes e que se apóiam em 
saberes contingentes, cheios de lacunas, imperfeitos, saberes 
limitados, particularmente, por poderes, normas, etc. Nesse sentido, 
nossa proposição pretende ser uma argumentação em favor de uma 
racionalidade concreta, enraizada nas práticas cotidianas dos atores, 
racionalidade aberta, contingente, mutável, alimentada por saberes 
cheios de lacunas, humanos, baseados na vivência, na experiência, 
na vida. (p. 209) 

Na formação contínua, Perrenoud (2001, p. 159) enfatiza o ponto “estimular a 
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reflexão sobre a prática”, que tem adquirido crescente importância, ao lado da 

atualização dos conhecimentos eruditos gerais e da familiarização com as novas 

tecnologias. O autor se baseia no estudo de Shön (1996) para enunciar que, por um 

lado, há diversos trabalhos sobre teorias subjetivas, reflexões na e sobre a prática, 

saberes da experiência. Por outro lado, trata-se de atribuir certo status aos 

conhecimentos e ao pensamento estreitamente ligados à ação e a situações 

singulares60. 

[...] os professores continuam sendo os principais atores e 
responsáveis por sua formação contínua, pois decidem de maneira 
autônoma seus objetivos e seus planejamentos. Eles se apropriam 
de sua formação contínua no sentido de uma autoformação e 
negociam suas contribuições em função de suas necessidades e da 
situação de suas práticas. (THURLER, 2002, p. 98, grifo do autor) 

PMEF II (2) – Eu me sinto apta a hoje ensinar Matemática, eu acredito que a 
experiência vai aprimorando, eu me sinto igual ao vinho, quanto mais tempo, 
melhor vai ficando, como estou há 10 anos no ensino, eu coloco a seguinte 
comparação “a R. no primeiro ano de recém-formada e a R. hoje”, então os 
conteúdos saem com mais facilidade, as linguagens, os exemplos, as 
estratégias, às vezes, não entende de um jeito, a gente procura outro. Quando 
você sai de uma graduação, você sai muito cru nesse sentido e a própria prática 
vai te levando a essa identidade e também a você ter mais familiaridade com os 
conteúdos. 

PMEF I (20) – O que eu mais busco ultimamente é uma formação continuada 
que me propicie estratégia e instrumentalização para fugir desse tradicional e 
tornar o ensino da Matemática um ensino prazeroso, que as crianças consigam 
enxergar a Matemática no seu dia a dia, que elas parem de achar que a 
Matemática é uma disciplina escolar que quando eles saem da escola eles 
deixam o livro lá e ela não acontece mais; o que eu gostaria muito é de 
encontrar uma formação, isso não só em livros, mas em trabalhos, em outras 
coisas que me proporcionasse, por exemplo, como trabalhar com pesos e 
medidas sem que eu tenha que colocar lá a nomenclatura de pesos e medidas 
do livro tradicional, faz exercício de 1 a 5, a gente corrige e acabou. Então eu 
ainda busco estratégias e instrumentos/ferramentas que me possibilitem tornar 
a Matemática uma coisa mais próxima do meu aluno, o que eu acho que seja o 
diferencial na vida de todo o mundo. Quando eles chegarem no supermercado 
eles não vão pegar o caderno e fazer continha, eles vão fazer mentalmente, 

                                                           

60 Para Tardif (2002, p. 249), os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos tanto em 
suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas e necessitam de uma formação contínua 
e continuada. Assim, os profissionais devem autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, 
após seus estudos universitários iniciais. Desse ponto de vista, a formação profissional ocupa, em 
princípio, uma boa parte da carreira e os conhecimentos profissionais partilham com os 
conhecimentos científicos e técnicos a propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de 
aperfeiçoamento. 
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com raciocínio lógico, isso é o que eu necessito muito; isso não só na 
Matemática, nas Ciências, na História... Eu acho que uma professora que 
domina aquele conteúdo é aquela professora que sabe fazer hiperlinks, então 
ela consegue trazer a Matemática para um contexto da História, da Geografia, 
das Ciências, do Português, ela consegue trazer esses conceitos e torna o 
ensino daquele conteúdo um conteúdo diversificado, ela consegue construir 
pontes e consegue fazer que o aluno perceba essa ponte, ela consegue trazer o 
conteúdo de uma forma que tenha significância para o aluno e a minha maior 
busca, não só na área de Matemática, mas em todas as áreas, é que meu aluno 
consiga enxergar o porquê que ele está aprendendo aquilo, no que eu vou 
utilizar, no que a História viu a Matemática, o que a Matemática influenciou no 
meu ensino de Ciências; acho que o nível avançado é um professor que domina 
o conteúdo ao ponto de fazer essas pontes, de não ficar “agora fecha o livro de 
Matemática e começa o de Português, fecha o de Português e começa o de 
Ciências”. Eu ainda creio que eu não consegui chegar nesse nível avançado, 
porque há limitação de tempo, as escolas precisam dar conta de inúmeros 
conteúdos que não me dão a liberdade necessária, o tempo necessário para 
que eu avance, então a hora que a gente está avançando no conteúdo e que 
está na hora de a criança mergulhar mesmo, deu a hora para a aula de 
Ciências, porque tem o tempo para acabar, tem o conteúdo do ano, mas eu 
pretendo avançar para poder chegar no nível avançado dentro desse período 
burocrático que eu me encontro, acho que é uma função minha de professora, o 
aluno está lá para aprender e eu estou lá para ensinar, tem que ensinar da 
melhor maneira, que, muitas vezes, não é a maneira que eu aprendi, as coisas 
passam de geração em geração e as experiências têm que trazer uma 
bagagem para o crescimento; a gente não tem que olhar para o passado, tem 
que olhar para o presente, tornando o passado presente. O que me preocupa 
muito é o conhecimento raso, eu acho que o professor tem que sair de sua zona 
de conforto, “eu sou professor, eu já sei tudo, a minha formação já me 
proporcionou o que eu deveria saber e a criança vai ter que aprender assim, 
porque é assim que funciona”; eu acho que o professor do século XXI é um 
professor que tem que mergulhar nas coisas, ele não pode ficar só lá na frente, 
achando que ele detém os conteúdos, porque o meu aluno, muitas vezes, sabe 
muito mais do que eu em algumas áreas, então ele é o mestre e eu sou o 
aprendiz. Eu gosto muito quando eu tenho que sair da minha zona de conforto e 
eu tenho que buscar, eu gosto muito quando um aluno faz uma pergunta que eu 
não sei, eu vou aprender aquilo e eu vou falar “Lembra-se daquela pergunta 
que você me fez? Sabe que eu aprendi de outra maneira, vamos ver o que vai 
dar?”. [...] então isso é uma preocupação muito grande que eu tenho e eu tento 
passar do meu nível intermediário para o nível avançado, para que o meu aluno 
saia muito melhor do que eu sou, eu acho que o professor tem que pensar isso, 
a gente não pode achar que ficar naquela mediocridade, que o meu aluno vai 
me superar depois que ele for para a graduação, não, eu tenho aluno que já me 
supera na Educação Básica. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

De acordo com Oliveira (2003, p. 31), atualmente os modelos transmissivos, 

alicerçados na lógica disciplinar, dominam a prática pedagógica com certa 

frequência. Assim, para ultrapassar e superar o paradigma conservador, é preciso, 

antes de tudo, “dar espaço às encruzilhadas interdisciplinares e atividades de 
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integração, adotando para tal uma metodologia ativa, aberta e colaborativa em que o 

professor assume o papel de organizar, administrar e regular situações de 

aprendizagem. Essas mudanças implicam a formação do sujeito aprendiz 

autônomo...”. Superar a lógica do trabalho individualista em prol de um objetivo 

comum e coletivo, qual seja, o de garantir o sucesso nas aprendizagens da 

Matemática por parte dos alunos, deve ser o eixo norteador de propostas e projetos 

de formação continuada em serviço, anunciados nos seguintes termos: 

PMEF I (6) – Seria importante ter palestras e cursos mensais com carga horária 
adequada à realidade dos professores, visando o aperfeiçoamento destes, troca 
de informações experiências com os colegas de outras escolas. Acompanhar as 
novidades que surgem nas escolas públicas com ênfase nas mudanças de leis, 
práticas educacionais comunitárias a nível regional, visitação a locais que têm a 
ver com observação e, posteriormente, desenvolver o hábito do raciocínio. 

PMEF I (1) – Que seja organizado um tempo para que haja uma formação 
continuada que ajude a nós, professoras, a não nos sentirmos inseguras. Muitas 
vezes não conseguimos visualizar o melhor caminho para o processo ensino-
aprendizagem. Que possamos ser orientadas quanto a como fazer para 
melhorar a introdução de novos conceitos, utilizando diferentes metodologias, 
por não sermos especialistas da disciplina. 

PMEF I (4) – Acredito que devemos ter um momento de troca de experiências 
entre os docentes, pois, por meio da socialização de experiências, os 
professores podem expressar pontos positivos e negativos e uma reflexão do 
grupo diante das dificuldades que surgem na prática docente. Estar sempre 
relacionando a teoria e a prática nem sempre é fácil, mas também é um 
caminho que considero extremamente importante para o desenvolvimento de 
um trabalho com excelência, que contemple o aprendizado de todos os alunos. 

PMEF I (6) – Eu considero necessário estar sempre buscando desafios, jogos, 
novidades em Matemática, estimulando cada vez mais o raciocínio lógico dos 
alunos, usando como recurso para dar embasamento ao que é ensinado em 
sala de aula. Hoje em dia os alunos estão entrosados com a era digital e que 
acaba facilitando o manuseio de aparelhos cada vez mais modernos e eles 
ludicamente aprendem com mais facilidade. 

PMEF I (14) – Têm alguns cursos que você pega e que ficou no óbvio, ou então 
você vê que é um curso mais conteudista, não tem uma inovação, trabalha 
muito tradicional e não como a criança pensa, não tem essa preocupação de 
como a criança pensa, qual o melhor modo de você ensinar, não qual o melhor 
modo de a criança aprender, então isso teve algumas coisas que, por exemplo, 
montessoriano não é, está preocupada em como é que a criança vai pensar, 
como é que ela vai entender essa matemática, não como é que eu vou ensinar. 
Eu tive alguns cursos que era como é que eu vou ensinar e o ensinar, acho que 
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fica de cada um. É importante como você vai ensinar, sim, é um jeito que eles 
procuram dar a melhor forma de você fazer, mas acho que tem que estar junto. 
Não tenho vergonha de dizer, mas até 1996 quando eu tive que me virar para 
dar aula na 4ª série, eu não sabia fazer a divisão com dois algarismos na chave, 
eu não sabia, me atrapalhava toda, vou ter que aprender porque vou ter que 
ensinar, aí fui indo bem, mas realmente, hoje, eu preciso passar para eles, 
porque adulta eu não sabia fazer, eu não posso deixar essa turminha chegar 
nisso, era uma coisa ridícula, mas não, é importante. Como é que você vai 
explicar de uma maneira que ele vá entender. Você vai se preocupar em como 
você vai dar isso e eu acho que você tem que se preocupar com o processo de 
evolução desse pensamento, desse raciocínio para você ver, ele está preparado 
para este conteúdo, como é que ele vai entender este conteúdo. O conteúdo, no 
caso dos cursos, tinha que ser um apoio, não assim como ensinar fração, 
vamos ver, fração o que é, como é que a criança aprende essa fração, como é 
que eu posso construir esse raciocínio na fração, quais são as hipóteses que eu 
posso usar para desestruturar, bem construtivista mesmo nesse ponto, como é 
que eu posso fazer a criança entender que fração é um pedaço de uma coisa 
que antes era um inteiro e que essa fração agora é um inteiro, é complexo. Eu 
queria mais cursos que façam a gente pensar que nem você fez, muita coisa, 
quando você falava, a minha cabeça estava a mil, porque eu estava pensando 
naquilo, nossa é isso mesmo, por que eu não fiz isso antes, por que e eu não fui 
por esta vertente, então falta este tipo de... E até pôr a mão na massa na prática 
com jogos mais sofisticados, eu acho que faltam jogos. A Matemática, tudo 
bem, ela é papel também, tem um registro necessário, mas falta o jogo, falta 
essa interatividade com o colega, vamos fazer junto, dá para pôr na prática, 
tinha que ter algo mais voltado para isso nos cursos mesmo, porque isso vai 
abrir até a nossa cabeça, eu estou raciocinando, eu vou estar construindo isso 
dentro de mim. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

A formação integral do professor de Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental passa pelo domínio dos conteúdos matemáticos de ensino, de modo 

que o professor consiga transitar por esta área do conhecimento a ponto de tornar a 

Matemática compreensível aos seus alunos, num movimento de busca constante de 

aperfeiçoamento de sua prática docente. 

[...] o sentido de incompletude, necessário à formação geral do 
futuro professor, é capaz de dar a ele a vivacidade docente para 
ir em busca de novas rotas de organização de conteúdos a 
serem ensinados [...], a fim de que socialmente se comprometa com 
a aprendizagem de seus alunos. [...] Dessa forma, o professor em 
seu Ensino há que pensar em estratégias que carreguem em si a 
consciência da incerteza que vai enfrentar em sala de aula, de modo 
a colher informações e encontrar acasos durante o percurso e assim 
se abrir às imprevisibilidades da docência. Entendo que esse 
movimento pessoal de preparação para o inesperado há que fazer 
parte da formação geral do futuro professor, pois dessa maneira ele 
estará aberto aos acasos discentes e seus contextos e, 
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provavelmente, o sentido de incompletude gerado nesse jogo de 
interações e retroações o tornará vivaz. (MARTINS, 2014, p. 103-104, 
grifo do autor) 

O mapeamento das necessidades formativas de professores em formação, 

bem como de professores em atuação, abre uma vertente para uma discussão que 

deve configurar e/ou reconfigurar os processos formativos nos cursos de graduação 

em Pedagogia, de modo a possibilitar o redimensionamento dos saberes docentes e 

profissionais necessários aos futuros professores de Matemática dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, uma vez que: 

É fundamental que o professor não tenha somente o conhecimento 
de determinado conteúdo matemático, mas também saiba ensinar; 
conheça o aluno e sua aprendizagem, seu contexto de trabalho, a 
forma como a Matemática se organiza; domine diversos recursos e 
métodos para tornar a Matemática mais compreensível; utilize o 
conhecimento adquirido na sua experiência profissional; e tenha 
conhecimento sobre o currículo escolar matemático (SHULMAN, 
1986, 1987). Esse conjunto de saberes que compõe o repertório de 
conhecimentos necessários para ensinar Matemática é proveniente 
da formação inicial e continuada, da experiência profissional, e é 
fundamental para uma prática efetiva nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. É responsabilidade do professor dominar esses 
saberes, conseguir integrá-los e mobilizá-los. Essa mobilização 
sugere a ideia de movimento e renovação continuada, de construção 
e valorização dos distintos saberes e não apenas aqueles 
relacionados a aspectos cognitivos. (FAUSTINO, 2011, p. 43) 

Fica claro, ainda, segundo D’Ambrosio (1986, p. 99), que se torna, assim, 

fundamental formar, através dos nossos cursos de formação de professores de 

Matemática, estes formadores de crianças, transmitindo aos mesmos nossas 

angústias pelo fato de:  

[...] como educadores, corrermos o risco de sermos meros 
repetidores do passado e condicionadores das crianças. Mas ao 
mesmo tempo, transmitindo a eles a fé no papel que o conhecimento 
científico poderá desempenhar na melhoria da qualidade de vida das 
gerações futuras, naturalmente tudo inserido no contexto de 
humildade e generosidade com que dialogamos com nossas crianças.  

5.4.1 Considerações preliminares da categoria analisada – Necessidades 
formativas no processo de ensino e aprendizagem da Matemática e 
formação de professores 

Como a maioria das professoras não procuram por temas relacionados à 

Matemática em sua formação continuada, não puderam pontuar as necessidades 
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formativas. Porém, aquelas que buscam formação continuada na Matemática 

pontuaram a necessidade de se apropriarem das tendências atuais no ensino da 

Matemática na dimensão do “saber fazer”, convergindo com as expectativas de 

superação das lacunas no processo formativo por parte dos alunos do curso de 

graduação em Pedagogia que, em sua maioria, sugere a inserção de aulas mais 

práticas no desenvolvimento das disciplinas relacionadas à Matemática na formação 

inicial de professores.  

As professoras e os alunos dos cursos de graduação em Pedagogia 

pontuaram a necessidade de busca de aperfeiçoamento constante para aprimorar a 

prática docente e garantir a aprendizagem da Matemática por parte de seus futuros 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, possivelmente em decorrência de 

suas preocupações didático-pedagógicas no sentido de conferir significado aos 

conteúdos matemáticos, uma vez que “[...] é difícil fazer os alunos gostarem de 

Matemática se os próprios professores não apontam a funcionalidade da mesma” 

(SILVA et al., 2014, p. 23). 

Algumas professoras pontuaram a consideração dos aspectos qualitativos em 

detrimento dos aspectos quantitativos no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, como, por exemplo, dar mais tempo de aula para atividades 

processuais nas quais os alunos constroem conhecimento matemático, ao invés de 

dar ênfase a exercícios de fixação e memorização mecânica.  

Os professores em formação no curso de graduação em Pedagogia 

conseguem refletir sobre a importância de garantir um aprendizado com significado 

dos conteúdos matemáticos, ao fazerem a crítica às práticas de ensino tradicionais e 

buscarem por metodologias que dialoguem com as tendências atuais do ensino da 

Matemática. 

Dentre as necessidades formativas apontadas, podemos identificar as que se 

referem à falta de domínio do conteúdo matemático por parte das professoras em 

formação do curso de graduação em Pedagogia. Em outra perspectiva, encontramos 

indicadores de fragilidade quanto ao domínio de metodologias de ensino da 

Matemática, por parte das professoras em atuação nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Frente à proclamada necessidade de integração dessas duas dimensões na 

formação dos professores polivalentes que ensinam Matemática, os formadores 

desses professores, quer em cursos de graduação em Pedagogia, quer em cursos 
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de graduação em Matemática, preconizam ações formativas que levem em 

consideração a indissociabilidade entre esses saberes na formação dos professores, 

bem como valorizam a prática de pesquisa como meio de articular tais dimensões na 

formação inicial e na formação continuada de professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

As lacunas ainda presentes nos processos formativos dos diferentes atores 

sociais que ensinam Matemática devem considerar que a qualificação e a 

profissionalização do professor de Matemática se concretizam por meio da interação 

entre os saberes acadêmicos adquiridos na formação inicial e entre os saberes da 

experiência profissional construídos nos espaços onde atuam na formação 

continuada em serviço, imprimindo qualidade nos processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática. 

5.5 CATEGORIA 5 – REPRESENTAÇÕES/ASPECTOS QUE FAVORECEM O 
APRENDIZADO DA MATEMÁTICA ESCOLAR 

Com relação à categoria em questão, pretende-se verificar quais saberes 

foram mobilizados para o alcance de uma prática bem-sucedida de ensino da 

Matemática61, bem como verificar quais abordagens teórico-metodológicas foram 

utilizadas por parte do(a) professor(a), de modo a identificar indicadores positivos 

que possam ser contemplados na formação inicial de professores de Matemática no 

curso de licenciatura em Pedagogia. 

Oliveira (2003, p. 31) afirma que há necessidade de desencadear uma teia de 

abordagens pedagógicas inovadoras, a fim de alicerçar uma prática pedagógica 

pautada no paradigma emergente. “Essa teia pode direcionar uma ação pedagógica 

que leve à produção do conhecimento, centrada no sujeito-aprendiz – individual e 

coletivo – desenvolvendo sua autonomia, criatividade, criticidade, espírito 

investigativo e colaborativo e que o capacite para enfrentar os desafios da sociedade 

contemporânea”. 

 

                                                           

61 Para Cunha (1989, p. 155-156 apud SILVA et al., 2014, p. 56), o conceito de bom professor é 
valorativo, com referência a um tempo e a um lugar, como tal é também ideológico, isto é, representa 
a ideia que socialmente é construída sobre o professor. Sabe-se que bons professores de 
Matemática precisam conhecer o conteúdo com o qual irão trabalhar (isso é inquestionável!), mas 
também devem dominar as técnicas e conhecer os aspectos que envolvem a atividade docente e o 
processo de aprendizagem, inclusive as suas dificuldades e como lidar com os sujeitos a ponto de 
possibilitar reais aprendizagens. 
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Em muitos casos, o maior desafio do professor do Ensino 
Fundamental (tanto o professor unidocente como o especialista) é 
promover e manter o interesse do aluno nas aulas de Matemática e 
promover a reciprocidade na confiança entre aluno e professor, 
condições essenciais para o desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem dessa disciplina. (SANTOS, 2014b, p. 49) 

Oliveira e Ponte (1996 apud CURI, 2005, p. 30) destacam que: 

[...] o conhecimento didático dos conteúdos matemáticos permite ao 
professor aprofundar as reflexões sobre sua prática, analisar os 
objetivos de aprendizagem, as tarefas matemáticas a que se propõe 
realizar, os papéis dele e do aluno durante a realização de uma 
atividade matemática, o contrato didático e o discurso matemático. 

Nessa perspectiva, Oliveira e Ponte (1996 apud CURI, 2005) consideram que 

a didática deixa de ser um conhecimento normativo e passa a ser o quadro teórico 

para análise do processo de ensino, perspectiva essencial para os professores que 

querem refletir sobre a sua prática.  

Uma discussão que parece muito importante, em termos das práticas 
pedagógicas do professor de matemática, diz respeito aos elementos 
envolvidos em sua ação didática com vistas à aprendizagem da 
matemática escolar por seus alunos. Dentre esses elementos, o 
professor lança mão de metodologias e de recursos. (VALENTE, 
2013, p. 944) 

PMEF I (3) – Em uma aula que apliquei para uma turma de 5º ano, no início de 
aula e que deu resultado, pois fez sentido para os alunos, usei o material 
Cuisenaire com uma malha quadriculada com a mesma medida do material. 
Cada aluno ficou com um kit. Durante a aula, nós “brincamos” de completar 
para formar 10. Então eu pedia a barra na cor tal e prontamente o aluno tinha 
que localizar a que completava (podendo ser mais de uma para ver as 
possibilidades de se chegar ao mesmo resultado) com outras barras e chegar 
no resultado. Depois, passamos do lúdico para o registro e fizemos atividades, 
pintando e escrevendo na folha quadriculada. Dessa forma, o raciocínio rápido 
para as contas ficou mais fácil para os alunos. 

PMEF I (18) – Têm várias, no nosso livro tem sempre a resolução de 
problemas, são situações problema que eu jogo, depois eu quero saber como 
cada um chegou àquela conclusão e eu acho muito interessante. Por exemplo, 
tinha uma tabela, uma tabulação de uma pesquisa e eles tinham que traduzir 
aquilo num gráfico de barras e a pergunta final era quantas pessoas 
participaram daquela pesquisa; uma coisa nova para eles que eles nunca 
tinham visto e eu acho o máximo, porque têm uns que já montam na conta, 
outros fazem desenhos, cada um se vira do jeito que é mais fácil, às vezes, 
pega o material concreto para fazer e isto tudo valendo. Depois a roda que eu 
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faço de como cada um chegou àquela solução, eu acho muito rica, porque, às 
vezes, a linguagem deles é diferente da nossa e eles explicando, eu acho o 
máximo, a gente tenta passar e a nossa linguagem não atinge, então, é um 
momento muito gostoso. 

PMEF I (20) – Eu me lembro que uma coisa que me marcou muito, eu estava 
dando aula para as crianças do 1º ano, foi um dos primeiros anos que o 1º ano 
abrangia aquela criança que seria antigamente o pré-primário, foi o primeiro ano 
que eles vieram para o 1º ano com seis anos e tinha um conceito no livro que 
era da Geometria Plana, aí eu fui buscar os jogos que eu tinha aprendido no 
laboratório da faculdade e eu cheguei no Tangran. [...] O Tangran para mim é 
uma ferramenta maravilhosa, que eu não conhecia, que a gente via no 
laboratório de aprendizagem da faculdade rapidamente, que não conhecia a 
história, só mostrou que eram sete peças, que tinha peças geométricas e 
algumas de nós que estávamos lá nunca tinha usado na sala de aula e é uma 
coisa tão antiga e hoje é novo, porque os professores não utilizam essa 
ferramenta, por isso que é novo, mas não quer dizer que é recente. E foi muito 
mais eficaz do que eu falar “olha gente, nós vamos desenhar figuras 
geométricas no caderno”, nós vamos trazer a Arte para o ensino da Matemática, 
foi muito mais significativo, muito mais proveitoso do que você utilizar aquilo no 
caderno que eles achariam entediante e iam fechar o caderno e “que bom que 
acabou essa aula de Matemática”. 

PMEI I (19) – No fim da apostila tinha um jogo de tabuleiro em que eles tinham 
que resolver situações problemas, então tinham quatro cores, então a primeira 
cor era adição, a segunda subtração, a terceira eram as duas contas e a última 
era um pouco mais complexa, vinha multiplicação e dependia da situação 
problema que era proposta. Aí, os alunos recortaram as cartinhas, o tabuleiro e 
tudo mais, e cada um tinha que sortear e tentar resolver a situação. No começo, 
eles queriam ter a sorte de pegar um problema fácil, eles queriam muito isso, 
depois que eles perceberam que na primeira cor era adição, que todo mundo 
fez a mesma conta e na segunda era subtração, então eles perceberam que era 
o mesmo nível de dificuldade para todo mundo e daí depois eles focaram no 
tipo de problema que eles queriam, aí eles foram para uma coisa que não tem 
nada a ver, eles foram para o desenho e ao fim, que eles perceberam que o 
grau de dificuldade estava aumentando e eles estavam conseguindo resolver, 
quando acabou o jogo e cada um conseguiu resolver o seu problema, eles 
ficaram super felizes e super satisfeitos em ter conseguido superar cada 
desafio, especialmente no último problema, que era bem mais complexo 
mesmo, e um ajudando o outro, ter essa liberdade também de tentar sozinhas, 
depois com a ajuda do outro... deixei eles bem livres, foi uma experiência 
gratificante. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

De acordo com Starepravo (s/d), não basta possuir vasto domínio do saber 

matemático para ensinar bem. Se um professor compreende como o sujeito constrói 

e organiza o conhecimento, sabe que a aprendizagem se apoia sobre a atividade 

intelectual. Portanto, o aluno não aprende porque a explicação do professor foi boa, 
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mas porque os problemas foram bons. 

Assim, é necessário que na escola o ensino integre informação, 
conhecimento e saber. Não é admissível que os alunos 
simplesmente reproduzam informações e saberes ensinados pelo 
professor, tampouco, que a sua atividade intelectual fique apenas na 
esfera da compreensão particular e pessoal, pois para isso não 
precisariam ir à escola. O aluno deve construir seu conhecimento e, 
mediante a boa intervenção do professor, esse conhecimento deve 
ser transformado em saber socializado. (p. 82-83) 

O trabalho com a abordagem da resolução de problemas remete a um ensino 

da Matemática alicerçado em pressupostos das tendências atuais da Educação 

Matemática, que considera o aluno como um sujeito ativo na construção dos 

conhecimentos matemáticos, que comunica suas ideias matemáticas por meio de 

conjecturas e hipóteses acerca de um determinado objeto de conhecimento. 

PMEF I (1) – Uma prática pedagógica que considero bem-sucedida no ensino 
da Matemática é levar todos os dias os alunos a fazerem desafios lógicos que 
os ajudem a refletir. Primeiro, levando-os a pensar uma situação proposta. 
Havendo essa reflexão, os alunos conseguem analisar a ação, o significado que 
se pede e o resultado a que se quer chegar. E finalmente que consiga colocar 
no papel as estratégias que pensou, podendo assim até ajudar os amigos que 
estão com dificuldade. 

PMEF I (5) – Por sentir uma grande dificuldade por parte dos alunos em 
resolver situações-problemas, este ano iniciei esse conteúdo trabalhando com 
desenhos, o aluno resolvia todo problema com desenhos, senti que houve um 
melhor aproveitamento nesse conteúdo. Trabalhei o sistema monetário 
montando um mercadinho e a divisão distribuindo balas. Percebo que cada vez 
mais a atividade prática faz toda diferença na hora de assimilar um conteúdo. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Santos (2014c, p. 22) afirma que, “[...] para um mesmo aluno... uma atividade 

da sala de aula ou uma situação da cena cotidiana podem mobilizar noções 

matemáticas relacionadas ao universo das compras e vendas [...]” ou, com base 

nesses contextos mencionados, “[...] de uma motivação cognitiva intelectual pode-

se gerar uma indagação, uma hipótese, uma questão ou reflexão que remetam à 

necessidade de realizar pesquisas, de lançar mão de modelos matemáticos mais 

complexos ou a uma formulação teórica mais elaborada (real 
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pensado/hipotetizado)”. No que se refere ao universo matemático das compras e 

vendas, a simulação de situações de “compras no supermercado” mostra-se como 

uma estratégia metodológica bastante utilizada pelas professoras de Matemática 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como podemos verificar: 

PMEF I (4) – Sistema monetário. Para trabalhar esse conteúdo com os alunos 
primeiro realizei uma atividade para levantar os conhecimentos prévios em 
relação ao dinheiro. Em seguida, realizamos um cartaz com as cédulas e 
moedas do nosso sistema monetário. Pesquisamos preços em revistas, jornais, 
mercados, realizamos exercícios de composição de números e em seguida 
montamos um supermercado. Cada criança trouxe várias embalagens vazias, 
montamos prateleiras, caixas para cobrarem pelos produtos. Fizemos um 
revezamento para cada aluno ter a oportunidade de vivenciar cada situação 
proposta. A criança que comprava recebia um valor e colocava na sacola as 
embalagens e ia estimando o valor da sua compra antes de passar no caixa, 
exercitando o cálculo mental. O caixa trabalhava o “troco”, tão importante nas 
situações de compra. Considero essa experiência uma prática bem-sucedida, 
pois os alunos levantaram seus conhecimentos prévios, construíram o seu 
mercado, realizaram cálculos, resolveram problemas por meio de uma forma 
lúdica um ambiente favorável ao aprendizado. 

PMEF I (11) – Eu acho que foi quando a gente trabalhou o nosso dinheiro na 
questão do mercadinho, até registrei, tirei fotos, porque a gente trabalhou antes 
o conteúdo, eles conheceram as notinhas, o papelzinho, e no final do trabalho 
nós montamos o mercadinho na sala e nesse dia foi assim super legal, porque 
uma aluna trouxe uma máquina registradora, ela trouxe, eu não pedi e foi uma 
coisa bacana, porque eles me ajudaram a montar, eles montaram o mercado, 
então eles participaram de tudo na verdade, eles recortaram, eu misturei tudo 
no chão, a gente fez uma roda enorme, eles classificaram os produtos, o que 
era de limpeza, de higiene, o que era comida, eles separaram. Depois que eles 
fizeram isso, eles escolheram quem ia vender, quem ia ser os funcionários, 
quem ia comprar, quem ficava no caixa, igual mercado mesmo, deram 
dinheirinho, tinha que dar o troco. Aí tinha uma criança que disse “pode pagar 
no cartão?” e eu disse “Não, essa máquina não aceita cartão de crédito”, porque 
com cartão fica fácil, então tem que dar o troco, ver quanto é que vai vir de 
troco, não usavam a calculadora, porque tinha que ser de cabeça. E uma coisa 
que eles gostaram muito, eles participaram muito, então acho que foi bem legal. 
Eu acho que a montagem do mercadinho fechou aquele conteúdo que a gente 
vem trabalhando e é legal, porque eles já vão na cantina também comprar, é 
uma coisa que eles já vivenciam isso no dia a dia deles fora daqui e acho que 
aqui na escola acabou aprimorando mais ainda e agora cada vez mais eles vão 
querer vivenciar isso de comprar. Quando eles tem que comprar o livro 
paradidático de Português as crianças já sabem que vão comprar e vem tanto 
de troco, aí eu deixo, vou com eles, e a Matemática está no nosso dia a dia, 
eles moram em prédio, o andar que mora, eu acho que tudo tem Matemática. 

PMEF I (15) – Eu acho que essa atividade prática de mercado, essa coleção 
que a gente usa aqui tem no final do livro um material de apoio, então vem as 
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notinhas de reais, as moedinhas, eu acho que essa atividade é muito rica; então 
quando você coloca na sala vários objetos, normalmente a gente faz com 
sucata, vários objetos ali expostos, coloca o preço, faz com que a criança pense 
no valor que pode custar aquilo, a criança vai refletir “quanto será que custa, por 
exemplo, um sabonete?”, então ela tem que ter a noção, ela vai ter que buscar, 
ela vai ter que saber se ela sabe, se ela foi com a mãe dela um dia no 
supermercado, se ela teve essa vivência, para ver mais ou menos quanto custa 
o sabonete; se ela não tem, ela pode pesquisar numa revista, por exemplo, 
folhetinhos de supermercado, eu acho que têm várias coisas que podem partir 
dessa atividade, para a criança buscar o valor daquele produto, depois colocar o 
valor, depois uma das crianças ser o caixa, para receber, então a pessoa vai 
comprar, ela tem que saber: Eu tenho tantos em reais, o que eu posso 
comprar? Será que eu vou conseguir com o dinheiro que eu tenho? A criança 
que faz a parte do caixa tem que saber quanto ela tem que devolver, se a 
criança der um valor a mais, quer dizer, é uma atividade que marca bastante, 
porque eu lembro muito de ter feito isso no 2º ano com as crianças e eles 
gostavam, eu acho que aprendia muito mais do que ficar fazendo probleminha 
de Matemática com aquelas palavrinhas “a mais”, “a menos”, eu acho que a 
prática aí ela surtia muito mais efeito, então quando a gente chegava ao papel e 
no livro, a criança, às vezes, não estava acostumada com aquelas palavras que 
o problema tinha, mas quando você explicava e passava para o concreto, 
quando fazia essa associação, a criança entendia e ela assimilava bem melhor. 
Eu acho que essa atividade de mercadinho é uma atividade bacana, porque 
você ensina muitas coisas, noção de dinheiro, quanto vale o dinheiro, quanto 
que é dois reais, então faz aquela conta, aqueles números enormes, pode ser 
que eles não têm a noção de quanto vale aquele número, então acho que essa 
atividade ajuda também nisso 

PMEF I (16) – Uma recente que a gente fez e que eles adoraram foi o 
mercadinho, então eles trouxeram de casa as embalagens, aí depois no dia do 
mercadinho, primeiro eles fizeram a separação dos produtos, produtos iguais ou 
similares, o que pode pôr junto, o que não pode, eles começaram a agrupar os 
produtos na sala, todos espalhados pelo chão, aí depois vamos colocar o preço, 
então eu fiz uns papelzinhos com os preços no computador, então “será que 
isso aqui vale essa quantia?”, então, eles começaram a colocar o preço nos 
produtos, esse é igual, então, tem que ter o mesmo valor, esse é parecido e 
também pode ter o mesmo valor, fizemos um semicírculo na classe e eles 
separaram nas mesas os produtos, como nas prateleiras do supermercado, 
produtos de limpeza, enfim, foram separando. Quem tinha em casa a caixa 
registradora de brinquedo pôde trazer, mas só para fazer parte do cenário, aí a 
gente trabalhou com Língua Portuguesa, o cenário, algumas palavras básicas. 
Aí eles trabalharam com o dinheiro e eu fui lançando situações problemas para 
eles, “agora vocês têm que comprar dois produtos e têm que pagar com uma 
cédula de 10 reais”, então metade da sala eram os compradores e, a outra 
metade, era o caixa, eles tinham que ajudar o caixa a fazer a conta, fazer o 
troco, aí todos foram compradores e todos foram caixa, mais de uma vez a 
gente fez várias situações problemas, então eu fiz “agora vocês podem comprar 
quantos produtos vocês quiserem, vocês têm que pagar com uma cédula de 20 
reais e tem que receber de troco 2 reais”, então eu fui lançando situações, teve 
momentos em que eu deixei eles livres, quando deixei eles livres, eles queriam 
comprar o supermercado inteiro, só que eles tinham que aguentar carregar 
tudo, dinheiro eles tinham, porque como era do material de apoio do livro eles 
tinham muito, mas e para fazer a conta de tudo aquilo, aí que eles começaram a 
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perceber que não era bom negócio, porque eles tinham que fazer toda aquela 
soma com todos aqueles números, então, daí, “acho que eu não vou levar tudo 
isso, mudei de ideia”, no começo eles acharam o máximo deixar livre e poder 
pegar tudo e, aí, eles foram percebendo o que podia, o que não podia; eu deixei 
eles lançarem os problemas, “tem que gastar 5 reais comprando só 4 produtos”, 
então tinha que arrumar os 4 produtos dentro dos 5 reais e assim foi. Durou um 
tempão, porque é aquela história, não é uma aula de 50 minutos. Essa atividade 
a gente estava trabalhando um capítulo do livro que era sistema monetário 
brasileiro, então tinha outras situações também e depois a gente registrava, 
tinha situações problemas parecidas com essas que eu lancei e num outro dia 
eles iam registrar com muito mais facilidade para resolver depois os exercícios, 
depois da vivência. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

A vivência de experiências reais voltadas ao cotidiano dos alunos confere a 

aproximação aos conteúdos matemáticos de uma forma autônoma e lúdica, 

promovendo aprendizagens verdadeiramente significativas. 

A utilização da ideia de dinheiro para o ensino do sistema decimal 
permite ao professor recorrer a situações cotidianas que a criança 
conhece bem. Através de representações materiais do dinheiro (por 
exemplo, fichas de cores diferentes têm os valores de 1, 10, 100) 
usadas em classe, o professor pode estabelecer um vínculo 
significativo entre a matemática da vida e a matemática da escola, 
tornando a matemática da escola menos acadêmica e mais vinculada 
aos processos de raciocínio que têm lugar na feira e no mercado. 
(SCHLIEMANN; CARRAHER; CARRAHER, 2006, p. 180) 

Claramente, constata-se que é tarefa do professor que vai ensinar 

Matemática nos anos iniciais, “[...] desencadear ou desenvolver a inteligência da 

criança, oportunizando acesso e manipulação de instrumentos e objetos simbólicos 

que ampliam suas competências a fim de estruturarem-se mecanismos para solução 

de problemas e, portanto, de pensar matematicamente” (SILVA, 2013, p. 62). 

[...] esperamos que o saber matemático se traduza para o aluno 
como um conjunto de recursos aos quais recorra para resolver com 
êxito diferentes tipos de problemas que se apresentem a ele nas 
mais variadas situações, para tomar decisões, para decidir por essa 
ou aquela conduta, e que não tenha sentido apenas em um 
determinado momento pontual de uma aula. (SMOLE, s/d, s/p) 
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PMEF I (12) – Era uma coisa muito simples que eu me lembro deles 
entenderem unidade, a dezena, a centena, então o trabalho primeiro com o 
material dourado que a gente dava, quando a gente passou para a apostila, que 
eles entendiam que na barrinha que cabiam 10 cubinhos, essa era a passagem 
daquilo, ela soltinha e ela presinha, a chapa, o cubo, então, eu acho que 
quando eles percebiam brincando ali e de repente no papel: “Ah, é isso?”; 
então, porque estou elevando um número na hora que estou somando, então 
eu acho que isso aí para eles como a gente trabalhava muito com o material e 
depois a folha e junto também, primeiro material, depois material e folha, eles 
entendiam por causa disso ou desmanchar também, o inverso, vamos 
desmanchar a barrinha então, como que eu faço para desmanchar esta 
barrinha, o que eu faço, ela está inteirinha, não vou quebrar né, então pegar o 
material e eles têm aquele click, então era uma coisa muito bacana. Então, esse 
processo era muito valioso. A fração também era uma coisa muito legal de dar, 
porque se eu fosse colocar um número em cima do outro, o que representa, 
vamos começar do inteiro, então agora vamos dividir na metade, então sempre 
trabalhando com alguma coisa, nós trabalhávamos com chocolate, quer coisa 
mais gostosa? Era uma aula que eu lembro que eles aprendiam muito a fração, 
porque tinha aquela parte lúdica e gostosa. Por isso, eu acho que a Matemática 
tem que ser muito palpável para a criança ir mesmo, porque daí ela também vai 
concluindo, ela vai vendo, é diferente de estar lá num desenho, chama muito 
mais a atenção dela quando ela está vendo uma coisa que vai ser bom para ela: 
eu vou comer mais ou menos? 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Assim, como o domínio dos conteúdos matemáticos não garante a 

aprendizagem desses conteúdos por parte dos alunos, os materiais concretos 

específicos para o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

devem ser utilizados com intencionalidade pedagógica, de modo a potencializar as 

aprendizagens dos alunos62. Para Schliemann et al (2006c, p. 179-180): 

Os materiais concretos mais comumente usados no Brasil visam o 
ensino do sistema decimal. O material mais conhecido busca refletir 
a estrutura do sistema decimal utilizando cubos pequenos como 
unidades, varetas formadas por dez cubinhos como dezenas, e 
placas formadas por cem cubinhos (10 por 10) como representação 
material de uma centena. [...] o material, apesar de ser formado por 
objetos, pode ser considerado como um conjunto de objetos 

                                                           

62  Oliveira (2007) problematiza que o uso de materiais concretos parece ser frequentemente 

entendido como o distintivo de um trabalho que forma pedagogicamente o professor para ensinar 
Matemática nos anos iniciais. Neste sentido, essa formação parece ser entendida de forma limitada, a 
meu ver, quando se restringe à introdução na prática formadora de atividades a serem realizadas 
concretamente. O como fazer parece ser o enfoque de muitas práticas formadoras, em detrimento 
dos porquês. É preciso reforçar que embora o conhecimento possa partir da prática, o simples 
domínio da prática não significa, necessariamente, o domínio do conhecimento. 
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“abstratos”, porque esses objetos existem apenas na escola, para 
finalidade de ensino, e não têm qualquer conexão com o mundo da 
criança. [...] Quando o material concreto não representa uma 
situação cotidiana conhecida da criança, quando ele não tem relação 
com a vida da criança, esse material pode, de fato, ser considerado 
como uma representação material abstrata de princípios 
matemáticos. 

Nota-se que, outras professoras igualmente elegem práticas de ensino da 

Matemática, as quais consideram o aluno como um sujeito que “aprende brincando” 

por meio de atividades lúdicas que garantem a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos, subjacentes na prática pedagógica dessa professora: 

PMEF I (8) – Quando lecionava Matemática para o 2º ano, antes de apresentar-
lhes a tabuada, íamos brincar de amarelinha, pulando de número por número, 
depois de 2 em 2, 3 em 3, e assim até chegarmos de 10 em 10. Logo em 
seguida, pedia o registro de como se brincava, os alunos tinham que escrever 
explicando. Em seguida, faziam o desenho mostrando como havíamos feito. Por 
fim, explicava que era o mesmo processo da tabuada. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Garcia (2003 apud CURI, 2005, p. 22) defende a existência de uma relação 

entre o conhecimento matemático do professor e as situações e atividades em que 

este conhecimento é usado. “Ela afirma que os conhecimentos gerais que o 

professor tem da Matemática devem ser utilizados na organização e na estruturação 

de tarefas concretas preparadas para estudantes específicos que, naquele momento, 

são seus alunos”. 

Um professor raramente tem uma teoria ou uma concepção unitária 
de sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas teorias, 
concepções e técnicas, conforme a necessidade, mesmo que 
pareçam contraditórias para os pesquisadores universitários. Sua 
relação com os saberes não é de busca de coerência, mas de 
utilização integrada no trabalho, em função de vários objetivos que 
procuram atingir simultaneamente. (TARDIF, 2002, p. 263) 
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PMEF I (21) – Uma prática que fiz há pouco tempo foi sobre estimativas. Dei 
aula no pátio da escola e foi muito bem-sucedida. Estimamos quantos copos de 
água cabiam dentro de determinada vasilha. Copos grandes, copos pequenos, 
vasinhos de diferentes tamanhos. É nossa matemática no cotidiano, nas nossas 
vidas. 

PMEF II (1) – Desenho geométrico eles gostam bastante, então quando a gente 
fez o estudo dos poliedros e no ano passado eu tive a oportunidade de fazer a 
oficina, eu acho que isso ajudou bastante, porque cada 5º ano eu dividi, uma 
sala fez as pirâmides, a outra os cubos, saiu a do decaedro, icosaedro. Eu 
verificava que tinha alunos que tinha facilidade para visualizar e montar, porque 
o dodecaedro eu não tinha montado, só tinha feito a peça e um aluno foi lá 
sozinho e montou para mim, então, o ano passado foi muito rico, porque eles 
verificaram a relação, eles queriam montar vários tipos de poliedros, não só 
regulares, mas também os irregulares, misturar faces triangulares com 
quadrangulares. A S. até me sugeriu a fazer uma bola, tinha a pentagonal e a 
hexagonal e a gente conseguiu montar, só que a dobra é difícil, tive que cortar o 
papel, porque tem que ser retangular, tive que cortar e começar a dobrar um 
pouco, porque tem uma parte lá que tem que saber, aí eles montaram uma bola 
de futebol. E eles gostaram bastante porque aqui na escola têm vários 
materiais, tem poliedro em acrílico, tem também a sala de materiais, então eu 
tento levar de várias formas. Teve uma aula que teve que trazer embalagens de 
poliedros, o mais fácil é caixinha de pasta de dente, mas aí eles começam a 
observar e trazem caixinhas de bolacha de formato de prisma hexagonal, 
começam a trazer várias coisas, começam a desenhar.  

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Nessa atividade de Matemática, percebe-se por parte dos alunos a 

capacidade de generalizar, de identificar o que é geral em meio às particularidades. 

Neste contexto, com base em Sforni (2012), o aluno demonstra ter alcançado este 

nível de pensamento em relação ao conteúdo matemático em construção “[...] 

quando apresenta maior flexibilidade na forma de lidar com o conceito em pauta, 

quando não é rígido na forma de realizar as tarefas ou de abordar o conceito, 

quando não reproduz apenas a linguagem, os exemplos e os modos de ação do 

professor” (p. 481).  

Neste sentido, de acordo com as reflexões de Kuenzer (2000, p. 151): 

[...] à escola compete criar situações significativas de aprendizagem 
através das quais o aluno desenvolva competências cognitivas 
superiores, competências comunicativas, éticas, estéticas e de 
organização coletiva, de modo a ser capaz de exercer a crítica, a 
criação e a educação continuada, como condições necessárias, 
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embora não suficientes, para a superação da exclusão; para tanto, 
ele deverá dominar não só os conteúdos, mas os processos de 
produção e divulgação dos conhecimentos. Do ponto de vista dos 
conteúdos, as mudanças no mundo do trabalho têm levado a um 
certo determinismo tecnológico que conduziria à conclusão de que as 
novas demandas implicariam em novos conhecimentos, diferentes 
dos que têm sido objeto do trabalho pedagógico escolar. De modo 
geral, pode-se afirmar que tal raciocínio linear é uma simplificação 
que não permite apreender o problema em toda a sua complexidade.  

Quais seriam essas novas demandas na formação inicial de professores de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais seriam os novos 

conhecimentos necessários ao atendimento dessas novas demandas? Tais 

aspectos foram discutidos na análise das categorias anteriores e apontam para a 

necessidade de uma adequação da formação de professores de Matemática aos 

novos desafios e contingências da escola no segmento inicial do Ensino 

Fundamental. Uma das estratégias formativas que os professores podem vivenciar 

na formação inicial, no curso de graduação em Pedagogia, diz respeito à prática de 

ensino que se utiliza da metacognição63 no processo de “aprender a aprender” a 

Matemática. 

[...] a metacognição pode ser utilizada como um mecanismo de 
aprendizagem na matemática, pois ela estimula o aluno a refletir e a 
raciocinar sobre os modos pelos quais executa uma atividade ou 
quando resolve uma dada situação-problema. Desse modo há uma 
interação entre o indivíduo e o problema, e entre seus processos 
mentais. Essa autonomia intelectual do indivíduo irá ajudá-lo na 
praticidade do dia a dia, nas decisões a serem tomadas no cotidiano. 
[...] os estudos têm mostrado que há uma significativa relação entre a 
aplicação de atividades metacognitivas e a melhora do desempenho 
dos alunos especialmente em matemática no ensino regular. (LEITE; 
DARSIE, 2011, p. 185) 

 

 

                                                           

63 De acordo com Leite e Darsie (2011, p. 183), atividades de ensino que se utilizam da metacognição 

são aquelas em que os estudantes são estimulados a refletir sobre os modos pelos quais executam 
determinado procedimento ou resolvem uma dada situação-problema, de modo que durante a 
atividade há uma interação constante entre o aluno e a situação, e entre o aluno e seus próprios 
processos mentais. Neste caso, a tomada de consciência de “como se faz” é algo inerente ao 
processo de aprendizagem. Sob este aspecto, a aprendizagem mecânica ou o fazer por fazer não 
tem espaço: ou a aprendizagem é consciente, ou não há aprendizagem significativa.  
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DLP (2) – Como já mencionei anteriormente, os alunos de Pedagogia, em geral, 
têm muita dificuldade com os conteúdos matemáticos, assim, costumava 
explorar esses conteúdos matemáticos com eles, dando-lhes a oportunidade de 
vivenciar experiências de aprendizagem diferenciadas daquelas que tiveram na 
escola, em sua época de estudante do Ensino Fundamental. No trabalho com 
cálculo mental, por exemplo, em vez de começar pela teoria, explicando o que é 

o cálculo mental, ou por que devemos priorizar o trabalho com esse tipo de 
cálculo em sala de aula, sobre o ensino do algoritmos convencionais, proponho 
que realizem cálculos mentais e discutam sobre as estratégias usadas. A 
maioria dos alunos se dá conta de que para eles, realizar cálculo mental é o 
mesmo que “armar uma conta na cabeça”. A partir daí vamos discutindo sobre o 
conceito de cálculo mental e realizo com os alunos intervenções que seriam 
feitas com as crianças, por meio de desafios e jogos. Ou seja, ofereço aos 
estudantes de Pedagogia a oportunidade de “reaprender" a Matemática num 
espaço de criações e descobertas, ao mesmo tempo em que lhes dou a 
oportunidade de refletir sobre essa forma de se ensinar matemática. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Verifica-se, nessa prática de ensino, a consideração dos saberes 

heterogêneos que fazem parte da formação inicial do professor de Matemática do 

curso de graduação em Pedagogia, quais sejam: 

Conhecimentos do professor considerados essenciais para ensinar 
Matemática: conhecimento dos objetos de ensino, dos conceitos 
definidos para a escolaridade em que ele irá atuar, mas indo além, 
tanto no que se refere à profundidade desses conceitos como à sua 
historicidade, articulação com outros conhecimentos e tratamento 
didático; conhecimento da natureza da matemática, de sua 
organização interna, apreensão dos princípios subjacentes aos 
procedimentos matemáticos e os significados em que se baseiam 
esses procedimentos; conhecimento do fazer Matemática, incluindo a 
resolução de problemas e o discurso matemático; entendimento de 
ideias fundamentais da Matemática e seu papel no mundo atual; 
conhecimento sobre a aprendizagem das noções matemáticas e do 
processo instrutivo (planejamento do ensino, representações, rotinas 
e recursos instrucionais, das interações e tarefas acadêmicas); 
conhecimento de conceitos, proposições e procedimentos 
matemáticos; conhecimento da estrutura da Matemática e de 
relações entre temas matemáticos; conhecimento sobre o 
desenvolvimento de habilidades como a resolução de problemas. 
(CURI, 2005, p. 148) 

Podemos constatar, ainda, que os formadores de professores no curso de 

graduação em Matemática igualmente se utilizam de estratégias que promovem a 

reflexão crítica dos professores em formação, possibilitando-lhes que tomem 

consciência de seus próprios aprendizados e de suas futuras ações docentes, sob 
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acompanhamento e supervisão de professores formadores experientes e bem-

sucedidos: 

DLM (1) – Em 2007, fui a três boas escolas públicas de Educação Básica de 
São Carlos, esperei muito tempo para conversar com a direção e 
coordenadores, apresentei um projeto de estágio em que os licenciandos teriam 
uma participação ativa de auxílio ao professor da sala, que teria papel de 
coformador do licenciando e esse cederia 4h aula para uma regência, de 
conteúdo que o professor escolheria e poderia sugerir alterações no plano de 
aula que seria apresentado com antecedência. Com reservas, consegui dois 
professores em cada escola que aceitaram assumir a coformação dos 
licenciandos. Foi o início de uma parceria bem-sucedida, com mais professores 
de Matemática aceitando estagiários nesses moldes a cada ano. As regências 
eram filmadas e discutidas em sala de aula. Os licenciandos faziam uma 
autoavaliação e avaliação da regência de um colega da sala, além disso, o 
coformador e eu também avaliávamos a regência. Esta experiência possibilitava 
um amadurecimento dos licenciandos quanto a suas falhas e percepção de que 
eram comuns a muitos deles, além do exercício de refletir sobre a ação e propor 
sugestões profícuas sobre como lidar com as dificuldades. Ao final, os 
licenciandos fizeram sugestões, tais como aumentar para 6h-aula as regências, 
ministrar cursos de curta duração e começaram a participar de eventos 
apresentando o que estavam fazendo na Licenciatura com orgulho. Depois, 
conseguimos participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) e essas escolas foram nossas escolhas naturais, seus 
professores tornaram-se supervisores dos nossos licenciandos, realizando o 
trabalho de co-formação que já faziam desde o início conosco. 

DLM (2) – A de metodologia de ensino eu teria inúmeras para mencionar, mas 
eu acho que eu vou ficar com a outra, porque é uma coisa que me chamou 
muito a atenção. Na parte de Geometria Plana tem muitos postulados e muitos 
axiomas, que é a fundamentação teórica para que o professor saia bem 
estruturado para ensinar Geometria, lá no Ensino Fundamental, e aí tinha uma 
lista de 56 exercícios e a primeira questão era classificar em verdadeiro ou falso 
e tinha que justificar porque do verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, “por 2 
pontos passa uma única reta”, verdadeiro ou falso? Aí é verdadeira e você 
justifica usando um dos axiomas e esses axiomas são por definição, ou seja, se 
é por definição, você nem consegue provar, o axioma está posto, foi definido, 
então, às vezes o menino lá da Educação Básica vai perguntar para o 
professor: “mas por quê?”; aí ele vai ter que dizer que, porque algumas coisas 
foram definidas para poder existir e ele vai entender e não vai ficar achando que 
a Matemática é algo que saiu do nada; diferente, por exemplo, do teorema, o 
teorema você vai demonstrar e também você pode demonstrar algebricamente 
como a gente faz aqui na universidade e lá você pode demonstrar de forma 
prática. Voltando nessa aula, véspera de provas, os alunos da graduação 
extremamente preocupados com a prova e aí, nessa do verdadeiro e falso, eu 
comecei a discutir com eles cada um deles, buscando no livro, buscando no 
caderno qual era o axioma que justificava cada afirmação e um aluno falou “o 
tempo que você está gastando nesse exercício nós teríamos já corrigido metade 
da lista”, porque a ansiedade dele era ver os exercícios resolvidos para a prova. 
Então eu falei para ele “justifica para mim porque do falso no próximo exercício”, 
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aí ele não conseguia localizar o axioma, e eu falei assim para ele “você 
entendeu por quê?” Quarenta e cinco minutos que eu fiquei só no exercício 01 
garantiu para mim que realmente você compreendeu e vai atingir o aluno que 
está me preocupando lá na Educação Básica. E se essa discussão acontecer 
aqui, eu tenho certeza de que os outros exercícios vão ser melhores, aí hoje 
que eu vou encontrar com eles. Então, para mim foi bom que o menino 
questionou isso, se ele tivesse ficado calado, eu não ia saber o que estava 
passando na cabeça dele; eu poderia em 45 minutos ter resolvido todos sem 
significado, para mim foi extremamente significativo. A preocupação dele era ver 
a lista corrigida, porque aqui na graduação não se corrige todos, a própria 
coordenação tem uma crítica muito grande, porque eu quero corrigir tudo, eu 
quero corrigir muitos, mas eles acham que não há necessidade de corrigir 
todos. Eu só vou saber se essa prática foi bem-sucedida, se esse aluno que fez 
aquela solicitação, conseguir resolver os problemas. 

Fonte: A Autora – Pesquisa de Campo (2016). 

Nas representações ou aspectos que favorecem uma prática bem-sucedida 

no ensino da Matemática, quer nos anos iniciais do Ensino Fundamental, quer nos 

cursos de graduação em Pedagogia e em Matemática, observou-se a presença de 

elementos convergentes quanto à concepção do sujeito que aprende, a abordagem 

de ensino, a concepção sobre a Matemática, dentre outros aspectos que se 

entrelaçam, se cruzam e se configuram em indicadores qualitativamente desejáveis 

para a formação de futuros professores de Matemática. 

5.5.1 Considerações preliminares da categoria analisada – Representações/ 
aspectos que favorecem o aprendizado da Matemática escolar 

Os relatos das práticas pedagógicas bem-sucedidas transitam por aspectos 

teóricos e práticos no ensino de Matemática, como o uso de jogos, atividades 

práticas/vivenciais para o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos nos 

diferentes segmentos de ensino do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental. O 

movimento de seleção de tais práticas de ensino da Matemática, consideradas pelas 

professoras como sendo bem-sucedidas, possivelmente deflagrou em cada uma 

delas a reflexão crítica, agora “sobre” as suas ações, de modo a identificar os fatores, 

os aspectos, as características e os critérios que definiram tais práticas.  

Podemos constatar a utilização de diversos materiais concretos, recursos 

didáticos, jogos, espaços diferentes da sala de aula convencional, técnicas 

dinâmicas e centradas no aluno, atividades de simulação de venda e compra, dentre 
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outras possibilidades de ensinar e de aprender Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Aos formadores dos cursos de licenciatura em Pedagogia, 

cabe desenvolver tais abordagens metodológicas pautadas nas tendências atuais do 

ensino da Matemática, a fim de possibilitar aos futuros professores as experiências 

didático-pedagógicas que farão parte de seu repertório profissional docente. 

Observou-se nas práticas formativas dos docentes formadores de professores 

de Matemática aspectos que garantem uma formação consistente, articulada e 

integrada dos futuros professores de Matemática, em consonância com os desafios 

atuais do ensino da matemática escolar nos seus respectivos espaços de atuação 

docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: “DEPOIS DO FORAM FELIZES PARA 
SEMPRE”64, ALGUNS ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS 

Ante as mudanças que hoje se verificam relativamente à 

compreensão do papel do professor de Matemática e quanto à 

institucionalização e profissionalização da sua formação, cabe-

nos continuar discutindo características do conhecimento 

necessário ao professor que forma professores de Matemática, 

desafios atuais que a ele se apresentam, espaços formais e 

informais em que seu conhecimento profissional é gerado. Fazer 

isso significa tomar, como referência, fatos e processos de nossa 

própria experiência, quer como estudantes de um curso para 

professor, quer como professores que ensinam Matemática ou 

que formam professores de Matemática, tendo em vista que a 

experiência de cada um de nós revela um estado e um estágio 

possíveis dessa formação. Tal formação é complexa e diversa 

considerando-se as áreas de interesse, as vivências acadêmicas e 

o trajeto profissional de cada um. Porém, grande parte dela é 

realizada em contextos e cursos similares àqueles em que o 

professor atua. Cada professor tem uma história de formação e 

uma experiência cujo modo como foram construídas permite 

tomá-las como exemplo para que se possa afirmar que se trata 

de uma formação com uma dimensão formal realizada em 

instituições formadoras e uma dimensão informal e subjetiva, 

decorrente de reflexões sobre a prática profissional e sobre a 

experiência de vida. Nesse sentido, formar-se professor significa 

apoiar-se em experiências do passado e do presente, refletir 

sobre elas e reunir crenças, saberes, mobilizando-os, 

relacionando-os a serviço da sua atuação na sala de aula, da sua 

própria formação e desenvolvimento profissional e, por fim, a 

serviço da geração de novos saberes.  

Vinício de Macedo Santos 

Ao contrário das pesquisas educacionais que trabalham com representações 

teóricas da realidade, distantes de tal realidade propriamente dita/sentida/vivida, 

penso, concordando com Tardif (2000), que a pesquisa universitária deve se apoiar 

nos saberes dos professores, nas novas práticas de formação reflexiva e no 

reconhecimento do valor destes saberes profissionais de professores, a fim de 

compor um repertório de conhecimentos para a formação de professores. Sob esta 

                                                           

64 Título inspirado no livro “Depois do foram felizes para sempre”, de Ilan Brenman. Assim como no 
livro referido, propõe-se um diálogo entre a dimensão ideal (fictícia) e a dimensão real (factual) na 
discussão sobre o formador de professores de Matemática no curso de graduação em Pedagogia. 
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perspectiva, precisamos compreender que a prática científica “não diz a verdade”, 

mas é um sistema cuidadosamente construído coletivamente e historicamente para 

“a busca da verdade”. É esta intencionalidade que se manifesta na pesquisa, na 

metodologia da pesquisa e mesmo nas técnicas que nelas se desenvolvem. 

Ao fazer a revisão da literatura em Educação Matemática, Oliveira (2007) 

constatou que a produção de conhecimento acerca da formação continuada de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou formação em serviço, era 

muito mais expressiva se comparada àquela que se dirige à formação inicial de 

professores e suas questões. É grande a incidência de pesquisas que discutem e 

apresentam estratégias de formação voltadas para o professor que já se encontra 

atuando na sala de aula. Este mapeamento parece indicar que é preciso que se dê 

maior atenção à formação inicial para o ensino de Matemática nos anos iniciais, 

justificando, em parte, o tema de pesquisa da presente investigação65, uma vez que, 

para Oliveira (2007) 

[...] é preciso uma discussão profunda acerca do que deve ser 
tratado, em matemática e seu ensino, considerando-se a realidade 
de tempo que se tem, e as questões nodais do ensino e 
aprendizagem de matemática, estabelecendo efetivas relações entre 
a formação dos professores e sua futura prática em matemática, nos 
anos iniciais. (p. 189-190) 

Pesquisas sobre formação de professores têm destacado a importância de se 

conhecer melhor o professor formador e seus processos formativos e, neste aspecto, 

Curi (2004) destaca a importância de o professor formador ter uma formação em 

consonância com as especificidades de cada área do conhecimento, especialmente 

em relação à formação inicial de professores que vão ensinar Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que ela constatou a existência de poucos 

docentes com uma formação relacionada à Educação Matemática, atuando nos 

cursos de graduação em Pedagogia.  

 

                                                           
65 Embora as modificações na legislação abram espaços curriculares nos cursos de formação de 

professores, no caso da Matemática, há poucos estudos científicos no Brasil específicos sobre 
formação de professores para ensinar Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que 
podem subsidiar a implementação de propostas para estes cursos. Segundo Fiorentini et al. (2003 
apud CURI; PIRES, 2004a, p. 16), há poucas pesquisas referentes à presença da Matemática nos 
cursos de formação inicial de professores para os anos iniciais em nível superior, em especial 
aquelas que possibilitem subsidiar programas de formação.  
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Nesse contexto, buscou-se, na presente investigação, incorporar os 

conhecimentos validados na análise dos dados e anunciar as necessidades 

formativas do formador e do professor de Matemática em formação no curso de 

graduação em Pedagogia, a partir da análise dos saberes docentes/profissionais dos 

educadores matemáticos em exercício (formadores de curso de graduação em 

Pedagogia; formadores de curso de graduação em Matemática; professores de 

Matemática do Ensino Fundamental I e II; formadores de cursos de formação 

continuada de professores de Matemática).  

A partir das discussões que nos propomos realizar à luz das categorias de 

análise, apresentamos as seguintes constatações acerca das necessidades 

formativas que os dados anunciam: 

a) Domínio sobre os conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental (anos 

iniciais) por parte dos professores em formação, bem como o domínio e 

acesso de metodologias pautadas nas tendências atuais do ensino de 

Matemática, por meio da transposição didática necessária na formação de 

futuros professores de Matemática do curso de licenciatura em Pedagogia; 

b) Domínio dos conteúdos matemáticos por parte dos professores em 

formação no curso de graduação em Matemática, uma vez que, não 

obstante o fato de serem considerados especialistas nesta área do 

conhecimento, carregam igualmente lacunas em suas trajetórias 

formativas, bem como carecem de conhecimentos pedagógicos e de 

ferramentas metodológicas pautadas nas tendências atuais do ensino da 

Matemática; 

c) Necessidade de partir dos objetivos atitudinais para garantir o alcance dos 

objetivos conceituais dos conteúdos matemáticos na formação de 

professores para o ensino de Matemática para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, de modo que o professor possa superar suas crenças em 

relação ao ensino e a aprendizagem da Matemática. Com a superação 

destas crenças, há maior probabilidade de criar uma disponibilidade para a 

(re)construção e/ou a (re)significação dos conteúdos matemáticos, por 

parte do professor de Matemática em formação; 

d) Necessidade de um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar entre os 
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docentes formadores do curso de Pedagogia (aspectos didático-

pedagógicos) e os docentes formadores do curso de Matemática (aspectos 

conteudistas), garantindo a tão proclamada e desejável indissociabilidade 

entre conteúdo e forma, em prol da construção de uma disponibilidade à 

aprendizagem autônoma e significativa dos conteúdos matemáticos em 

espaços de formação inicial e continuada dos professores de Matemática 

egressos do curso de graduação em Pedagogia, tendo como ponto de 

referência e objetivo convergente, o sucesso do ensino e da aprendizagem 

da matemática escolar; 

e) A formação inicial dos professores polivalentes em cursos de licenciatura 

em Pedagogia dificilmente garante a integração entre os conhecimentos 

específicos, pedagógicos e curriculares, o que compromete a 

indissociabilidade entre teoria e prática na formação de professores de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

f) Tanto os professores em formação, como os professores em atuação, 

expressam suas lacunas e necessidades formativas em termos do domínio 

e/ou aprofundamento das metodologias de ensino da Matemática, em 

detrimento do domínio e/ou aprofundamento dos conteúdos matemáticos 

de ensino, reforçando a crença de que os professores de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental somente necessitam ter 

conhecimento de conteúdos matemáticos elementares para ensinar aos 

seus alunos; e 

g) É fundamental que o formador de professores possa provocar os futuros 

professores a irem além da formação inicial dos docentes, de maneira que 

prossigam nos estudos, buscando sempre uma formação continuada da 

Matemática e sobre a Matemática. 

No debate sobre a formação de professores dos cursos de graduação em 

licenciatura, constata-se que uma das questões recorrentes consiste na falta de uma 

articulação adequada entre a formação específica e a formação pedagógica, tendo 

em vista a futura prática profissional na escola de Educação Básica. Tal 

desarticulação acaba por provocar um mal-estar docente em diferentes campos de 

formação e de atuação dos professores, configurando-se num “muro de 
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lamentações e culpabilizações”: na formação inicial dos professores, os professores 

universitários das áreas específicas (licenciados em Matemática) consideram que os 

professores não saem preparados para ensinar os conteúdos de ensino, ao passo 

que os professores universitários da área da Educação (licenciados em Pedagogia) 

lamentam que os conhecimentos teóricos e práticos ensinados na formação inicial 

não transformam as crenças tradicionais sobre os processos de ensinar e aprender; 

os professores iniciantes não conseguem articular os conhecimentos acadêmicos 

adquiridos em sua formação inicial à prática profissional docente e, ainda, os 

professores em serviço julgam que os novos professores não têm uma formação 

que atenda aos desafios atuais da prática profissional66 (PONTE, 2002). 

De acordo com Tardif (2002 apud Faustino, 2011), os saberes docentes são 

plurais, advindos de diferentes naturezas. Desta forma, para o professor ensinar 

Matemática é necessário que ele tenha conhecimento do conteúdo; do aluno e sua 

aprendizagem; do contexto de trabalho, da maneira como a Matemática se organiza; 

dos diversos recursos e métodos para tornar a Matemática mais compreensível 

pelos alunos; da experiência profissional; do currículo escolar matemático67. Em 

suma, o professor de Matemática deve ter conhecimentos teóricos e práticos para 

ensinar um conteúdo. 

Trabalhos que focam a figura do formador (TARDIF, 2002; GONÇALVES; 

FIORENTINI, 2005), afirmam que o modo de ensinar do formador, como ele 

organiza e conduz a aula, como seleciona os conteúdos, servem como referências 

ao futuro professor, que possivelmente recorrerá a elas ao ingressar no exercício da 

                                                           

66 [...] é preciso se criar uma nova cultura acadêmica nos cursos de graduação na universidade, que 
considere o direito do acesso a uma formação que garanta aos estudantes o desenvolvimento de 
uma postura frente ao saber, que supere a especialização estreita, problematize as informações e 
garanta a sua formação como cidadão e profissional cientista compromissado com a aplicação do 
conhecimento em prol da melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade; que possibilite o 
desenvolvimento do pensamento autônomo, substituindo a simples transmissão do conhecimento 
pelo engajamento dos estudantes num processo que lhes permita interrogar o conhecimento 
elaborado, pensar e pensar criticamente; que enseje a resolução de problemas, estimule a discussão, 
desenvolva metodologias de busca e de construção de conhecimentos (ensinar com pesquisa); que 
confronte os conhecimentos elaborados e as pesquisas com a realidade; mobilize visões inter e 
transdisciplinares sobre os fenômenos e aponte e possibilite a solução de problemas sociais (ensinar 
com extensão) (ALMEIDA; PIMENTA, 2011, p. 22-23, grifos das autoras). 

67 O fato de se considerar as fundamentações necessárias para a aprendizagem da matemática como 
mais importantes do que a apresentação de todo o conteúdo, já que este não poderia ser esgotado 
num curso de formação inicial, não deve levar à ideia de que alguns campos da matemática possam 
ficar de fora desta formação. A importância fundamental de que a matemática seja encarada de forma 
mais ampla e de que os diferentes campos desta disciplina sejam trabalhados na formação inicial 
com igual ênfase é destacada por Nacarato e Passos (2003). Desta forma, considera-se que o 
trabalho com as fundamentações necessárias para a garantia da possibilidade de futuras buscas e 
aprendizagens devem envolver os diferentes campos da matemática (BERTINI, 2014, p. 65). 
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profissão68.  

Dessa forma, tanto para se compreender o trabalho realizado hoje nos cursos 

de formação inicial dos professores dos anos iniciais, quanto para se propor 

alterações, torna-se necessário conhecer melhor os professores formadores dos 

cursos de graduação em Pedagogia, ou seja, aqueles responsáveis pela formação 

matemática destes estudantes69 (OLIVEIRA, 2012).  

De acordo com Santos (2005, p. 64), os formadores de professores, oferecem, 

na sua prática de formar professores: 

[...] conteúdos e métodos próprios do exercício de ser professor e 
que, portanto, constituem-se referências para o professor em 
formação. Podem proporcionar ao professor, ou futuro professor, a 
oportunidade de ter a formação, no âmbito institucional, que 
considerarem desejável, porque a têm como objeto de sua reflexão. 

Não obstante o fato de a presente investigação centrar o olhar para a 

formação inicial de professores de Matemática, com a preocupação de elaborar um 

campo de jurisprudência pedagógica (TARDIF; GAUTHIER, 2001) acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática do curso de 

licenciatura em Pedagogia, assumimos o conceito de desenvolvimento profissional 

docente de Dias-da-Silva (1998) 70 , baseado na proposta de um ‘continuum’ de 

formação, em que a formação básica (oferecida nos cursos de graduação em 

Pedagogia – licenciatura) é apenas o início de um processo de trabalho docente que 

ocorrerá ao longo da carreira, permeado por atitudes, conhecimentos, capacidades e, 

                                                           

68 Tardif (2002) enfatiza que, ao evocar qualidades desejáveis (ou indesejáveis) das quais quer se 
apropriar (ou evitar) como profissional, o professor se lembrará da personalidade marcante de algum 
de seus professores, de experiências traumáticas ou positivas, etc. Muitas vezes, a maneira de 
trabalhar dos formadores, ou mesmo de selecionar conteúdos, ou ainda organizar situações didáticas, 
influi, mesmo sem querer, na formação de concepções e atitudes nos futuros professores (CURI, 
2005, p. 32). 

69 De acordo com as considerações de Santos (2005, p. 64), os formadores portam e produzem 
conhecimentos de e sobre a Matemática, saberes didático-pedagógicos que, nas oportunidades de 
formação, possibilitam aos formandos, entre outros aspectos, aproximar teoria e prática, romper o 
isolamento e distanciamento entre disciplinas de conteúdos específicos de Matemática e disciplinas 
pedagógicas, a fim de construir significados no ensinar Matemática. 

70  DIAS-DA-SILVA, Maria Helena Galvão Frem. O professor e seu desenvolvimento profissional: 
Superando a concepção do algoz incompetente. Cadernos CEDES. v. 19, n. 44. Campinas. abr. 
1998. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32621998000100004>; 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000100004>.  Acesso em: 3 
mar. 2014. 
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segundo Nóvoa (2001 apud GENTILE, 2001, s/p) 71 , também por saberes 

experimentais.  

A importância da chamada “formação continuada” e do desenvolvimento 

profissional docente só foi possível (entretanto) com a crítica ao modelo de 

racionalidade técnica vigente até os anos de 1980 e a emergência do que pode ser 

um novo paradigma nos estudos educacionais: a abordagem (crítico) reflexiva, que 

influenciou a pesquisa educacional sobre a formação de professores, bem como 

redimensionou as práticas formativas e as atividades concretas de formação, como 

as práticas de ensino dos formadores de professores e a supervisão dos estágios 

curriculares, promovendo a dimensão formadora da prática. 

Com o intuito de tornar público e compartilhar os conhecimentos, os saberes, 

as contribuições da pesquisa sobre a formação de professores decorrentes de 

estudos consolidados e do estudo da presente pesquisa, apresentamos o Quadro 

672, que reúne as ideias essenciais acerca das necessidades formativas do formador 

de professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

considerando a construção destes conhecimentos como “[...] um corpo de regras de 

ação aplicáveis à prática profissional, um corpo de regras passíveis de revisão, de 

discussão, enfim, matéria de processo, de deliberação, discussão, argumentação e 

reflexão” (TARDIF; GAUTHIER, 2001, p. 203-204).  

As necessidades formativas apresentadas no Quadro 6 são decorrentes de 

investigações realizadas por pesquisadores da área da Educação e da Educação 

Matemática (ARAGÃO, 2012; CURI, 2005; MARCONCIN, 2009; MARTINS, 2014; 

MEGID, 2013; NACARATO, MENGALI, PASSOS, 2014b; NÓVOA, 2001; OLIVEIRA, 

2007, 2012; ORTEGA, SANTOS, 2008; SANTOS, ORTEGA, FANIZZI, 2014), as 

quais foram rigorosamente selecionadas, a fim de se constituírem num repertório de 

                                                           

71  GENTILE, Paola. Professor se forma na escola. Quer aperfeiçoar sua prática pedagógica? O 
especialista português garante que o melhor caminho é debater com os colegas. (Entrevista de 
Antonio Nóvoa concedida à jornalista Paola Gentile em maio de 2001). Nova Escola. 142 ed. 
Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/formacao/formacao-continuada/professor-se-forma-
escola-423256.shtml>. Acesso em: 3 mai. 2014. 

72 Segundo Curi (2005, p. 23-24), a construção do quadro se pautou nos diferentes conhecimentos 
propostos por Shulman (1992) na formação de professores, uma vez que considera que cada área do 
conhecimento tem uma especificidade própria, que justifica a necessidade de estudar o conhecimento 
do professor, tendo em vista a disciplina que ele ensina. Ele identifica três vertentes no conhecimento 
do professor quando se refere ao conhecimento da disciplina para ensiná-la: o conhecimento do 
conteúdo da disciplina; o conhecimento didático do conteúdo da disciplina; o conhecimento do 
currículo. Deste modo, o conhecimento do conteúdo da disciplina a ser ensinada envolve sua 
compreensão e organização. Shulman (1992 apud CURI, 2005) destaca que o professor deve 
compreender a disciplina que vai ensinar a partir de diferentes perspectivas e estabelecer relações 
entre vários tópicos do conteúdo disciplinar e entre sua disciplina e outras áreas do conhecimento. 
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saberes docentes e saberes profissionais necessários à construção da identidade 

docente profissional do formador de professores de Matemática dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, em sua atuação no curso de licenciatura em Pedagogia. 

Segundo Curi (2005, p. 161), as categorias de análise – o conhecimento do 

conteúdo da disciplina, o conhecimento didático do conteúdo da disciplina e o 

conhecimento do currículo – “[...] embora apareçam imbricadas na ação do professor, 

desmembradas, são uma ferramenta muito útil no processo de seleção e 

organização de conteúdos a ensinar, tanto os conceituais como os procedimentais e 

atitudinais”. Considerando a homologia de processos, as categorias desmembradas 

no Quadro 6, a seguir, podem se constituir, para os formadores do curso de 

licenciatura em Pedagogia, em ferramenta pedagógica para o planejamento, a 

organização e a efetivação de práticas diferenciadas de formação de professores de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Quadro 6 – Necessidades formativas do formador de professores de Matemática dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental no curso de graduação em Pedagogia. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Tratamento dos conteúdos matemáticos de modo que considerem as diferenças de faixa etária, 
seus ritmos cognitivos e formas próprias de aquisição dos conteúdos. 

Atribuição de sentidos e significados aos conhecimentos e processos matemáticos. 

Domínio dos conhecimentos matemáticos dos níveis de ensino nos quais o futuro professor vai 
atuar, em especial, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, além de ter um conhecimento 
aprofundado sobre os mesmos e os seus processos de aplicação e articulação com outros 
campos de conhecimento. 

Garantia aos futuros professores de uma base sólida dos conteúdos elementares da 
Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo a fornecer a base de 
sustentação para outros conhecimentos mais avançados a serem construídos posteriormente 
na Matemática. 

Organização de práticas formativas que promovam o encontro entre alunos de graduação em 
Pedagogia e alunos de graduação em Matemática, a fim de superar as lacunas de 
conhecimentos matemáticos e de conhecimentos pedagógicos por meio da troca de saberes e 
de experiências. 

Explicitação de como os conteúdos matemáticos se relacionam com outras partes do currículo 
escolar. 

Desenvolvimento de práticas formativas para aprimorar capacidades como resolver problemas, 
argumentar, estimar, raciocinar matematicamente, comunicar-se matematicamente. 
Desenvolver atitudes positivas nos futuros professores é essencial em relação à Matemática e 
seu ensino, ter predisposição para usar conhecimentos matemáticos como recursos para 
interpretar, analisar e resolver problemas, ter perseverança na busca de resultados, interesse 
em utilizar diversas representações matemáticas e confiança em si mesmos para aprender e 
ensinar Matemática. 



214 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Busca de ações integradoras que respondam às demandas dos professores em formação, que 
podem ensejar nova parceria docente ou consulta a profissionais de outras áreas, a fim de 
contribuir no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que, ao lidar com a integração de 
conhecimentos específicos em formação, o futuro professor desenvolve a atitude 
interdisciplinar de busca por conhecimentos em outras áreas para a compreensão de certo 
fenômeno em estudo. Esta atitude passa a fazer parte de seu repertório docente. 

Condições ao professor em formação para tomar consciência da estreita relação entre os 
conhecimentos específicos e as possibilidades de práticas diferenciadas de ensino, pois, na 
medida em que os estudantes se apropriam do conteúdo curricular específico em estudo, 
(re)elaboram e redimensionam o ato de ensinar em termos de espaço, tempo, conteúdo e 
forma (diferente daquela que estudaram quando crianças). 

Adoção de uma epistemologia de formação inicial de professores que concebe o licenciando 
como sujeito de sua própria formação, em que a prática formativa propicie a ele experienciar 
como aluno, modelos e recursos didáticos, atitudes e maneiras de organização docente 
pretendidos na sua futura prática pedagógica, objetivando o alargamento de suas capacidades 
de reflexão e de autonomização. Assim, é possível que ele situe no contexto do Ensino – por 
meio da Simetria Invertida – suas experiências escolares e a vivência no curso de formação 
docente com o olhar do presente carregado de questões teórico-práticas e vislumbre a 
mobilização destes conhecimentos na futura docência. Portanto, em processos de formação 
que visem à perspectiva metodológica da Simetria Invertida há que propiciar a reflexão sobre 
experiência do sujeito naquele contexto formativo e manifestação – individual ou coletiva; oral 
ou escrita – das ideias produzidas, tendo em vista a futura prática docente. 

Promoção de processos formativos que levem a contestar o ensino tradicional livresco, 
verbalístico e de memorização, buscando um “novo” modelo que não é dado pronto, formatado, 
onde cada qual (formador e licenciando) precisa ser partícipe da construção deste outro 
modelo, porque implica constituir-se também professor. Tal proposição ressalta o papel do 
metaensino em condição sine qua non no processo de formação inicial docente. A ação 
educativa de fazer circular certos discursos teórico-práticos, metodológicos e epistemológicos 
sobre o ensino se inicia de maneira intencional pelo formador. É ele quem orienta e medeia os 
processos comunicativos em aula, colocando em jogo questões e argumentos referentes aos 
componentes de formação básica e específica do futuro professor dos anos iniciais.  

Adoção da abordagem pedagógica por meio de pesquisa em aula, a fim de propiciar aos 
licenciandos a vivência de práticas interdisciplinares, de modo que eles próprios buscassem 
caminhos em outras áreas e refletissem sobre tais possibilidades docentes para suas futuras 
práticas profissionais. 

Exercício de comparações entre os pontos de vista dos estudantes em desacordo, promoção 
de explicações que se façam necessárias, confronto de tarefas realizadas. Isto é, favorecer 
interação entre os aprendizes, ou seja, assumir o papel de professor mediador em processos 
de aprendizagem. Promover essa mediação associada à aprendizagem cooperativa, entre 
futuros professores, poderá ser um indicador de simetria invertida, ou seja, será uma 
experiência vivida por esses estudantes, a partir da qual se espera que, como futuros 
professores a desenvolvam em suas práticas profissionais. 

Integração entre os princípios didático-metodológicos e os formativos, constituindo-se em 
princípios integradores na formação de professores de Matemática. 

Acesso às pesquisas da Educação Matemática que contribuam para que essa formação possa 
vir a contemplar as dimensões históricas e sociais da Matemática e da Educação Matemática, 
numa perspectiva problematizadora das ideias matemáticas e educacionais, promovendo 
mudanças de crenças, valores e atitudes prévios, visando a uma Educação Matemática crítica, 
e que possa propiciar a experimentação e a modelagem de situações semelhantes àquelas que 
os futuros professores terão que gerir. 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

Possibilidade do diálogo entre professores de Matemática e professores de outras disciplinas; 
entre professores que atuam no mesmo nível de ensino e professores que atuam em níveis de 
ensino diferentes; entre comunidades de especialistas de diferentes áreas de ensino e de 
pesquisa. 

Utilização de casos de ensino como ferramentas pedagógicas potencializadoras da reflexão 
sobre a prática e da produção de saberes docentes a partir da prática, uma vez que estão 
ligados à ação e referem-se aos saberes contextualizados. 

Criação e proposta de um ambiente positivo que encoraje os alunos a propor soluções, 
explorar possibilidades, levantar hipóteses, justificar seu raciocínio e validar suas próprias 
conclusões. Respostas “incorretas” constituem a riqueza do processo de aprendizagem e 
devem ser exploradas e utilizadas de maneira a gerar novo conhecimento, novas questões, 
novas investigações ou refinamento das ideias existentes. 

Consideração de forma enfática das ocorrências da sala de aula dos anos iniciais, do repertório 
real que lá é encontrado, trazendo os episódios vivenciados nos estágios realizados pelos 
alunos para discussão durante as aulas. 

Envolvimento dos futuros professores com a observação, descrição e discussão de aulas de 
Matemática de professores dos anos iniciais, em confronto com leituras realizadas, pode 
constituir uma ferramenta poderosa para a construção de uma futura prática reflexiva e crítica, 
ao mesmo tempo em que aproxima os futuros professores de questões didático-metodológicas 
e de conteúdos matemáticos, desde que bem exploradas e sistematizadas pelo formador, 
possibilitando a articulação entre teoria e prática. 

Formação do futuro professor para dar importância ao ensino da Matemática pautado na 
compreensão e na construção de conhecimentos pelos alunos. Um ensino da Matemática que 
se preocupa mais com o desenvolvimento de ferramentas e de estratégias de resolução de 
problemas do que com a reprodução de modos de operar; que prima pela aplicação dos 
conhecimentos escolares em situações diversas; que instrumentaliza o aluno no 
desenvolvimento de sistemas de representação; que extrapola os muros da escola, 
contribuindo para o desenvolvimento de um modo de ver e de pensar matematicamente as 
situações escolares e extraescolares. 

Promoção da investigação de um problema de caráter profissional, levando em conta o 
contexto de atuação dos futuros professores, de forma a possibilitar um processo de 
indagação, reflexão e estudo por parte deles, no sentido de realmente se sentirem implicados e 
interessados. 

Garantia da indissociabilidade entre conteúdo-forma, por meio de práticas formativas que 
articulem conhecimentos matemáticos, didáticos, curriculares, teóricos e práticos. 

Domínio da comunicação, da organização da aprendizagem, que devem referir-se às formas 
que o professor vai empregar para tornar os conteúdos possíveis de serem aprendidos pelos 
alunos, ou seja, o “como ensinar”. 

Garantia do aprofundamento dos conhecimentos sobre o planejamento do ensino, sobre as 
rotinas e recursos instrucionais, sobre as características das interações entre os conteúdos 
matemáticos e sobre as tarefas a serem realizadas. 

Estímulo dos professores em formação a frequentar as escolas de estágio para acompanhar 
professores mais experientes. 

Valorização da atividade de pesquisa como conhecimento, ou seja, a pesquisa sendo o eixo da 
formação docente, traduzida na organização curricular, onde as disciplinas sejam planejadas 
com o objetivo de desenvolver habilidades e atitudes de investigação. 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

Discussões sobre estilos de aprendizagem dos alunos, seus interesses, suas necessidades e 
eventuais dificuldades e a gestão de sala de aula, dentre outros temas relacionados ao 
processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. 

Oportunidades para que os professores em formação possam analisar processos de 
aprendizagem dos alunos, suas dificuldades, propor e analisar situações didáticas, avaliar o 
desempenho dos alunos e a própria prática docente no ensino da Matemática. 

Reflexão sobre os possíveis erros dos alunos e sobre os equívocos conceituais dos próprios 
futuros professores, como estratégia metodológica para resgatar a confiança na capacidade de 
aprender Matemática e, assim, promover o repensar sobre ensinar e aprender Matemática. 

Incentivo aos professores em formação matemática a participarem de grupos colaborativos, a 
fim de desenvolver uma atitude investigativa e a percepção da importância do trabalho coletivo, 
que serão aprendizagens fundamentais no decorrer de sua atividade docente. 

Estímulo ao engajamento do futuro professor em comunidades de aprendizagem, nas quais ele 
tenha a oportunidade de compartilhar ideias, sentimentos, conhecimentos, experiências e 
dúvidas com seus colegas de curso, com professores da universidade (licenciados em 
Pedagogia e em Matemática) e das escolas e pesquisadores relacionados à área da 
Matemática (Educação e Educação Matemática). 

Planejamento de situações didáticas pautadas na perspectiva construtivista, estabelecendo a 
interação entre os componentes do processo de ensino e de aprendizagem da Matemática: o 
professor, o aluno e o conhecimento matemático. 

Promoção da dimensão formadora da prática com atividades concretas de formação que levem 
os futuros professores a assumirem uma postura crítica e reflexiva diante das práticas de 
ensino da Matemática, seja nos espaços da instituição formadora, seja nos espaços dos 
estágios supervisionados.  

Discussão com os futuros professores sobre os aspectos de práticas frequentes no ensino da 
Matemática que acarretam dificuldades nas aprendizagens de noções básicas de Matemática 
(noção de número, algoritmos das operações básicas, frações, dentre outras), problematizando 
as abordagens destas noções. 

Utilização de recursos didáticos específicos para o ensino de Matemática sem negligenciar os 
conteúdos matemáticos. 

Promoção de práticas formativas entre formadores de professores de Matemática do curso de 
graduação em Pedagogia e formadores de professores de Matemática do curso de graduação 
em Matemática.  

CONHECIMENTOS CURRICULARES 

Condições para que as futuras professoras produzam narrativas autobiográficas, possibilitando 
uma importante prática de formação; pois essas narrativas não apenas revelam as crenças 
dessas alunas/professoras com relação ao ensino e à aprendizagem de Matemática, como 
também possibilitam identificar tendências didático-pedagógicas de uma determinada época, 
como também trazem marcas de um período histórico da Educação Matemática. 

Conhecimento das questões relacionadas ao trabalho do professor de Matemática dos anos 
iniciais, de modo a poder promover o desenvolvimento da competência profissional dos futuros 
professores. 
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CONHECIMENTOS CURRICULARES 

Apresentação aos professores em formação dos resultados de pesquisa sobre 
desenvolvimento profissional do professor de Matemática, no contexto da Educação 
Matemática – considerando-a uma subárea da Educação – é fundamental. 

Formação de professores autônomos, que refletem sobre sua prática, que tomam decisões e 
não apenas ministram aulas de conteúdos específicos de Matemática. 

Estabelecimento de projetos formativos em parceria com os professores da escola, a fim de 
possibilitar um contexto favorável para a construção/reconstrução de conceitos matemáticos. 

Atenção à organização da Prática de Ensino e do Estágio Supervisionado como possíveis 
espaços de formação reflexiva. 

Resgate das aprendizagens dos professores em formação e sua reflexão sobre sua prática 
docente, sempre buscando o aprimoramento do processo de ensinar e de aprender. 

Explicitação, por parte dos professores em formação, de seus conhecimentos prévios, de suas 
dificuldades, de suas ideias sobre os conhecimentos matemáticos e seu ensino, colocando 
essas ideias em cheque, a fim de superar as crenças que sustentam acerca do ensino e da 
aprendizagem de Matemática. 

Formação do futuro professor para ter compreensão da Matemática que traduza em um 
conhecimento explícito. Deve ser capaz de conversar sobre Matemática e não apenas de 
descrever procedimentos, ser capaz de explicar o porquê, de relacionar ideias particulares ou 
procedimentos matemáticos e também de relacionar a Matemática com outras áreas do 
conhecimento. 

Formação do futuro professor para conhecer bem os conceitos e processos matemáticos do 
nível de escolaridade em que vai atuar. 

Condições para que os futuros professores tenham uma noção clara de todo o currículo de 
Matemática, do ciclo em que atuarão e das ideias matemáticas fundamentais que podem ser 
trabalhadas com seus alunos. 

Compreensão do programa curricular, dos materiais que o professor disponibiliza para ensinar 
Matemática, da capacidade de fazer articulações horizontais e verticais do conteúdo a ser 
ensinado, da história da evolução curricular do conteúdo a ser ensinado. 

Consideração das pesquisas na área da Educação Matemática, em particular sobre o ensino e 
aprendizagem de Matemática nos anos iniciais, como balizadores de seu trabalho formativo 
junto aos futuros professores de Matemática.  

Leitura e reflexão sobre os projetos curriculares – o geral (oficial) e o local (de uma escola) – de 
modo a problematizá-los e levar o futuro professor de Matemática a ajustar tais propostas 
curriculares à sua realidade de atuação profissional e, assim, dando condições para que o 
currículo praticado em sala de aula garanta efetivamente o ensino da Matemática. 

Compartilhamento do “projeto curricular” próprio com os pares, de modo que o repertório de 
ideias, conceitos, concepções e orientações, construídos ao longo da nossa formação escolar e 
profissional, possam contribuir para a reflexão coletiva e para o fortalecimento das práticas 
curriculares para o ensino da Matemática. 

Exercício de um olhar atento aos formuladores de currículos, aos gestores de políticas públicas, 
aos gestores de escolas, aos educadores matemáticos, aos elaboradores de materiais 
didáticos, aos pesquisadores em Educação e em Educação Matemática, dentre outros agentes 
que viabilizam propostas para o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Seleção dos materiais curriculares que garantem a efetiva realização de um ensino de 
Matemática articulado e acessível a todos os alunos. 

Análise dos documentos curriculares, os recursos didáticos, os livros didáticos, as pesquisas 
científicas e outros materiais voltados ao ensino da Matemática. 

Consideração do ensino e da aprendizagem da Matemática como direitos constitucionais. 

Fonte: A autora.  
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Observação: Consideração do ensino e da aprendizagem da Matemática 

como direitos constitucionais73. 

Nóvoa (1995, p. 31) faz uma adaptação do epílogo de um trabalho de May-

Louise Holly e Caven McLoughlin (1989) sobre o desenvolvimento profissional dos 

professores, que faço uso para ilustrar as esperanças e anseios que alimento em 

relação à formação matemática dos futuros professores, assim como de professores 

em exercício, neste contexto de século XXI: 

Já começamos, mas ainda estamos longe do fim. 

Começamos por organizar ações pontuais de formação contínua, mas evoluímos no 

sentido de as enquadrar num contexto mais vasto de desenvolvimento profissional e 

organizacional. 

Começamos por encarar os professores isolados e a título individual, mas 

evoluímos no sentido de os considerar integrados em redes de cooperação e de colaboração 

profissional. 

Passamos de uma formação por catálogos para uma reflexão na prática e sobre a 

prática. 

Modificamos a nossa perspectiva de um único modelo de formação de professores 

para programas diferenciados e alternativos de formação contínua. 

Mudamos as nossas práticas de investigação sobre os professores para uma 

investigação com os professores e até para uma investigação pelos professores. 

Estamos a evoluir no sentido de uma profissão que desenvolve os seus próprios 

sistemas e saberes, através de percursos de renovação permanente que a definem como uma 

profissão reflexiva e científica. 

Uma profissão reflexiva e crítica, que igualmente requer profissionais 

professores reflexivos e críticos. Um desafio antigo, mas ainda urgente, para os 

cursos de formação de professores e, em particular, para o curso de graduação em 

Pedagogia, os quais, nas palavras de Almeida e Lima (2012, p. 457), somente por 

meio da articulação dos conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares (o 

quê ensinar, como ensinar, por quê ensinar e para quem ensinar), “[...] a licenciatura 

dará, ao futuro professor, as condições mínimas necessárias para que ele 

                                                           
73  Em outras palavras, é pensar na Educação Matemática como prática de possibilidades, é 
reconhecer a sua natureza crítica. Nesta perspectiva, há que pensar num currículo de Matemática 
pautado não em conteúdos a serem ensinados, mas nas possibilidades de inclusão social de crianças 
e jovens, a partir do ensino destes conteúdos. A Matemática precisa ser compreendida como um 
patrimônio cultural da humanidade, portanto, como um direito de todos. Daí a necessidade de que ela 
seja inclusiva (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 34). 
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desenvolva um trabalho com os saberes matemáticos que esteja em sintonia com as 

novas demandas que a sociedade vem exigindo da educação escolar”. 

Sem dúvida, os desafios postos à formação dos professores e das 

professoras que atuam nos anos iniciais são grandes. No que diz respeito à 

formação inicial, o desafio consiste em criar contextos em que as crenças que essas 

futuras professoras foram construindo ao longo da escolarização possam ser 

problematizadas e colocadas em reflexão, mas, ao mesmo tempo, que possam 

tomar contato com os fundamentos da Matemática de forma integrada às questões 

pedagógicas, pautadas nas atuais tendências em Educação Matemática. Sem 

investimentos na formação inicial, dificilmente conseguiremos mudar a situação da 

escola básica, em especial, da forma como a Matemática ainda é ensinada 

(NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014). 

Assim, trata-se justamente de pensar o que nos compete enquanto 

profissionais da Educação, em busca permanente de sentidos para uma ação 

pedagógica compreensiva que contemple, por sua vez, os desafios da profissão 

docente neste século XXI e da formação de professores de Matemática, em prol do 

“exercício de uma docência responsável, ética e comprometida com um projeto de 

sociedade mais humana” (MELO, 2005, p. 1). 

Que possamos vislumbrar uma formação de professores capaz de concretizar 

a “passagem do estabelecido para o inventado” (RIOS, 2001), em prol de uma 

Educação Matemática que dialogue com a realidade de nossos aprendizes.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS 
 

1.1. Roteiro para entrevista ou questionário com professores de Matemática 
do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Nome completo: _______________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________ 
 
Idade: _________ 
 
Sexo:  (   ) feminino   (   ) masculino 
 
Formação: 

Ano de ingresso no Curso de Pedagogia: _______ 

Ano de conclusão do Curso de Pedagogia: ______  ou (   ) em curso 

Nome da Instituição: ______________________________________________ 

Modalidade: 

(   ) presencial   (   ) semipresencial    (   ) a distância 

 
Formação anterior à Pedagogia:  

Ensino Médio: (   ) rede pública   (   ) rede particular 

Magistério:  (   ) sim   (   ) não 

 

Curso de Especialização / lato-sensu: (   ) sim   (   ) não 

Curso:____________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou   (   ) em curso 

 

Fez outra graduação (completa) antes ou depois da Pedagogia?  

(   ) sim  (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou   (   ) em curso 

 

Atuação profissional: 

Há quanto tempo é professor(a) do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)? 

___________________________________ 

 

Em quais anos já atuou? 

 

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

(   ) 4º ano 

(   ) 5º ano 
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Em qual ano atua hoje? 

 

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

(   ) 4º ano 

(   ) 5º ano 

 

Sou professor(a) da rede de ensino: 

 

(   ) pública  (   ) privada 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

Nome da escola onde atua: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Nível de ensino:  

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

(   ) 4º ano 

(   ) 5º ano 

 

Data: ____/____/____ 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP) e estou cursando o Doutorado em Educação desde dezembro de 2012. Minha pesquisa 

consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática 

do curso de graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na 

busca de profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto 

professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Se você 

autorizar o uso dos dados deste questionário na pesquisa, peço a gentileza de preencher e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra anexado. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que foram desenvolvidos no seu 
curso de Pedagogia, cite qual/quais contribuem para a garantia da aprendizagem da 
Matemática por parte dos seus alunos. 

 

A partir deste levantamento, pretendo verificar quais os conteúdos/fundamentos da 

formação inicial em Pedagogia os professores em atuação consideram mais 

importantes para a construção de sua identidade docente como professores de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Minha hipótese é de que os 

conteúdos referentes às metodologias ou abordagens metodológicas do ensino da 

Matemática (dimensão da didática) sejam mais citados em detrimento dos conteúdos 

matemáticos escolares. Espera-se que a formação do professor de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental contemple a intersecção entre conteúdos 

específicos e questões didático-pedagógicas da Educação Matemática. 

 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos escolares no processo de ensino-
aprendizagem? 

 

Pesquisas indicam que a maior parte dos professores graduados em Pedagogia traz 

consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a aprendizagem da 

Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática na Educação Básica. 

Neste sentido, pretendo verificar se as experiências de fracasso ou de sucesso escolar 

em Matemática influenciam as práticas de ensino dos professores de Matemática de 

forma negativa ou positiva (homologia de processos). 

 

3. Você se sente apto para ensinar Matemática? Por quê? 
 

A partir deste panorama acerca das inquietações que afligem os professores de 

Matemática, pretendo problematizar a seguinte questão: Quais os saberes – 

conhecimentos, competências, habilidades – necessários ao professor do curso de 

graduação em Pedagogia para garantir uma formação crítico-reflexiva dos professores 

de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

 

4. Quais as suas dificuldades em relação à sua formação continuada como professor(a) de 
Matemática? 

 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos professores de Matemática em relação à sua formação continuada em 

serviço, de modo a identificar possíveis encaminhamentos no sentido de contribuir 

para discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática durante esta 

formação, a fim de que esses professores tenham condições de lidar com esta área do 

conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais prazerosa consigo 

mesmos e com seus alunos. 

 

5. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de ensino da 
Matemática? 

 

Por meio da autoavaliação dos professores, intenciono problematizar a seguinte 

questão: Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas, no que 

se refere ao processo de formação continuada dos professores de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental? 
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6. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida no ensino de Matemática. 
 

Com base no relato do(a) professor(a), pretendo identificar quais saberes foram 

mobilizados para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, bem 

como verificar quais abordagens teórico-metodológicas forram utilizadas por parte 

do(a) professor(a). 

 

7. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

Verificar quais aspectos citados contribuem para a análise e a discussão acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática em curso de 

graduação em Pedagogia. 

 

 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Professora-pesquisadora Luciana. 
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1.2 Roteiro para entrevista ou questionário com professores de Matemática do 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano/Ensino Médio) 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Nome completo: _______________________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________________ 

 

Idade: _________ 

 

Sexo: (   ) feminino    (   ) masculino 

 

Formação: 

Ano de ingresso no Curso de Pedagogia: _______ 

Ano de conclusão do Curso de Pedagogia: ______  ou  (   ) em curso 

Nome da Instituição: ______________________________________________ 

Modalidade: 

(   ) presencial   (   ) semipresencial   (   ) a distância 

 

Formação anterior à Pedagogia:  

Ensino Médio:  (   ) rede pública   (   ) rede particular 

Magistério:   (   ) sim   (   ) não 

 

Curso de Especialização / lato-sensu:  (   ) sim   (   ) não 

Curso:____________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou   (   ) em curso 

 

Fez outra graduação (completa) antes ou depois da Pedagogia? 

(   ) sim   (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________  ou   (   ) em curso 

 

Atuação profissional: 

Há quanto tempo é professor(a) do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)? 

___________________________________ 

 

Em quais anos já atuou? 

 

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

(   ) 4º ano 

(   ) 5º ano 
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Em qual ano atua hoje? 

 

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

(   ) 4º ano 

(   ) 5º ano 

 

Sou professor(a) da rede de ensino: 

 

(   ) pública    (   ) privada 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

Nome da escola onde atua: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Nível de ensino:  

(...) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

(   ) 4º ano 

(   ) 5º ano 

 

Data: ____/____/____ 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP) e estou cursando o Doutorado em Educação desde dezembro de 2012. Minha pesquisa 

consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática 

do curso de graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na 

busca de profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto 

professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Se você 

autorizar o uso dos dados deste questionário na pesquisa, peço a gentileza de preencher e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra anexado. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Dentre os conteúdos referentes à Educação Matemática que foram desenvolvidos no seu 
curso de Pedagogia, cite qual/quais contribuem para a garantia da aprendizagem da 
Matemática por parte dos seus alunos. 
 

A partir deste levantamento, pretendo verificar quais os conteúdos/fundamentos da 

formação inicial em Pedagogia os professores em atuação consideram mais 

importantes para a construção de sua identidade docente como professores de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Minha hipótese é de que os 

conteúdos referentes às metodologias ou abordagens metodológicas do ensino da 

Matemática (dimensão da didática) sejam mais citados em detrimento dos conteúdos 

matemáticos escolares. Espera-se que a formação do professor de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental contemple a intersecção entre conteúdos 

específicos e questões didático-pedagógicas da Educação Matemática. 

 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos escolares no processo de ensino-
aprendizagem? 
 

Pesquisas indicam que a maior parte dos professores graduados em Pedagogia traz 

consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a aprendizagem da 

Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática na Educação Básica. 

Neste sentido, pretendo verificar se as experiências de fracasso ou de sucesso escolar 

em Matemática influenciam as práticas de ensino dos professores de Matemática de 

forma negativa ou positiva (homologia de processos). 

 

3. Você se sente apto para ensinar Matemática? Por quê? 
 

A partir deste panorama acerca das inquietações que afligem os professores de 

Matemática, pretendo problematizar a seguinte questão: Quais os saberes – 

conhecimentos, competências, habilidades – necessários ao professor do curso de 

graduação em Pedagogia  para garantir uma formação crítico-reflexiva dos professores 

de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

 

4. Em sua opinião, a formação no curso de graduação em Matemática favorece a sua atuação 
no ensino dos conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)? 
 

Há uma crença de que os pedagogos não sabem Matemática, ou sabem de forma 

superficial, o que justificaria os resultados insatisfatórios dos exames nacionais e 

internacionais aplicados a alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais). Com esta 

questão, intenciono problematizar quais as fronteiras e as intersecções na formação de 

professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental (pedagogos) e 

dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (matemáticos). 

 

5. Quais as suas dificuldades em relação à sua formação continuada como professor(a) de 
Matemática? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos professores de Matemática em relação à sua formação continuada em 

serviço, de modo a identificar possíveis encaminhamentos no sentido de contribuir 

para discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática durante esta 

formação, a fim de que estes professores tenham condições de lidar com esta área do 

conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais prazerosa consigo 
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mesmos e com seus alunos. 

 

6. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de ensino da 
Matemática? 
 

Por meio da autoavaliação dos professores, intenciono problematizar a seguinte 

questão: Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas, no que 

se refere ao processo de formação continuada dos professores de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental? 

 

7. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida no ensino de Matemática. 
 

Com base no relato do(a) professor(a), pretendo identificar quais saberes foram 

mobilizados para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, bem 

como verificar quais abordagens teórico-metodológicas foram utilizadas por parte 

do(a) professor(a). 

 

8. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

Verificar quais aspectos citados contribuem para a análise e a discussão acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática em curso de 

graduação em Pedagogia. 

 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Professora-pesquisadora Luciana. 
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1.3 Roteiro para entrevista ou questionário com alunos do curso de graduação em 

Pedagogia/Matemática 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

ALUNOS/EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO – PEDAGOGIA 

 

Nome completo: _______________________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________________ 

 

Idade: _________ 

 

Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino 

 

Formação: 

Ano de ingresso no Curso de Pedagogia: _______ 

Ano de conclusão do Curso de Pedagogia: ______ ou  (   ) em curso 

Modalidade: 

(   ) presencial   (   ) semipresencial   (   ) a distância 

 

Formação anterior à Pedagogia:  

Ensino Médio:   (   ) rede pública   (   ) rede particular 

Magistério:  (   ) sim   (   ) não 

 

Fez outra graduação (completa) antes ou depois da Pedagogia? 

(   ) sim    (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou   (   ) em curso 

 

Atuação profissional: 

Tem experiência profissional na área da Educação? 

(    ) Não 

(    ) Sim – Explique:  

 

 

 

 

 

 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

Curso de Pedagogia da (nome da universidade/faculdade): 

_____________________________________________________________________ 

___º período:  (...) matutino (...) noturno 
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Nome da(s) disciplina(s) que abordaram a educação matemática escolar: 

 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

Prezado(a) Professor(a) em Formação, 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP) e estou cursando o Doutorado em Educação desde dezembro de 2012. Minha pesquisa 

consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática 

do curso de graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na 

busca de profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto 

professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Se você 

autorizar o uso dos dados deste questionário na pesquisa, peço a gentileza de preencher e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra anexado. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Dentre os conteúdos referentes à Educação Matemática que foram desenvolvidos no curso, 
cite qual/quais foi/foram mais significativos para você. Não se esqueça de explicitar em que 
momentos do curso (semestre) a(s) disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 
 

A partir deste levantamento, pretendo verificar quais os conteúdos/fundamentos os 

professores em formação consideram mais importantes para a construção de sua 

identidade docente como futuros professores de Matemática. Minha hipótese é de que 

os conteúdos referentes às metodologias ou abordagens metodológicas do ensino da 

Matemática (dimensão da didática) sejam mais citados em detrimento dos conteúdos 

matemáticos escolares. Espera-se que a formação do professor de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental contemple a intersecção entre conteúdos 

específicos e questões didático-pedagógicas da Educação Matemática. 

 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? Houve mudança após o 
desenvolvimento das disciplinas referentes à Educação Matemática na graduação? Em que 
termos? 
 

Na minha experiência de formação de professores no curso de graduação de 

Pedagogia em relação aos saberes da Educação Matemática, constato que a maior 

parte dos alunos traz consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a 

aprendizagem da Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática na 

Educação Básica. Neste sentido, pretendo verificar se as disciplinas de outros Cursos 

de Formação de Pedagogos que possuam interface com a Matemática contribuem para 

a mudança de atitudes e da representação sobre a Matemática e o ensino da mesma. 

 

3. Você se sente preparado(a) para ensinar Matemática? Por quê? 
 

A partir deste panorama acerca das inquietações que afligem os futuros professores 

de Matemática, pretendo problematizar a seguinte questão: Quais os saberes – 

conhecimentos, competências, habilidades – necessários ao professor do curso de 

graduação em Pedagogia para garantir uma formação crítico-reflexiva dos futuros 

professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

 

4. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua formação como professor(a) de 
Matemática? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos futuros professores de Matemática em relação à sua formação inicial, 

de modo a identificar possíveis encaminhamentos no sentido de contribuir para 

discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática durante esta 

formação, a fim de que estes professores tenham condições de lidar com esta área do 

conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais prazerosa consigo 

mesmos e com seus alunos. 

 

5. Em sua opinião, quais são os limites/lacunas do trabalho desenvolvido na graduação em 
relação à Educação Matemática? 
 

Por meio da autoavaliação dos alunos, intenciono problematizar a seguinte questão: 

Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas a partir da 

identificação das necessidades formativas dos professores formadores, no que se 

refere ao processo de formação inicial dos professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental? 
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6. Em sua opinião, há aspectos positivos? Quais? 
 

Apesar das dificuldades para apresentar disponibilidade ao aprendizado dos 

fundamentos da Educação Matemática no curso de graduação em Pedagogia, tenho 

observado alguns avanços em relação à superação de algumas crenças referentes ao 

ensino e a aprendizagem de matemática por parte dos alunos em formação, o que 

indica a hipótese segundo a qual a garantia do aspecto atitudinal num primeiro 

momento contribui para a construção dos saberes necessários ao futuro professor de 

Matemática. Aqui, busca-se compreender em que termos o formador de professores 

em nível de Ensino Superior – o professor universitário – pode contribuir na formação 

crítico-reflexiva dos(as) professores(as) do curso de licenciatura em Pedagogia, no que 

se refere às teorias e às práticas de ensino da Educação Matemática desenvolvidas em 

diferentes cursos de graduação em Pedagogia. 

 

7. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

Verificar quais aspectos citados contribuem para a análise e a discussão acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática em curso de 

graduação em Pedagogia de diferentes instituições de ensino superior. 

 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Professora-pesquisadora Luciana. 
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1.4 Roteiro para questionário com alunos do curso de graduação em Pedagogia 
 

Tema: Ensino de Matemática – práxis pedagógica 

Nome: _____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

___º período turno: _______________________ 

Data: ____/____/____ 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

Encerramos os conteúdos programáticos referentes aos fundamentos e às abordagens 

metodológicas do ensino da Matemática na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental do curso de Pedagogia da UMESP. Sabemos que a avaliação do trabalho realizado é 

fundamental para que haja aprimoramento dos aspectos necessários. Estivemos juntos(as) ao longo 

de dois semestres consecutivos, discutindo sobre a Educação Matemática escolar. Peço que 

disponibilize um pouco de seu tempo para responder a este instrumento de avaliação do trabalho 

desenvolvido, de modo que o mesmo possa ser repensado e aperfeiçoado. 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, e 

estou no curso do Doutorado em Educação desde dezembro de 2012. Minha pesquisa consiste no 

estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática do curso de 

graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na busca de 

profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto professora-

pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Se você autorizar o uso 

dos dados deste questionário na pesquisa, peço a gentileza de preencher e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra anexado. Caso contrário, este instrumento será 

utilizado somente como um parâmetro para o aprimoramento do meu trabalho docente na formação 

de futuros(as) professores(as) de Matemática, conforme enunciado anteriormente. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Dentre os conteúdos referentes à Educação Matemática, que foram desenvolvidos no 5º e no 
6º períodos do curso, cite qual/quais foi/foram mais significativos para você: 
 

A partir deste levantamento, pretendo verificar quais os conteúdos/fundamentos os 

professores em formação consideram mais importantes para a construção de sua 

identidade docente como futuros professores de Matemática. Minha hipótese é de que 

os conteúdos referentes às metodologias ou abordagens metodológicas do ensino da 

Matemática (dimensão da didática) sejam mais citados em detrimento dos conteúdos 

matemáticos escolares. Espera-se que a formação do professor de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental contemple a intersecção entre conteúdos 

específicos e questões didático-pedagógicas da Educação Matemática. 

 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? Houve mudança após o 
desenvolvimento dos dois temas referentes à Educação Matemática na graduação? Em que 
termos? 
 

Na minha experiência de formação de professores no curso de graduação de 

Pedagogia em relação aos saberes da Educação Matemática, constato que a maior 

parte dos alunos traz consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a 

aprendizagem da Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática na 

Educação Básica. Neste sentido, pretendo verificar se as disciplinas dos Cursos de 

Formação de Pedagogos que possuam interface com a Matemática contribuem para a 

mudança de atitudes e da representação sobre a Matemática e o ensino da mesma. 

3. Você se sente preparado(a) para ensinar Matemática? Por quê? 
 

A partir deste panorama acerca das inquietações que afligem os futuros professores de 

Matemática, pretendo problematizar a seguinte questão: Quais são os saberes – 

conhecimentos, competências, habilidades – necessários ao professor do curso de 

graduação em Pedagogia para garantir uma formação crítico-reflexiva dos futuros 

professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

 

4. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua formação como professor(a) de 
Matemática? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos futuros professores de Matemática em relação à sua formação inicial, 

de modo a identificar possíveis encaminhamentos no sentido de contribuir para 

discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática durante esta 

formação, a fim de que estes professores tenham condições de lidar com esta área do 

conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais prazerosa consigo 

mesmos e com seus alunos. 

 

5. Em sua opinião, quais são os limites/lacunas do trabalho desenvolvido nos dois semestres? 
 

Por meio da autoavaliação dos alunos, intenciono problematizar a seguinte questão: 

Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas a partir da 

identificação das necessidades formativas dos professores formadores, no que se 

refere ao processo de formação inicial dos professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental? 
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6. Em sua opinião, há aspectos positivos? Quais? 
 

Apesar das dificuldades para apresentar disponibilidade ao aprendizado dos 

fundamentos da Educação Matemática no curso de graduação em Pedagogia, tenho 

observado alguns avanços em relação à superação de algumas crenças referentes ao 

ensino e a aprendizagem de Matemática por parte dos alunos em formação, o que 

indica a hipótese segundo a qual a garantia do aspecto atitudinal num primeiro 

momento contribui para a construção dos saberes necessários ao futuro professor de 

Matemática. Aqui, busca-se compreender em que termos o formador de professores 

em nível de Ensino Superior – o professor universitário – pode contribuir na formação 

crítico-reflexiva dos(as) professores(as) do curso de licenciatura em Pedagogia, no que 

se refere às teorias e às práticas de ensino da Educação Matemática. 

 

7. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

Verificar quais aspectos citados contribuem para a análise e a discussão acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática em curso de 

graduação em Pedagogia. 

 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Professora-pesquisadora Luciana. 
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1.5  Roteiro para entrevista ou questionário com docentes do curso de graduação 

em Pedagogia 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

DOCENTE DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

Nome completo: _______________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Idade: _________ 

Sexo: (   ) feminino  (   ) masculino 

 

Formação: 

Ano de ingresso no Curso de Pedagogia: _______ 

Ano de conclusão do Curso de Pedagogia: ______ 

Modalidade: 

(   ) presencial  (   ) semipresencial (   ) a distância 

 

Formação anterior à Pedagogia:  

Ensino Médio: (   ) rede pública  (   ) rede particular 

Magistério: (   ) sim   (   ) não 

 

Curso de pós-graduação (mais recente): (   ) sim (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou  (   ) em curso 

 

Fez outra graduação (completa) antes ou depois da Pedagogia? 

(   ) sim  (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou  (   ) em curso 

 

Atuação profissional: 

Há quanto tempo é professor(a) de graduação do curso de Pedagogia? 

___________________________________ 

 

Sou professor(a) de instituição de ensino superior: 

 

(   ) pública  (   ) privada 

 

Quais as disciplinas que ministrou em relação à Educação Matemática escolar? Cite o nome da 

disciplina e o respectivo semestre do curso no qual é desenvolvida. 
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Atua em outros espaços de formação de professores de Matemática? Quais? 

 

 

 

 

 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

Curso de Pedagogia da (nome da universidade/faculdade): 

 

 

 

 

Nome da(s) disciplina(s) que abordaram a educação matemática escolar: 

 

 

 

 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

Prezado(a) Docente, 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP) e estou cursando o Doutorado em Educação desde dezembro de 2012. Minha pesquisa 

consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática 

do curso de graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na 

busca de profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto 

professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Se você 

autorizar o uso dos dados deste questionário na pesquisa, peço a gentileza de preencher e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra anexado. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Dentre os conteúdos referentes à Educação Matemática que são desenvolvidos no curso de 
graduação em Pedagogia, cite qual/quais você considera fundamentais na formação do futuro 
professor de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Não se esqueça de 
explicitar em que momentos do curso (semestre) a(s) disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 
 

A partir deste levantamento, pretendo verificar quais os conteúdos/fundamentos os 

professores em formadores consideram mais importantes para a construção da 

identidade docente dos futuros professores de Matemática. Minha hipótese é de que os 

conteúdos referentes às metodologias ou abordagens metodológicas do ensino da 

Matemática (dimensão da didática) serão mais citados em detrimento dos conteúdos 

matemáticos escolares. Espera-se que a formação do professor de Matemática dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental contemple a intersecção entre conteúdos 

específicos e questões didático-pedagógicas da Educação Matemática. 

 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? 
 

Pesquisas indicam que a maior parte dos professores graduados em Pedagogia traz 

consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a aprendizagem da 

Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática na Educação Básica. 

Neste sentido, pretendo verificar se as experiências de fracasso ou de sucesso escolar 

em Matemática influenciam as práticas de ensino dos professores formadores de 

forma negativa ou positiva (homologia de processos). 

 

3. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua atuação como professor(a) 
formador(a) de professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos professores formadores de professores de Matemática em curso de 

graduação de Pedagogia, de modo a identificar possíveis encaminhamentos no sentido 

de contribuir para discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática 

durante esta formação, a fim de que estes professores tenham condições de lidar com 

esta área do conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais prazerosa 

consigo mesmos e com seus alunos. 

 

4. Em sua opinião, quais são os limites/lacunas do trabalho desenvolvido na graduação em 
relação à Educação Matemática? 
 

Por meio da autoavaliação dos professores universitários, intenciono problematizar a 

seguinte questão: Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas 

a partir da identificação das necessidades formativas dos professores formadores, no 

que se refere ao processo de formação inicial dos professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental? 

 

5. Em sua opinião, há aspectos positivos? Quais? 
 

Apesar das dificuldades para apresentar disponibilidade ao aprendizado dos 

fundamentos da Educação Matemática no curso de graduação em Pedagogia, tenho 

observado alguns avanços em relação à superação de algumas crenças referentes ao 

ensino e a aprendizagem de Matemática por parte dos alunos em formação, o que 

indica que a hipótese segundo a qual a garantia do aspecto atitudinal num primeiro 
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momento contribui para a construção dos saberes necessários ao futuro professor de 

Matemática. Aqui, busca-se compreender em que termos o formador de professores 

em nível de Ensino Superior – o professor universitário – pode contribuir na formação 

crítico-reflexiva dos(as) professores(as) do curso de licenciatura em Pedagogia, no que 

se refere às teorias e às práticas de ensino da Educação Matemática desenvolvidas em 

diferentes cursos de graduação em Pedagogia. 

 

6. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de ensino na 
formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)? 
 

Por meio da autoavaliação dos professores, intenciono problematizar a seguinte 

questão: Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas no que se 

refere ao processo de formação inicial dos professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental? 

 

7. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida na formação de professores 
de Matemática para o Ensino Fundamental, em sua atuação no curso de graduação em 
Pedagogia. 
 

Com base no relato do(a) professor(a), pretendo identificar quais saberes foram 

mobilizados para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, bem 

como verificar quais abordagens teórico-metodológicas forram utilizadas por parte 

do(a) professor(a). 

 

8. Você acha que seria possível uma parceria com os professores formadores do curso de 
graduação em Matemática na formação de professores de Matemática dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental? Em que sentido? 
 

Aqui, considera-se a hipótese segundo a qual um trabalho interdisciplinar entre 

pedagogos (dimensão da didática da Matemática) e matemáticos (dimensão dos 

conteúdos matemáticos) possibilitaria a superação das lacunas e necessidades 

formativas do professor de Matemática em formação no curso de graduação em 

Pedagogia. 

 

9. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

Verificar quais aspectos citados contribuem para a análise e a discussão acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática em curso de 

graduação em Pedagogia de diferentes instituições de ensino superior. 

 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Professora-pesquisadora Luciana. 
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1.6 Roteiro para entrevista ou questionário com docentes do curso de graduação em 

Matemática 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

ALUNOS/EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO - PEDAGOGIA 

 

Nome completo: _______________________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________________ 

 

Idade: _________ 

 

Sexo:  (   ) feminino   (   ) masculino 

 

Formação: 

Ano de ingresso no Curso de Pedagogia: _______ 

Ano de conclusão do Curso de Pedagogia: ______  ou  (   ) em curso 

Modalidade: 

(   ) presencial (   ) semipresencial  (   ) a distância 

 

Formação anterior à Pedagogia:  

Ensino Médio: (   ) rede pública   (   ) rede particular 

Magistério:  (   ) sim   (   ) não 

 

Fez outra graduação (completa) antes ou depois da Pedagogia? 

(   ) sim    (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou  (   ) em curso 

 

Atuação profissional: 

Tem experiência profissional na área da Educação? 

(    ) Não 

(    ) Sim – Explique:  

 

 

 

 

 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

Curso de licenciatura em Matemática da (nome da universidade/faculdade): 
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Nome da(s) disciplina(s) que abordaram a educação matemática escolar: 

 

 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

Prezado(a) Docente, 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP) e estou cursando o Doutorado em Educação desde dezembro de 2012. Minha pesquisa 

consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática 

do curso de graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na 

busca de profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto 

professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Se você 

autorizar o uso dos dados deste questionário na pesquisa, peço a gentileza de preencher e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra anexado. 
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QUESTIONÁRIO 

1. Dentre os conteúdos referentes à Educação Matemática que são desenvolvidos no curso de 
graduação em Matemática, cite qual/quais você considera necessários na formação do futuro 
professor de Matemática do Ensino Fundamental. Não se esqueça de explicitar em que 
momentos do curso (semestre) a(s) disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 
 

A partir deste levantamento, pretendo verificar quais os conteúdos/fundamentos os 

professores formadores consideram mais importantes para a construção da identidade 

docente dos futuros professores de Matemática. Minha hipótese é de que os conteúdos 

matemáticos escolares serão mais citados em detrimento às metodologias ou 

abordagens metodológicas do ensino da Matemática (dimensão da didática). Espera-se 

que a formação do professor de Matemática do Ensino Fundamental contemple a 

intersecção entre conteúdos específicos e questões didático-pedagógicas da 

Educação Matemática. 

 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? 
 

Pesquisas indicam que a maior parte dos professores graduados em Pedagogia traz 

consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a aprendizagem da 

Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática na Educação Básica. 

Neste sentido, pretendo verificar se a formação no curso de graduação em Matemática 

favorece uma relação positiva com os conteúdos matemáticos e, por sua vez, uma 

prática de ensino bem-sucedida. 

 

3. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua atuação como professor(a) 
formador(a) de professores de Matemática no curso de graduação em Matemática? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos professores formadores de professores de Matemática em curso de 

graduação de Matemática, de modo a identificar possíveis encaminhamentos no 

sentido de contribuir para discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a 

Matemática no curso de graduação em Pedagogia, a fim de que os futuros professores 

de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental tenham condições de lidar 

com esta área do conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais 

prazerosa consigo mesmos e com seus alunos. 

 

4. Quais as suas dificuldades em relação a sua formação continuada como professor(a) 
formador(a) de professores de Matemática no curso de graduação em Matemática? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos professores formadores de professores de Matemática no curso de 

graduação em Matemática em relação à sua formação continuada em serviço, de modo 

a identificar possíveis encaminhamentos no sentido de contribuir para discussões e 

reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática durante esta formação. 

 

5. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de ensino na 
formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)? 
 

Por meio da autoavaliação dos professores, intenciono problematizar a seguinte 

questão: Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas no que se 

refere ao processo de formação inicial dos professores de Matemática dos anos finais 

do Ensino Fundamental? 
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6. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida na formação de professores 
do Ensino Fundamental, em sua atuação no curso de graduação em Matemática. 
 

Com base no relato do(a) professor(a), pretendo identificar quais saberes foram 

mobilizados para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, bem 

como verificar quais abordagens teórico-metodológicas forram utilizadas por parte 

do(a) professor(a). 

 

7. Você acha que seria possível uma parceria com os professores formadores do curso de 
graduação em Pedagogia na formação de professores de Matemática dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental? Em que sentido? 
 

Aqui, considera-se a hipótese segundo a qual um trabalho interdisciplinar entre 

pedagogos (dimensão da didática da Matemática) e matemáticos (dimensão dos 

conteúdos matemáticos) possibilitaria a superação das lacunas e necessidades 

formativas do professor de Matemática em formação no curso de graduação em 

Pedagogia. 

 

8. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

Verificar quais aspectos citados contribuem para a análise e a discussão acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática em curso de 

graduação em Pedagogia de diferentes instituições de ensino superior. 

 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Professora-pesquisadora Luciana. 
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1.7 Roteiro para entrevista ou questionário com pesquisadores que atuam no âmbito 

da formação continuada de professores de Matemática da Educação Básica 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

FORMADOR(A) DE PROFESSORES/EQUIPE TÉCNICA/GESTORES/OUTROS NA ÁREA DA 

MATEMÁTICA – FORMAÇÃO CONTINUADA 

Nome completo: _______________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Idade: _________ 

Sexo: (   ) feminino  (   ) masculino 

 

Formação: 

Curso de graduação em: _____________________________ 

Ano de conclusão: ______ 

Modalidade: 

(   ) presencial   (   ) semipresencial   (   ) a distância 

 

Formação anterior ao curso de graduação:  

Ensino Médio: (   ) rede pública  (   ) rede particular 

Magistério: (   ) sim   (   ) não 

 

Curso de pós-graduação (mais recente): (   ) sim   (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou  (   ) em curso 

 

Fez outra graduação (completa) antes ou depois do curso de graduação mencionado anteriormente? 

(   ) sim   (   ) não 

Curso: _______________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Ano de início: ______________ 

Ano de conclusão: _______________ ou  (   ) em curso 

 

Atuação profissional (descreva): 

 

 

 

 

 

 

Atua em outros espaços de formação de professores de Matemática/outros? Quais? 
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Nome: _____________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

 

Espaços e processos em que trabalha com a Matemática (nome da instituição): 

 

 

 

 

 

 

Temas/assuntos/disciplinas relacionados à Matemática que você aborda na formação continuada de 

professores/outros: 

 

 

 

 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

Prezado(a) Formador(a), 

Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP) e estou cursando o Doutorado em Educação desde dezembro de 2012. Minha pesquisa 

consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática 

do curso de graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na 

busca de profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto 

professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Se você 

autorizar o uso dos dados deste questionário na pesquisa, peço a gentileza de preencher e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra anexado. 
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QUESTIONÁRIO 

1. Dentre os conteúdos referentes à Educação Matemática que são desenvolvidos na formação 
continuada em Matemática, cite qual/quais você considera necessários na formação de 
professores/outros que atuam na Educação Básica. Não se esqueça de explicitar em que 
modalidade de formação continuada a(s) disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s) – (cursos, 
palestras, reuniões pedagógicas em escolas, capacitação, eventos científicos, elaboração de 
livros didáticos e/ou de material de orientações didáticas, etc.).  
 

A partir deste levantamento, pretendo verificar quais os conteúdos/fundamentos os 

professores formadores consideram mais importantes para a construção da identidade 

docente dos futuros professores de Matemática/outros. Minha hipótese é de que os 

conteúdos matemáticos escolares serão mais citados em detrimento às metodologias 

ou abordagens metodológicas do ensino da Matemática (dimensão da didática). 

Espera-se que a formação do professor de Matemática do Ensino Fundamental 

contemple a intersecção entre conteúdos específicos e questões didático-pedagógicas 

da Educação Matemática. 

 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? 
 

Pesquisas indicam que a maior parte dos professores graduados em Pedagogia traz 

consigo bloqueios, traumas, crenças em relação ao ensino e a aprendizagem da 

Matemática, enfim, histórias de fracasso escolar em Matemática na Educação Básica. 

Neste sentido, pretendo verificar se a formação no curso de graduação em Matemática 

favorece uma relação positiva com os conteúdos matemáticos e, por sua vez, uma 

prática de ensino bem-sucedida. 

 

3. Quais as suas necessidades formativas e profissionais em relação a sua atuação como 
formador(a) de professores de Matemática/outros em processos de formação continuada? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos professores formadores de professores de matemática em espaços 

de formação continuada, de modo a identificar possíveis encaminhamentos no sentido 

de contribuir para discussões e reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática no 

curso de graduação em Pedagogia, a fim de que os futuros professores de Matemática 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental tenham condições de lidar com esta área do 

conhecimento escolar de maneira menos traumática e mais prazerosa consigo 

mesmos e com seus alunos. 

 

4. Quais as suas dificuldades em relação a sua formação continuada como formador(a) de 
professores de Matemática/outros em processos de formação continuada? 
 

Com essa questão, pretendo tomar conhecimento das lacunas e das fragilidades 

apontadas pelos professores formadores de professores de Matemática no curso de 

graduação em Matemática em relação à sua formação continuada em serviço, de modo 

a identificar possíveis encaminhamentos no sentido de contribuir para discussões e 

reflexões sobre a maneira de trabalhar a Matemática durante essa formação. 

 

5. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática na formação de 
professores de Matemática/outros para atuação na Educação Básica? 
 

Por meio da autoavaliação dos formadores, intenciono problematizar a seguinte 

questão: Quais são as implicações – possibilidades e desafios – constatadas no que se 

refere ao processo de formação inicial dos professores de Matemática dos anos 

iniciais/finais do Ensino Fundamental? 
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6. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida na formação de professores 
de Matemática/outros, em sua atuação na formação continuada de profissionais da Educação 
Básica. 
 

Com base no relato do(a) formador(a), pretendo identificar quais saberes foram 

mobilizados para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, bem 

como verificar quais abordagens teórico-metodológicas foram utilizadas por parte 

do(a) formador(a). 

 

7. Você acha que seria possível uma parceria com os professores formadores do curso de 
graduação em Pedagogia na formação de professores de Matemática dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental? Em que sentido? 
 

Aqui, considera-se a hipótese segundo a qual um trabalho interdisciplinar entre 

pedagogos (dimensão da didática da Matemática) e matemáticos (dimensão dos 

conteúdos matemáticos) possibilitaria a superação das lacunas e necessidades 

formativas do professor de Matemática em formação no curso de graduação em 

Pedagogia. 

 

8. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

Verificar quais aspectos citados contribuem para a análise e a discussão acerca dos 

saberes necessários ao formador de professores de Matemática em curso de 

graduação em Pedagogia de diferentes espaços e processos de formação continuada. 

 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

Professora-pesquisadora Luciana. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Luciana Miyuki Sado Utsumi, RG n. 22446487-5, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª Norinês Panicacci 

Bahia, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Educação Matemática: um estudo sobre 

os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática do curso de graduação 

em Pedagogia”, que tem por objetivo a configuração dos saberes necessários aos docentes 

universitários (os formadores), responsáveis pela profissionalização do ensino no âmbito da formação 

inicial, ou seja, a investigação das necessidades formativas de uma Educação Matemática pautada 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos e formativos, na busca da identificação dos saberes 

profissionais necessários aos/às professores(as) em formação, bem como aos/às professores(as) 

formadores(as). 

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, 

observando-se os esclarecimentos abaixo: 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação dos 
sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer fase 
da pesquisa, sem penalização alguma. 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 
3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se tratar 

de uma aplicação de questionário e/ou realização de uma entrevista. Caso algum sujeito sinta 
desconforto em relação a alguma questão, poderá declinar de respondê-la, ou desistir da 
pesquisa a qualquer momento. 

 

São Bernardo do Campo, ___ de ____________________ de 20___.    

 

__________________________________________ 

Nome completo do(a) doutorando(a) e assinatura 

 

Consentimento do(a) colaborador(a) 

Nome completo e assinatura:  

_____________________________________________________________________ 

Local, dia/mês/ano:  

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DA 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – DOUTORADO 

 

Ref.: Apresentação da doutoranda Profª. Luciana Miyuki Sado Utsumi aos 
senhores/senhoras Gestores de instituições de ensino da rede pública e/ou privada do 
estado de São Paulo, para fins de autorização da realização da pesquisa de campo, tendo 
em vista a construção de conhecimentos em relação aos saberes do formador de 
professores de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Luciana Miyuki Sado Utsumi ingressou no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP em 2012 e desenvolve suas 
atividades de pesquisa no curso de doutorado sob minha orientação. Sua pesquisa aborda a 
formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e, por sua 
vez, a formação do formador destes professores em curso de graduação de Pedagogia. 

 Para a realização da pesquisa de campo permeada de espírito ético e científico, 
necessitamos de sua disponibilidade, bem como da parceria dos professores que se 
envolverão no processo de coleta de dados, mediante autorização para a realização da 
pesquisa no âmbito de sua instituição de ensino. 

 Agradecemos a atenção e a ajuda pedagógica a serem dispensadas no decorrer do 
período de parceria mútua. 

Atenciosamente, 

 

________________________________ 

Profª. Dra. Norinês Panicacci Bahia 

Docente e Pesquisadora do PPGE-UMESP 

 

___________________________________ 

Luciana Miyuki Sado Utsumi 

Doutoranda do PPGE-UMESP 

 



265 

APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS  

NA PESQUISA DE CAMPO 

 

4.1 PROFESSORAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS 
INICIAIS) 

 

PMEF I – PROFESSORAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL  

(ANOS INICIAIS) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que foram desenvolvidos 

no seu curso de Pedagogia, cite qual/quais contribuem para a garantia da 

aprendizagem da Matemática por parte dos seus alunos. 

 

PMEF I (1) – Não tive no meu curso de Pedagogia, conteúdos que contribuíram para a 
aprendizagem da Matemática. A matemática abordada foi apenas na disciplina de Estatística, não 
havendo aprofundamento dos conceitos fundamentais e suas relações com outras áreas. Com 
apenas uma aula por semana, o trabalho com conteúdos foi bastante reduzido. 
 

PMEF I (2) – Em meu curso de Pedagogia só tive estatística que foi a única matéria de matemática 
ministrada no segundo semestre do segundo ano.  

 

PMEF I (3) – Os desafios lógicos, a compreensão das operações dentro da situação-problema, a 
história da Matemática, o jogo como uma ferramenta eficaz no ensino-aprendizagem. 

 

PMEF I (4) – Na graduação tivemos aulas de Procedimentos de Construção do Conhecimento 
Lógico Matemático. Nesse módulo nos foi apresentado a Matemática de maneira construtivista, ou 
seja, a criança constrói o seu conhecimento à[a] partir da mediação do professor. Os conteúdos 
abordados foram: material dourado, decomposição, multiplicação, jogos. Considero que o conteúdo 
trabalhado em minha graduação auxilia muito no processo de aprendizagem dos meus alunos, pois 
ele cria suas estratégias e algoritmos para resolver diversas situações problemas, levanta 
hipóteses, trabalha com material concreto e lúdico, facilitando assim o seu aprendizado e sempre 
relacionando o conteúdo com o meio em que vive. 

 

PMEF I (5) – Só tive um ano de Metodologia III (Iniciação a Matemática) e Estatística e sinto que 
não houve um conteúdo significativo. Em estatística, trabalhamos com gráficos que hoje julgo 
importante. 

 

PMEF I (6) – Eu acredito que o que está cada vez mais proporcionando um melhor entendimento 
dos conteúdos propostos é a proposta de jogos diversificados, debates, pesquisas, exposições, até 
mesmo competições, projetos sociais envolvendo gráficos para que possam analisar e todos 
direcionados para a matemática. Lançar desafios, situações problema para os alunos elaborarem 
hipóteses, argumentar, refletir, relacionando os fatos e não simplesmente aceitá-los. Futuramente, 
intelectualmente autônomos, criativos serão capazes de tomar decisões conscientes e 
responsáveis. Saberão discernir os prejuízos e lucros na hora de tomar decisões. 
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PMEF I (7) – Infelizmente no ano em que realizei o curso de Pedagogia, os conteúdos referentes à 
educação matemática não foram significantes para que eu continuasse utilizando em sala de aula 
com os alunos. A matemática vista na faculdade não me ofereceu bagagem de como trabalhar com 
os meus alunos ao longo desses anos de experiência. Contudo posso afirmar que os conteúdos 
não me deram o suporte necessário de como transportar de forma construtiva o conhecimento 
adquirido na pedagogia, pois foi vago na minha prática pedagógica. 

 

PMEF I (8) – Não fiz Pedagogia, fiz Letras, porém acredito que todo conteúdo contribui para 
enriquecimento do aluno, o que difere é o jeito de como ele é aplicado. Na matemática acredito ser 
o raciocínio lógico, tão importante para compreensão de tudo o que é aplicado, não só na 
Matemática, mas também na Língua Portuguesa, entre outras. 

 

PMEF I (9) – Eu acho que para mim não só na questão da Matemática, mas como um todo, 
quando a gente faz graduação a gente fica esperando aprender a dar aula, a gente entra com a 
intenção de que todas as disciplinas a gente vai aprender como que é ministrar e isso acaba não 
acontecendo; eu acho que isso é uma frustração, a gente sai da faculdade com muita teoria e 
pouco do como lidar com a prática. Eu acredito que na questão especificamente da Matemática 
isso me deixou bastante feliz, porque eu acho que a gente teve bastante trabalho no sentido de 
como lidar com essa prática, porque a gente teve até experiência na universidade de confecção de 
jogos, a gente aprendeu a fazer plano de aula com os objetivos, os conteúdos que a gente tinha 
que buscar do aluno, como levar isso para o aluno, a gente teve muita orientação no sentido de 
livros que a gente pudesse consultar, do que trabalhar, como trabalhar; até apostila de material de 
situação-problema, de desafios para os alunos que eu consulto e uso também na minha prática 
hoje. Favorece e facilita bastante, porque assim eu ainda me recordo de muitas coisas das quais 
eu entrei em contato e que eu busco trazer para a minha prática hoje. 

 

PMEF I (10) – Como faz muito tempo, eu vou tentar me lembrar. Sim, teve sim, não sei o nome ao 
certo que foi usado, mas tive sim uma disciplina que falava sobre a Matemática e eram coisas 
assim de a metodologia mesmo, a maneira como explicar, como passar, como trabalhar, a 
professora até chegou a trabalhar algumas vezes com a tabuada na aula, é porque ficou muito 
assim a época que eu fiz, na minha sala, partindo das dúvidas das pessoas, dos alunos, então 
traziam: a tabuada, tem algum esquema, ou tem que decorar “preto no branco”; então ela dava 
umas explicações que teriam alguns jeitos para ensinar. Porém, a prática foi muito melhor. Olha, eu 
vou ser bem sincera, não me auxiliou não [os conteúdos desenvolvidos na graduação em relação à 
prática profissional], onde tive a experiência foi realmente aqui [na escola onde trabalha] com o 
trabalho, com a coordenadora de Matemática, que é onde eu pude ter essa oportunidade de ter 
acesso a materiais, inclusive, porque na faculdade a professora, Matemática nunca foi o meu forte, 
mas eu lembro que a professora até comentava, mas não era de trazer, de a gente sentir o 
material, pegar, sentir, sabia que tinha vários tipos de materiais, material dourado, tinha outros 
inúmeros, mas de pegar assim, de realizar algum exercício na prática, na faculdade não; o que 
aconteceu poucas vezes foi no Magistério. Na Matemática, no Magistério sim tinha alguns 
trabalhos, algumas atividades que a gente tinha que confeccionar, de fazer mesmo, eram jogos, 
mas era coisa assim de jogo mesmo, não era aquela coisa do conceito mesmo. É o caminho de 
como chegar no conceito, e olha que o Magistério foi há muito tempo atrás que eu fiz, mas tem 
coisas que eu lembro mais da parte do Magistério, que eu lembro de professoras que comentavam 
na época “olha, para chegar em tal conceito, vamos fazer tal coisa”, já na faculdade já era mais “é 
assim”, preto no branco. Na faculdade praticamente as pessoas, nós os alunos, traziam das 
escolas, por isso que a professora abriu para muitas dúvidas, mas era diferente assim que não era 
a professora explicando a como você chegar, no Magistério já foi mais isso, mais prática. O 
Magistério contribui muito mais, a faculdade foi o que eu falei, é o que traziam, já no Magistério a 
professora trazia e fazia com que a gente rebobinasse e vivenciasse também. 
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PMEF I (11) – Na Pedagogia eu tinha aula de Estatística. Na verdade, assim, quando eu comecei a 
fazer Magistério a Matemática sempre foi alguma coisa assim “nossa, Matemática”, um fantasma, 
então, não é que eu não gostava de Matemática, eu gostava, mas não era uma disciplina que eu 
falava “nossa”... E nas aulas do Magistério eu comecei a gostar, porque a gente confeccionava 
umas caixas de Matemática na época, jogos, então, a gente que tinha que fazer, criar, então, 
aquilo já foi despertando. Quando eu comecei a fazer Pedagogia, eu ia ter Matemática no último 
semestre, aí no primeiro eu já estava assim “gente, Estatística, não vai dar, porque é só 
Matemática”, Estatística é toda Matemática, aí cheguei no último semestre, entra uma professora 
baixinha, com uma cara de brava e pensei “pronto, eu já não gosto muito de Matemática, a 
professora aparentemente... Meu Deus!”. Impressionante, ela dava uma aula de Estatística que 
nunca me esqueço, ela ficava dando dinâmica, cada dia era uma coisa diferente na aula, gente não 
era tão... trabalhava com gráfico, pedia para gente montar uns gráficos, não era assim parte muito 
prática, ela conversava mais, aí eu comecei a ver a Matemática de outro jeito, eu acho que a 
professora nessa hora deu em estalo. Eu vejo muita gente aqui, como a gente passa para o aluno 
é como o aluno vai... Faz tempo que eu fiz Magistério, mas o que eu lembro eram essas aulas 
práticas mesmo que a gente tinha de montar caixa, de como ensinar a criança através de jogos, 
através de uma aula prática, algum vídeo, alguma coisa assim diferente e eu lembro que a gente 
tinha até naquela época um livro, até uma cartilha que a gente tinha que preencher, era uma 
cartilha para criança mesmo, então, a professora ensinava como a gente ensinar a criança. Tinha 
muito boliche para ensinar contar, quebra-cabeça ou a gente até montou e eu trabalhei o ano 
passado isso lá na outra escola, a questão de mercadinho, era coisa bem prática da Matemática 
mesmo. A gente trabalha muito isso, é 2º ano, mas eles são crianças, ainda. 

 

PMEF I (12) – Não, na minha faculdade não. Eu lembro bem do Magistério que eu tive bem 
específico, mas da faculdade não. Não tinha, eu lembro bem era assim: Filosofia, tinha o próprio 
Português, tinha aula de Português, tinha aula de Sociologia, aula de Psicologia, mas tudo assim 
envolvendo a forma de como ensinar os métodos, os pensadores, agora direto assim só tive no 
Magistério que eu lembro bem das aulas também, porque eu fiz mais ou menos junto o Magistério 
com a graduação, porque eu tinha feito o médio normal, antigamente o colegial, fiz Biológicas, 
então quando eu entrei no Magistério, logo prestei também a Pedagogia, então eu fiz junto e eu 
lembro bem de que eram diferentes e eu tinha muito mais conteúdos específicos assim no 
Magistério e não na faculdade. Sim, ajudou bastante [os conteúdos trabalhados no Magistério], 
porque a gente tinha muita técnica de como aplicar, então era uma professora de Matemática que 
dava essa aula para a gente de como aplicar, então a gente tinha a metodologia de como que eu ia 
ensinar para a criança o conteúdo de Matemática. Então, por exemplo, eu lembro bem de uma aula 
que a gente tinha de dezenas, unidades, da caixinha, então confeccionar materiais também nessa 
aula, porque tinha aula de didática que era mais abrangente, mas essa era específica mesmo do 
procedimento, do método e a gente teve até que aplicar isso depois numa aula, numa escola do 
Estado, para a gente ter uma nota, foi dada uma nota de como eu estava passando aquele 
conhecimento para os alunos, então toda a metodologia, toda a aula a gente que elaborou para 
poder tirar uma nota nessa matéria, então era bem específico mesmo para a área da Matemática. 
Então, a adição, vamos ver como que vocês vão trabalhar, a Geometria, então ela abrangeu tudo, 
ficava mais assim da 1ª série a 4ª série, mas tinha muitas coisas assim de algumas brincadeiras 
para fazer com a Educação Infantil, mas era mais ligada de 1ª a 4ª série. A professora de Didática 
era uma pedagoga, ela dava o conteúdo que seria Emília Ferreiro, que seria a Montessori, a gente 
fazia também muitos trabalhinhos, muitos materiais e nos estágios que ela colocava a gente para 
fazer estágio e fazia o registro do que eu presenciei na aula para entregar, eu tinha aula de 
Português também, se bem que essa eu fui dispensada, como eu já tinha feito Biológicas, eu fui 
dispensada de algumas áreas, de Matemática eu não fui porque era específico, Português não era 
específica, então eu fui dispensada, porque eu já tinha tido no colegial. Biologia, Geografia, 
História, que elas tinham, eu fui dispensada, porque o conteúdo era o mesmo, não era conteúdo 
direcionado às crianças, o que a gente aplica na Educação Infantil e de 1ª a 4ª série, não era isso, 
era um conteúdo normal; o que fazia ser específico eram as matérias de Didática, Sociologia, 
Psicologia, Filosofia, mas tudo para você estudar a teoria, saber dos pensadores e das 
metodologias de Montessori, estava entrando muito a Emília Ferreiro, na época então era isso que 
a gente tinha, mas nada assim focado como eu tinha em Matemática, que ajudou muito, mas 
específico mesmo era com a professora de Matemática. Essa ela era matemática, muito 
organizada, tudo muito direitinho para a gente ter uma noção mesmo de como passar, porque de 
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repente você sabia o que era dezena/unidade, mas como que eu vou passar, ensinar a criança o 
conceito, como que eu transformo as unidades em dezenas, como que eu transformo as dezenas 
em centenas, então era muito passo a passo mesmo, a gente tinha até aula de escrever, ditado, 
ela ia falando, a gente ia escrevendo, toda uma técnica, toda uma metodologia para depois poder 
aplicar e mesmo assim em sala de aula a gente tinha, teve uma parte teórica e daí a gente tinha 
que bolar uma aula em cima daquilo e apresentar para as colegas e a professora assistia e pegava 
o que estava certo, o que estava errado, sua ideia foi legal, tinha a intervenção dela; e ela era da 
área, o que era melhor, porque ela sabia Matemática, como era da área mesmo. Quando tinha a 
coordenadora [de Matemática], sabe como ela fazia, era mais ou menos como ela, só que antes eu 
tinha toda a parte teórica, que a gente escrevia mesmo, e depois a parte prática, como que eu vou 
então por aquilo na prática, o que eu faço, e foi ela também que ajudou muito, porque era 
matemática também. Então como você vai dar esta ficha, que era a apostila que a gente tinha, 
então, todos aqueles jogos que a gente dava antes para depois entrar, bem lúdico para depois vir o 
conceito, então foi uma complementação só, uma coisa contínua, foi muito bacana.  

 

PMEF I (13) – Teve uma aula muito rica da Luzia Faraco Ramos Faifi, ela é fera essa mulher, 
inclusive ela tem um material bem rico, ela é muito boa, porque ela trabalha muito com o concreto, 
com jogos, ela é a rainha da sucata, ela tem as tampinhas, os pauzinhos e tudo era fazendo jogo e 
aí ela prendia a atenção, ela conseguia prender a atenção de adultas até 11 horas da noite jogando 
lá as tampinhas, os canudinhos, quem dirá de criança, que é movida pela novidade, que está 
aprendendo. Então, quando o F. diz assim numa reunião sobre avaliação com outros métodos, que 
não é só para a gente usar a folha, que têm outras formas, tem mesmo. Essa brincadeira, essa 
exposição, já é uma forma de você trabalhar, de ver até que ponto ele está abstraindo, está 
guardando ou não. Ainda há pessoas que retêm um pouquinho o conhecimento e a forma de 
passar nas mãos, às vezes você quer mudar algum caminho e aí quem está comandando diz 
assim “Não”. É brincadeira, brincadeira não, tem que ter documento, tem que estar no papel, então 
você meio que briga, dá dois passos para frente, volta tudo. A esperança é que você vindo aqui a 
gente ganhe mais espaço, mais liberdade, e que a gente consiga provar que você não está 
brincando, que aquilo lá vai fazer mais sentido para ele do que ficar respondendo 30 folhinhas. 
Fazer uma aula com seis folhas para responder, você pode fazer uma brincadeira. Porque cada um 
assimila de uma forma, cada um vai captando e fazendo os links de acordo com as vivências que 
ele tem, você pode dizer uma frase e para um grupo de quatro crianças, pode ter certeza que cada 
um vai guardar um pedaço e vai compreender de uma forma diferente. Se você der oportunidade 
para ele pôr aquilo para fora de que forma que você entender e essa forma que é legal é através 
do jogo, que ele tem que manusear, ele tem que juntar, ele tem que separar, e quando ele faz essa 
resposta para fora é que ele aprende. A batelada de exercícios é porque você não atingiu o alvo, 
você não conseguiu falar de uma forma que ele entenda, porque quando você consegue, ele fala 
“Ah, quer dizer que isso é aquilo? Ah, entendi!”; isso é uma insegurança do adulto, que aquilo que 
foi dado; como você conseguiu atingir aquela criatura, e têm coisas que estão no papel, mas para 
ele não funciona daquele jeito, você tem que fazer de uma outra forma, uma outra atividade, para 
que ele consiga chegar naquilo. Eu acho que eu descobri a minha paixão pela Matemática, porque 
eu sou fissurada na alfabetização e exatamente por esse insight aí: “Ah, quer dizer que isso que eu 
falo é assim que escreve?”, e a Matemática tem muito disso, quando eles fazem uma lógica, um 
problema, “Ah, dá isso! Ah, deu certo! Ah, ganhei! Ah, consegui!”, isso que me faz vibrar. 
Atividades em TV, em lousa, é bacana, são outros recursos para reforçar, porque a gente aprende 
e é legal ter algumas coisas para dar uma reforçada, uma lembrada, mas aprender mesmo não vai 
ser o tempo na lousa, na TV ou no papel. O respeito por cada um, o descobrir o saber que cada um 
já sabe, você tem uma ideia daquilo que eu vou apresentar, o que você chama de conhecimento 
prévio, para depois eu poder estar avançando e esse avançar eu tomo sempre o cuidado de 
procurar avançar junto com eles, fazendo uma pergunta, uma observação, trazendo uma 
curiosidade, para que juntos, numa conversa, para que a gente vá avançando: “olha você me disse 
tal coisa e a fulana trouxe isso, que relação que tem isso com aquilo, o que que a gente pode 
entender, o que que essas coisas têm de parecido, têm de diferente?”, aí você vai puxando e ainda 
ninguém tirou da minha cabeça que tudo que eu preciso fazer para que ele entenda, para que ele 
guarde para a vida dele. Tudo que eu trouxer para o concreto, que ele possa pegar literalmente, 
sentir, ou que ele possa brincar, jogar, alguma coisa concreta no lúdico é fundamental para você 
dar início à aprendizagem, porque senão ele vai saber na memória, mas a memória é curta, ele vai 
saber naquela semana que você está trabalhando, que você trouxe slides, que você falou 50 
minutos sem parar, falou, falou, mostrou isso, mostrou aquilo com material super rico, “nossa, a 
professora bombou!”, só que ele não tocou, ele não cheirou, ele não experimentou, ele não 
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dividiu... Vai passar um tempo... Para explicar alguma coisa para um aluno que está com a 
autoestima baixa, ele não sabe nem o que é 1 + 1... Se está muito ruim, se você não está 
conseguindo chegar naquele coração, a autoestima está ruim, procura descobrir alguma coisa lá 
que lhe faça bem. Eu tive um aluno que ele entrou no 3º ano e ele não sabia 1 dezena e 1 unidade, 
ele não sabia sequência, graças ao bom Deus, lógico, e ao respeito, ao carinho, a disponibilidade e 
a vontade dele também, porque não dá para fazer nada sozinho, o garoto conseguiu nota, ele fez 
uma aula de recuperação, porque dava 5.6 e a média é 6.0, foi com nota no boletim, saiu fazendo 
contas de mais, de menos, de multiplicação, sabe isso deu... “Puxa, eu poderia ter contribuído mais 
para esta família em relação a esse garoto”, que pena que ele foi e ao mesmo tempo que bom que 
ele foi, porque ele sugava muito tempo e muito de mim. A minha classe, graças a Deus, ela está 
muito boa, ela está bem, mas eu sei também a energia e o suor que eu dei e se precisasse me 
desdobrar mais para o S. aí ficaria mais difícil. Ele foi morar no Líbano. Ele era um garoto que eu 
tinha que trabalhar muito a autoestima e por isso que eu falei dele, eu estava constantemente 
ligada, qualquer movimento que ele fizesse de positivo, eu tive que cobri-lo de elogios para eu 
poder vir com alguma coisa e ele prestar atenção, senão ele dispersava, porque professora para 
ele até então era quem dava bronca e punha ele para fora, foi a experiência que ele teve na outra 
escola, ele nem se incomodava mais. Eu arrisco dizer que isso é meu, é uma característica minha, 
faz parte da minha personalidade, eu digo assim para eles: “todo mundo brilha, todo mundo tem o 
seu brilho especial”, se você conseguir encontrar pessoas de forma a você se lapidar, então eu 
acredito que esse olhar é meu e aí eu consegui, através disso, atrair outras coisas que também 
têm a ver com os que trabalham com isso. A minha família tem uma rede de restaurante, então 
logo que eu cheguei de Brasília, os 6 primeiros meses, 8 meses, eu abri uma casa de pão de 
queijo, ali na Lins de Vasconcelos, a casa estava abrindo, mas eu não sabia nada disso, eu fui 
fazer curso no SEBRAE, me enfiei lá, aí chegou no dia em que a gente tinha que abrir a loja, eu 
olhei para as meninas e disse assim: “Meninas, hoje é o nosso dia”, elas travaram. Eu comecei a 
dramatizar e aí eu fui buscar nas minhas aulas situações para elas se soltarem. Isso é o que os 
alunos trazem, dia de prova, você tira as dúvidas, você fala direto, por que naquele dia eu não 
posso falar nada? 

 

PMEF I (14) – Olha Luciana, eu tive muito pouco desses conteúdos na minha formação acadêmica 
e o que eu tive, eu não aproveitei, era uma coisa muito distante e ficou mais politizado, o curso 
ficou mais politizado e ficava distante de quem, como eu, só tinha experiência na rede privada. Eles 
só pincelaram assim no geral, não tiveram a dedicação de trabalhar as matérias, ou a didática, a 
metodologia das matérias, eles não tiveram essa visão. Na verdade eles mal trabalhavam, o 
professor, por exemplo, ele não se dedicava a uma matéria, eles não trabalhavam assim: “Olha nós 
vamos trabalhar assim a Língua Portuguesa, tentar trabalhar assim a Matemática”, não era, por 
isso que eu te falei, era muito politizado. Por exemplo, o prático, como que a gente vai trabalhar, 
como é que você pode pensar, como é que a criança age, isso eu tive no Magistério, agora, na 
faculdade, o que que eles ficavam mais que a gente precisa lutar contra essa diferença de classes, 
então foi um curso muito politizado. Eu tive na época professores da PUC, alguns professores que 
davam aula na PUC, então na verdade não é prática é uma teoria, mas aquele pôr a mão na 
massa, ou vamos ver como é que é não teve e eu peguei esse curso exatamente naquela 
mudança do Magistério, naquele ano que a lei estava entrando ainda na década e aquele ano que 
eles estavam definindo se o Magistério ia valer ou se a Pedagogia ia prevalecer. Então, eles já 
pressupunham que muitos já tinham o Magistério e outros que estavam lá para complementação 
pedagógica, então não vi a preocupação com o preparar um professor, isso não teve. Muita gente 
ainda estava perdida e teve uma grande preocupação nos trabalhos, como é que você vai 
apresentar os trabalhos na metodologia do trabalho científico, as normas técnicas, isso ficaram 
muito em cima e o que a gente teve de prática foi muito pouca. Como era voltado para o Infantil [o 
curso de Magistério], era muito o prático e eu me lembrei muito da sua fala quando você fez elas 
fazerem um jogo, confeccionaram, foi muito isso e a minha professora foi a Vera Faro, mãe do 
Rodrigo Faro, ela foi minha professora 3 anos, ela é maravilhosa, muito didática e ela era muitos 
anos professora lá mesmo de Infantil, então ela fazia a gente fazer, trazia muitos exemplos do viver 
dela há muitos anos com o Infantil e nesse ponto ela foi muito didática; o que eu aprendi, o que eu 
lembro, são das aulas dela. A minha especialização era o Infantil, era ênfase na pré-escola. Eu 
fazia muito curso na PRIMA escola, porque eu gostava muito da Matemática, então, a Matemática 
montessoriana é encantadora, então, eu fiz muita coisa na matemática montessoriana, nos jogos, o 
que que era classificação, seriação, senão você não entende o pensamento da criança, a 
construção desse pensamento eu estudei muito lá nos cursos que a gente tinha lá no Arqui, depois, 
mas depois de formada do Magistério. Em janeiro ele chamava bastante profissionais para dar 



270 

curso para a gente, então eles pegavam vários cursos naquele pátio enorme, várias salas e eles 
distribuíam os professores nos cursos. 

 

PMEF I (15) – As operações matemáticas que a gente viu, os jogos que a gente fez, muitos jogos, 
a gente tinha a parte de didática e nessas aulas a gente preparava os jogos, acho que foi a melhor 
forma, eu penso que é a melhor forma de se passar a Matemática, é partir do concreto para depois 
a criança chegar no abstrato; então ela tem que ter realmente essa noção e no Magistério a gente 
fazia muito essas aulas práticas com a professora. Eu não me lembro de nada específico, mas o 
que realmente me marcou bastante foram esses jogos que a gente fazia bastante, tanto em 
Matemática como nas outras disciplinas. Em Matemática era bastante usado, ainda bem que no 
curso a professora também valorizava essa parte concreta e ela passou direitinho essas coisas que 
depois no começo do meu trabalho, eu comecei a fazer, pôr em prática, então a gente tinha uma 
pasta com todos os jogos, o jeito de preparar e a gente tinha já jogos prontos e eu levava para a 
sala de aula, era com os pequenininhos a princípio que eu peguei educação infantil, então a gente 
mesmo preparava esses joguinhos, eles gostavam. Então era uma parte prática e ao mesmo 
tempo eles jogavam, quer dizer que era bem gratificante e era bem estimulante e os alunos 
aprendiam no final. E quando a gente passava para o papel, para registrar aquilo que eles tinham 
aprendido, eu percebia bastante a diferença de você partir do abstrato e partir do concreto, então 
os jogos realmente ajudaram bastante. Eu vejo hoje na educação do meu filho, ele está 
aprendendo agora as operações, então a última que ele viu foi a multiplicação, então ele entendeu 
o conceito e aí ele comentou sobre o jogo que eles fizeram na sala de aula e aí eu fiquei pensando 
“olha que bacana”, porque realmente não tem como ensinar Matemática se você não partir desses 
materiais concretos que a gente tem, jogos de Matemática prontos e aqueles feitos pelos próprios 
alunos. Os probleminhas matemáticos a gente tinha a mania de dramatizar, a gente fazia um tipo 
de feirinha, uma brincadeira entre as crianças, então eles tinham que levar o dinheiro, então 
geralmente a gente preparava esse dinheiro, as notas, tinha que comprar alguma coisa, então tinha 
que saber como é que era o troco, então através dessas dramatizações que eles conseguiam 
pegar o conceito de pagar, de receber o troco, de quanto eu devo devolver, como é que eu faço as 
trocas, então eles tinham essa visualização nas brincadeiras, eram dramatizações, então a gente 
fazia até às vezes carrinho de supermercado, a gente preparava com eles; a gente fazia uma 
interdisciplinaridade, a gente usava a aula de Educação Artística e a aula de Matemática para 
poder fazer as duas coisas e eles adoravam. 

 

PMEF I (16) – Na Pedagogia não, eu lembro no Magistério, que eu lembro na Pedagogia eu tive 
Estatística para a gente utilizar na hora de fazer a monografia, se você quiser fazer entrevista, 
estudo de campo, mas a metodologia, eu lembro até do livro que a gente tinha metodologia de 
História, de Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, eu lembro do Magistério e não na 
Pedagogia. Eu não sei se porque na Pedagogia na verdade eu não fiz especialização em 
Educação, porque como eu já tinha Magistério, naquela época, na Pedagogia o primeiro ano era 
básico, o segundo e o terceiro já era especialização, então eu fui fazer administração escolar, 
orientação e coordenação pedagógica. Então no segundo ano eu fiz orientação e coordenação 
pedagógica e terceiro ano eu fiz administração escolar, então talvez tenha sido por isso. [Em 
relação aos conteúdos do Magistério que ajudam a ensinar Matemática] – A parte prática antes da 
teórica, então eu lembro que a gente tinha que fazer caixas de jogos, então era muito mais prático 
do que a teoria na metodologia de Matemática, então a gente fazia muitos jogos, tinha caixas de 
jogos, eram caixas e mais caixas de papelão cheio de joguinhos, sucatas, a gente ia para o 
supermercado, acabava a caixa de ovos tinha que guardar, acabava a garrafa tinha que guardar, 
tudo era material depois para a gente apresentar trabalho para o professor, era basicamente isso 
as aulas de metodologia de Matemática. Tinha o livro que a gente tinha aula teórica, mas depois 
era tudo voltado à prática. Eu lembro assim que na época, inclusive, eu dava alfabetização para 
adultos, porque a escola tinha parceria com a igreja que era próxima e à noite a igreja tinha 
parceria com a escola pública, próximo também, e aí eles conseguiam também o certificado sendo 
o nome da escola pública, então eles como forma de caridade, a gente do Magistério dava aula 
para os adultos que não eram alfabetizados, tinha muito porteiro, zelador, as empregadas 
domésticas do bairro e aí nessa época junto com Paulo Freire, ensinava Matemática para a 
realidade deles, porque não existe livro para adulto, então a gente trabalhava muito a metodologia 
da Matemática voltada para eles. Então para eles no caso, vocês vão para a feira, então vocês 
precisam comprar uma dúzia de bananas, vai para o supermercado, para os homens vocês vão na 
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loja de material de construção, então a gente sempre voltava ao dia a dia deles; as mulheres vão 
precisar fazer uma receita, então a gente trazia o número para a realidade deles, isso eu lembro, 
ficou bem marcado. [Os jogos] eram para todas as faixas etárias, do Infantil até a 4ª série e eram 
jogos de Geometria, para todas as operações, para os menorzinhos envolvendo cores, jogos de 
percurso e às vezes a gente adaptava jogos que já existiam. 

 

PMEF I (17) – Não, na verdade eu achei que toda essa matéria de metodologia da faculdade não 
me ajudou em nada. Eu tinha feito Magistério e o Magistério me ajudou muito, porque a gente tinha 
muita prática, a gente trabalhava muito com as crianças e eu tive professores muito bons no 
Magistério e eu aprendi muito quando eu assumi minha primeira turma de 5º ano numa escola 
pequena e eu tinha uma coordenadora que me auxiliou bastante; ela me ensinou como dar aquela 
aula, então ela pegava um conteúdo e ela me explicava esse conteúdo como ela explicaria para os 
alunos, porque ela queria me ensinar não o conteúdo, mas o jeito de dar aula, era uma escola 
construtivista então acho que a preocupação dela era de eu não passar o conteúdo quadradinho, 
para decorar não, o objetivo lá era fazer os alunos entenderem a Matemática, então ela me 
ensinava muito isso, como fazer o aluno refletir sobre aquilo, como eles realmente entenderem, 
não decorarem o conteúdo. Na verdade aqui no P. no 5º ano a gente não dá aula de Matemática, 
mas eu consigo fazer isso [fazer os alunos entenderem o conteúdo] até nas outras matérias, lá foi 
uma grande escola mesmo para mim. Na verdade eu aprendi muito de Matemática nessa época, 
do Magistério e na profissão mesmo quando eu tive a minha primeira turma do 5º ano. A matéria 
era metodologia de Matemática, a gente discutia muito a prática, então a gente tinha textos que lia, 
era um livro e aí a gente discutia como era a melhor forma de ensinar aquilo, então às vezes a 
gente preparava uma aula e dava para as crianças. Eu fiz Magistério numa escola que era desde a 
Educação Infantil até o Ensino Médio e daí depois a gente voltava para a sala e conversava, o que 
que foi bom, o que não foi, o que que poderia ter sido diferente, então isso me ajudou bastante, 
essa matéria do Magistério, da faculdade, não. Da faculdade eu achava que era muito filosófico, 
muito teórico. O que aconteceu muito [no curso de Pedagogia da USP] que tinha os professores da 
rede pública e eles às vezes assistiam às aulas, eles podiam fazer algumas matérias, então o que 
acontecia muito em todas as matérias é que eles falavam todos os problemas que aconteciam lá 
na escola deles e a gente ficava só em cima disso ou então de textos muito teóricos e que não 
ajudavam.  

 

PMEF I (18) – Não, específico não, que eu me lembre, não, foi abordado em algumas disciplinas, 
mas uma coisa específica voltada somente à Matemática. No meu trabalho de conclusão de curso 
eu fiz o trabalho voltado à Matemática, isso eu me lembro muito bem, eram jogos matemáticos na 
Educação Infantil e no Fundamental I; foi um trabalho bem bacana, a gente fez muita pesquisa e na 
época, como eu sempre trabalhei com Educação Infantil, apliquei muitas coisas que eu abordei no 
trabalho.  

 

PMEI I (19) – Os conteúdos de Matemática especificamente foram abordados de uma forma muito 
superficial na minha graduação e por mais que faça pouco tempo que eu me formei, nem me 
lembro muito do que foi passado, lembro bastante sobre as metodologias do material dourado, das 
continhas de adição e subtração, mas o que eu atuo com os meus alunos em sala de aula é o 
apoio do material didático, no caso do O., que dá bastante base, bastante estrutura com jogos 
muito lúdicos que é mais usado e também a minha experiência enquanto aluna, que isso está bem 
fresco na minha memória, também conto bastante com a ajuda da coordenação [pedagógica] 
quando tenho alguma dúvida em alguns métodos, algumas coisas, mas as minhas aulas estão 
mais pautadas no material didático do O. e nas minhas memórias enquanto aluna do que pela 
faculdade em si. Eu sempre tive muita facilidade com essa área de Matemática e sempre peguei 
muito fácil os processos, os passos com os professores, não tive dificuldade; depois no Ensino 
Fundamental II e no Médio vieram outras coisas mais complexas, então a base que me foi passada 
no Fundamental I foi muito boa para eu dar continuidade para os outros ensinos de Matemática, do 
conhecimento de Matemática. Enquanto aluna de 1ª a 4ª série na época eu não tive dificuldade e 
tenho boas lembranças e quando estou no aperto e preciso fazer algumas contas eu recorro a 
essas práticas, essas formas de fazer as continhas. 
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PMEF I (20) – Eu me lembro que o meu curso de graduação, o direcionamento para a formação 
matemática do professor era muito pequeno, não era amplo, mais teórico, ele não dava 
ferramentas necessárias que eu acredito que sejam importantes para eu atuar numa sala de aula. 
Dentre esses conteúdos, o que mais me marcou, o que mais me ajuda hoje é quando nós 
aprendemos a decifrar alguns termos básicos para a compreensão matemática. Então, por 
exemplo, na forma de resolução de problemas, como encontrar diversas soluções para aquele 
problema para o meu aluno, jogos que permitiam que a educação matemática acontecesse sem 
propriamente a teoria, aquela coisa tradicional, ferramentas diversificadas para tornar o básico uma 
coisa mais diferenciada, mas não era nada muito amplo; como era um curso mais para a formação 
intelectual, apesar de ser licenciatura, ele não deu um suporte para que eu desenvolvesse uma 
didática diferenciada. Eu tive que partir de pressupostos que eu acreditava serem importantes para 
poder desenvolver na sala. Nós tínhamos um laboratório que não era semanalmente utilizado, era 
esporádico, mas tinha sim, tinha disponibilizados alguns tipos de ferramentas digitais para o uso da 
Matemática, jogos diferenciados para que nós pudéssemos manusear para depois levar para a 
sala de aula e algumas ferramentas teórico-práticas, situações propostas dentro do laboratório que 
nós deveríamos achar resultados entre os instrumentos que estavam lá dentro, mas esse 
laboratório não era totalmente utilizado, era esporádico quando a professora encontrava uma 
brecha no seu currículo, no seu conteúdo, não era nada assim essa semana nós vamos, a gente 
vai fazer um tipo de discussão. Acredito que também pelo histórico da faculdade, pelas 
características docentes das pessoas que trabalham, eu acredito que seja por isso. 

 

PMEF I (21) – Me formei há 20 anos e confesso que não me recordo de conteúdos específicos 
desenvolvidos no meu curso de Pedagogia.  

 

PMEF I (22) – Em meu curso de Pedagogia nas aulas de didáticas haviam oficinas entre as alunas 
que possibilitavam trocas de práticas pedagógicas que adicionavam novas estratégias de ensino 
propiciando pontos positivos para a garantia da aprendizagem da Matemática por parte dos alunos. 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos escolares no processo de 
ensino-aprendizagem? 

 

PMEF I (1) – Como professora, vindo de um aprendizado de metodologia tradicional, encontrei 
bastante dificuldade em como transmitir aos meus alunos as novas mudanças relacionadas ao 
ensino-aprendizagem. O ensinar de minha parte e o aprender por parte dos alunos, levou-me a 
procurar ajuda através de leituras, cursos, mas foi no dia a dia que fui compreendendo a 
necessidade de descobrir maneiras diferentes de ensinar [grifo da professora] para que o meu 
aluno pudesse aprender. Comecei a sempre planejar situações problema, que tivessem significado 
para os meus alunos e escolher materiais que servissem de apoio para o meu trabalho. Desde o 
primeiro dia de aula, faço que pensem a matemática, através da observação, do levantamento de 
hipóteses para que saibam encontrar uma resposta necessariamente não a mais correta, mas a 
que melhor explique. Percebi que só há ensino-aprendizagem quando há uma ação que provoca, 
que é interessante e desafiadora ao mesmo tempo capaz de estimular a aprendizagem, assim 
sendo aprendo com os meus alunos todos os dias. 

 

PMEF I (2) – Faço todos os cursos e especializações possíveis no período pós horário pois dou 
aula em período integral. 

 

PMEF I (3) – No momento, estou ministrando as aulas de Língua Portuguesa, Redação, Ciências e 
Filosofia, mas sempre que pesquiso sobre as últimas metodologia[s] e expectativas para o ensino-
aprendizagem, busco informações também nas outras áreas do ensino para compartilhar com as 
minhas parceiras de trabalho. Recentemente fizemos um curso do Mathema aqui no Colégio 
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Harmonia, O intuito do curso foi de nos orientar o uso dos jogos para o ensino da Matemática. 

 

PMEF I (4) – Considero uma relação positiva, pois busco ativar a curiosidade do aluno, mostrar que 
a Matemática está em diversas situações do seu cotidiano e que precisamos explorá-la. Durante a 
graduação aprendi que a criança não aprende Matemática memorizando, repetindo, mas sim 
resolvendo situações-problema, enfrentando obstáculos cognitivos e utilizando seus 
conhecimentos prévios. Um livro que norteou meus conhecimentos foi “A criança e o número”, 
Constance Kami[Kamii]”.  

 

PMEF I (5) – Me sinto à vontade com os conteúdos matemáticos que aplico aos meus alunos, pois 
os mesmos são analisados antes. Busco sempre fazer com que os alunos vivenciem a situação, 
pois acho que assim a compreensão acontece de uma melhor forma. Mostro aos meus alunos que 
a Matemática está presente diariamente em nossas vidas. 

 

PMEF I (6) – O nosso material didático nos fornece uma base, para que possamos dar 
continuidade ainda maior dos conteúdos nos cadernos, para que o aluno consiga assimilar melhor 
tudo que está aprendendo. Em complemento deve se envolver a disciplina a criança deve ser 
envolvida de forma prazerosa incentivando-a em suas descobertas e conquistas, formando a 
confiança na própria capacidade de aprender e de enfrentar mudanças e novos desafios. A crítica 
deve ser construtiva, mostrando que “o descobrir” é o mais importante. 

 

PMEF I (7) – Hoje me considero um ser inacabado, pois estou sempre aprendendo com minha 
parceira de sala, com o grupo docente e diariamente com os alunos. Procuro buscar fontes e 
recursos para construir um aprendizado mais significativo, pois acredito na prática após adquirir o 
conceito matemático. Busco trazer para os meus alunos uma prática pedagógica que possibilite a 
oportunidade de expressão e momentos para que possam construir seus próprios conhecimentos e 
que possam refletir sobre eles. Proponho aos alunos criarem e resolverem desafios e diferentes 
situações-problema, além de elaborarem mapa mental, entre outras atividades. 

 

PMEF I (8) – Minha atuação é em Língua Portuguesa, porém percebemos, assim como eu, uma 
certa dificuldade na formação dos professores polivalentes, em relação à Matemática. 

 

PMEF I (9) – Então, é engraçado porque eu nunca fui uma boa aluna de Matemática e isso me 
preocupava, porque eu pensava assim porque eu tive algumas dificuldades, alguns entraves no 
meu período escolar, será que eu vou conseguir lidar bem com isso? E exatamente por ter tido 
bastante dificuldade que eu acabei me debruçando mais na pesquisa do conteúdo matemático para 
poder passar isso melhor para os meus alunos. A minha preocupação é com o meu papel, porque 
não é porque eu tive dificuldade, se eu decidi trabalhar como educadora, eu preciso derrubar esses 
muros para eu poder dar o meu melhor. Em tudo, mas em algumas coisas a gente tem mais 
facilidade do que em outras. 

 

PMEF I (10) – Como eu falei, eu nunca fui uma boa aluna de Matemática, eu acho que isso tudo é 
de história, eu sou muito assim chegada em história, o que você vivenciou, o que você passou, eu 
sempre tive professores muito bravos na Matemática e eu já tinha aquela dificuldade e eu não 
podia nem perguntar porque eu morria de medo. E aqui, agora na minha prática, em primeiro lugar, 
quando se tem um conteúdo que vamos apresentar, eu estudo, por mais que seja 2º ano, porque 
eu já trabalhei no 3º, eu estudo, eu faço gabarito que a coordenadora entrega as fichas, então eu 
estudo, eu faço gabarito, e as minhas dúvidas eu vou anotando para questionar com ela [a 
coordenadora de Matemática] na orientação, que é ela que é o meu ponto de referência, meu porto 
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seguro, mas aí o que é que eu vejo em sala de aula: eu vejo aquele aluno que era eu há uns anos 
atrás, aquele aluno onde eu estou explicando, como professora onde eu explico o conceito ou faço 
com que eles cheguem em determinado conceito, eu fico observando muito eles e vejo o rostinho 
deles, o olhar deles, às vezes aquele aluno não é bom naquela matéria e eu sei disso, eu percebo 
isso por causa do olhar, do jeito, é como se o aluno falasse “professora, me ajuda, eu não sei, não 
estou entendendo nada do que você está falando”. Nesse ano eu tive uma turma com uma 
quantidade maior de crianças com dificuldades, com dúvidas, então antes de trabalhar a 
Matemática, trabalhei um pouco essa parte de medo, a parte de sentimento, de emoção, porque eu 
não tive isso, então para eles eu acho isso importante, principalmente na Matemática, porque ela á 
a matéria que... Então, o que eu fui fazendo no dia a dia com essas crianças com dificuldades, às 
vezes eu peguei exercícios de resolução de problemas, como que eu vou resolver o problema, é de 
mais, é de menos, a linguagem, onde está escrito isso; referenciando eles com o material lúdico, 
eu sou apaixonada por fantoches e dedoches, para eles poderem montar, senti que eles 
precisavam vivenciar aquilo e para mim como professora é importante para eu ver qual é a dúvida 
dele, e nessa dinâmica onde eles conversam, se expressam, podem também escrever o problema, 
criar, resolver, e podia dar para o colega para ver se estava certo, vai testando o que você acertou, 
o que você sentiu dificuldade com esse trabalho com dedoches, por meio de histórias, que ajudou 
muito, a mim principalmente a ver as dificuldades. Tem crianças que tem dificuldades, mas era 
bem no emocional, eu não sou capaz, então com o dedoche eu pude ver e trabalhar ajudando eles; 
eu fiz só isso, peguei materiais, material dourado para eles mexerem, mas o principal na minha 
sala que eu vi de interessante foi essa parte lúdica que ajuda na superação [do bloqueio por parte 
dos alunos em relação à Matemática]. 

 

PMEF I (11) – Na verdade a minha dúvida quando eu entrei foi na parte de Geometria, porque 
como eu peguei em agosto, logo que eu entrei tinha que fazer prova de Matemática, então eu tinha 
que dar revisão de um conteúdo que eu não trabalhei. Então o que que aconteceu, “nossa, 
Geometria”, eu não lembrava, então peguei todo o material, livro, caderno de atividades e fui 
estudar porque como é que eu vou dar revisão de uma coisa que eu não sei. Eu estudei e para 
fazer a revisão com as crianças eu dei uma estudada e hoje a gente faz isso, antes de você dar 
aula não é você pegar o planejamento na hora em que vai dar aula, você tem que pegar 01 
semana e ver o que vai trabalhar hoje e já vai preparando, você estuda antes, já está preparada, 
porque eles fazem perguntas e você fica assim “É...” você tem que saber o que você está falando. 
Às vezes tem criança que espera você, então eu entrego os livros, eles vão lendo e qualquer 
dúvida eles levantam a mão e eu explico o conteúdo; depois que todo mundo fez, aí eu vou na 
lousa e junto com eles a gente vai corrigindo, pois sempre tem aqueles que esperam a professora 
colocar na lousa para copiar, então eles fazem primeiro e depois eu explico. A gente está 
trabalhando divisão agora, é conteúdo novo, e essa turma eles gostam muito de Matemática, é 
uma das matérias que eles mais gostam, tem um aluno que até mandou um bilhetinho para a 
coordenadora de Matemática que queria conhecer a S., ele já mandou carta, ele já mandou recado 
por mim; terminou a aula, terminou de fazer a atividade eu dou um tempinho livre para desenhar, 
para ler, ele fica com o caderno fazendo conta; o pai gosta passa, a mãe gosta... então a gente tem 
que aproveitar esse gancho. Dificuldade de você estudar antes o conteúdo para as aulas de 
Matemática, como estou fazendo o planejamento agora também fica mais claro, tem que ler os 
objetivos, como é que dá essa aula, um jogo, ou para encaixar alguma coisa, não é só fazer 
planejamento, copiar do livro, sempre pesquisando, entrar no site para ver se tem uma ideia, 
confeccionar alguma coisa, alguma coisa diferente. E uma coisa que é legal aqui é que não fica só 
em sala de aula, eles têm muita aula fora, a gente já montou mercadinho, a aula no laboratório, 
acho que isso que motiva mais. 

 

PMEF I (12) – Eu gostava muito de dar Matemática, essa parte é legal, mas eu acho que como 
eles estão agora num 5º ano, ela tem que ser mais específica mesmo, tem que ser com alguém da 
área, a não ser que você faça outro curso, uma complementação para poder dar como a C. dá hoje 
uma aula; mas até o 4º ano, eu dei até o 4º ano, 2º, 3º e 4º, eu nunca tive problema nenhum com a 
Matemática, sempre consegui trabalhar bem. Logicamente uma ou outra dúvida chegava na Dona 
E.[coordenadora de Matemática], era muito lúdico, eu gostava muito disso e eu priorizava muito 
esses jogos e alguns deles eu até falava para o pai que ia ensinar alguma coisa para as crianças 
que encontravam dificuldades, por exemplo, a multiplicação, olha tem um joguinho gostoso que faz 
assim; então vamos trabalhar probabilidade, olha tem uma coisa bacana que faz assim, então 
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ainda acabava passando para os pais poderem brincar, jogar, ele não ia dar a matéria para o filho, 
ia jogar com ele, então acho que isso favorecia bastante. A gente entrou com lousa eletrônica, 
também foi muito bacana trabalhar com isso, com a tecnologia, usando um material diferente, o 
brincar embaixo [no pátio externo], o jogo na sala de aula, uma confecção até do jogo da tabuada. 
Então hoje vamos chupar balinha, uma aula gostosa para aprender a subtração. 

 

PMEF I (13) – Falar que não tenho dificuldades parece falar que eu já sei tudo, o que não é 
verdade. Não me vem nada na cabeça de que algum conteúdo que eu tenha dado no 3º ano que 
eu brequei, porque a gente lida muito no 3º ano com problema, adição, subtração, multiplicação. 
Multiplicação foi assim um problema não por minha parte, mas por parte dos alunos, porque eles já 
vem assim “uhhhhh, vai começar!”, daí fui mostrando a tabuada, fui mostrando as relações, que 
não eram nove coisas, que eles se repetem, que existem vários jogos, eu tenho o computador, 
mais para frente eu posso estar usando se eu for comprar uma bolsa que custa 2 reais, mas eu 
gostei tanto que eu quero comprar para a minha mãe também, será que eu tenho dinheiro 
suficiente aqui? Eu coloquei na observação de um trabalho que as aulas de Matemática até para 
darem mais sentido, por que que eu aprendo tal coisa, é porque eu vou usar, vai no mercado, 
reúne a classe, vamos comprar bolacha, vamos comprar bala, se um saco custa tanto e eu tenho 
tantos reais, quantos sacos posso comprar? Procurar trazer mais para a realidade, pró-cotidiano. 
Talvez coisas mais específica como raiz, aí eu vou ter muita dificuldade, mas essas do Ensino 
Fundamental eu creio que aquilo que não está muito claro você sai procurando, e tem uns cursos 
que vão aparecendo de Matemática, Escola da Vila é uma coisa que eu já fiz alguns, esse ano que 
eu não fiz porque ano passado foi o curso, foi a faculdade, eu fiquei quase maluca para dar conta 
daqui e tudo o que eu estava fazendo extra, mas janeiro agora já estou me inscrevendo num curso 
de Matemática e aí a vida anda. Pode ser que vão aparecendo dúvidas dos conteúdos das séries 
mais altas, porque esses aqui que eu trabalho hoje, nós vamos começar com metro e centímetro, 
para mim é uma coisa tranquila de fazer a transferência, de sair medindo. 

 

PMEF I (14) – Eu gosto muito e eu falo para os alunos de cara “gente, é muito gostoso, vocês vão 
ver como é gostoso a matemática!”, porque a criança precisa ter esse gostar, então eu procuro 
ensinar brincando até assim “gente, vamos fazer matemática”, gosto de mostrar para eles que é 
um prazer, porque senão eu mesma já estou impondo a barreira; olha, agora é matemática, vou até 
mudar o tom de voz, porque é matemática, então tem que ser tão gostoso quanto e eu tento 
transmitir isso no meu agir mesmo e tenho prazer, eu gosto, porque é um pensar que tem que ter 
muita construção o tempo inteiro, então eles têm que ter esse prazer, porque senão bloqueia 
mesmo. Então sempre que eu pude eu voltei para esses cursos, mas eu tenho muito mais curso na 
matemática pro Infantil. Eu tive uma aluna que teve muita dificuldade, ela era minha do 3º ano, ela 
não conseguia contar de 10 em 10, não conseguia fazer agrupamento, se eu reagrupasse tudo ela 
não saberia dizer, por exemplo, eu separava 3 montinhos de 10, se eu juntasse os 3 montinhos ela 
não saberia dizer que lá tinha 30, separado ela contava, quando juntava ela não contava. Então o 
que eu pensava, espera aí, vamos ver o processo dela anterior, não está na fase, mas eu lembrava 
dos meus do Infantil. 

 

PMEF I (15) – Na época em que eu estudei acho que era bem diferente, acho que não tinha essa 
preocupação, era muito assim aulas teóricas, tradicionais, expositivas, então muita coisa eu acho 
que eu não consegui aprender, eu vim a aprender depois no Magistério, depois eu fui aprender 
quando eu dava aula, porque você estuda aula, você se prepara para dar a aula, então você 
entende o raciocínio, então eu acho que eu aprendi mais na minha prática do que quando eu fiz a 
Matemática quando eu era pequena; era um ensino eu acho que superficial, não era essa 
preocupação que a gente tem hoje, não era esse construtivismo que a gente vê hoje, essa 
preocupação com Piaget, não era assim, era uma coisa bem tradicional, bem expositiva, a 
professora colocava lá a fórmula mas você não entendia o porquê, não se questionava, os alunos 
eram mais submissos, não tinha esse questionamento. Eu estudei em escola estadual na época, 
eram ótimas escolas que na época as escolas estaduais funcionavam, mas eu não tenho essa 
lembrança de que eu realmente aprendi aí, eu acredito que eu fui aprendendo depois, tanto na 
prática, no Magistério eu aprendi bastante, às vezes eu vim a entender alguma coisa quando eu 
estava preparando um jogo, por exemplo, aí você fazia a associação, “olha que interessante, se eu 
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tivesse aprendido isso antes, talvez agora eu estaria num outro estágio”, mas tudo bem, acho que 
sempre você está aprendendo, você está exercitando, então eu percebo assim que esse curso de 
aperfeiçoamento também eu entendo que os professores falavam muito dessa didática, dessa falta 
de didática nas escolas antigamente e na facilidade de se aprender hoje, dos recursos que a gente 
tem; como professora eu vejo isso, hoje eu vejo meus alunos do 5º ano exercitar, mas eles têm a 
facilidade de abstrair, já têm a idade para abstrair, mas ao mesmo tempo eu vejo que a professora 
[que dá aulas de Matemática] faz muitas brincadeiras e jogos. Eles estão aprendendo agora 
Geometria, as figuras, os sólidos, os cálculos, as frações, então eu vejo que eles têm toda essa 
parte anterior e já têm a capacidade de abstrair, embora nada impede de eles fazerem jogos, eles 
gostam, eles fazem, aquela pintura, outro dia a gente estava fazendo atividade de Artes que eles 
tinham que nada mais nada menos que diminuir ou ampliar, então eles tinham que reduzir ou 
aumentar o desenho e era quadriculado, mas eu não cheguei a falar essas palavras, aí eles 
começaram a questionar “professora, eu vou fazer só que esse papel é menor que esse desenho”, 
então, “como é que você pode fazer?”, aí eu estava questionando, “se eu medir, contar os 
quadradinhos, eu vou conseguir colocar esse desenho bem no centro?”, é exatamente isso, então 
eles foram percebendo que o desenho não ia ficar igual, do mesmo tamanho, que eles estariam 
diminuindo esse desenho para fazer na mesma perspectiva. Então eu comentei com a professora 
C. [de Matemática] que sem querer eles ampliaram o desenho, alguns reduziram e é uma coisa 
difícil que eles não têm essa visão, eles fizeram muito bem, alguns copiaram, outros fizeram 
criação própria e conseguiram dominar aquela prática, acho que é difícil ampliar um desenho, 
reduzir um desenho se você não tem aquela visão. Hoje a minha relação com os conteúdos 
matemáticos é tranquila, eu lembro quando eu dava aula no 2º ano que a gente dava Matemática, 
às vezes alguns problemas exigiam que eu parasse, refletisse, às vezes até consultasse colegas, 
porque às vezes eu mesma não entendia o raciocínio lógico daquele problema, que era um 
exercício do livro. Tudo bem, você tem o gabarito, mas eu queria entender para poder explicar o 
processo, então aí eu acho que eu fui buscando, você tem que estar sempre buscando, não 
adianta você ter no livro, ter o gabarito, se você não entender e se você não for clara, o aluno 
também não vai entender, então você tem que ser uma boa intermediadora desse conhecimento e 
instigar a curiosidade do aluno, partir do exercício, você fazer perguntas para que ele chegue 
nessa resposta; você vai direcionando sem dizer a resposta, vai fazendo a criança pensar em 
todos os sentidos, eu até falo que a gente tem que usar muito jogo de xadrez, porque a vida é um 
jogo de xadrez; você tem um problema e você pensa em todas as estratégias, se eu fizer isso o 
que pode acontecer, se eu fizer aquilo... eu acho que a vida é assim e eu faço isso com os alunos 
quando estou ensinando e faço a criança refletir, é bacana. 

 

PMEF I (16) – Eu lido de uma forma tranquila porque eu gosto de Matemática, então para mim é 
tranquilo. Mudou muito a forma de ensinar para eles a adição, a subtração, a multiplicação e a 
divisão da forma que a gente aprendeu, então quando eu passei para o 2º ano que eu tinha que 
ensiná-los a adição, a subtração, eu fui aprender a nova forma, então eu lido de uma maneira 
tranquila, eu vou em busca de novas práticas pata também ensiná-los de uma forma mais tranquila 
e não impondo “é desse jeito e ponto final”, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando 
significados para eles, não é que tem que aprender porque tem que aprender, tem que trazer 
algum motivo. Dizer que a gente está apto a ensinar, eu acho que a gente nunca está apto a 
ensinar nada, porque as crianças são cada vez mais evoluídas e eles vêm com perguntas, às 
vezes você programa uma aula, hoje eu vim com todas as cartas com todas as respostas e surge 
uma pergunta que você não estava esperando, então você tem que estar sempre em busca de 
novos conteúdos, de novas aprendizagens, mais jogos, mais a parte prática, eu acho que isso está 
faltando um pouco para as crianças, porque o teórico tem muito em livro, você faz as fichas, eles 
estão muito sentados e é uma geração muito agitada, eles não conseguem ficar muito tempo 
sentados, concentrados, então já que eles são agitados, tem que fazer alguma coisa agitada para 
eles. Aqui a gente trabalha muito com jogo, porque todo conteúdo novo, antes de introduzir esse 
conteúdo, a gente faz um jogo com eles, uma brincadeira, depois a gente vai para o áudio, para a 
lousa digital, a gente trabalha o conteúdo e aí depois é que eles vão para a parte de registro 
mesmo do livro, da ficha, então eles já trabalham bastante a brincadeira, mas eu acho que 
precisaria trabalhar mais; vamos supor, ao invés de trabalhar um jogo, uma brincadeira a cada 
conteúdo que eu introduzo, poderia trabalhar umas duas, três, mas também a gente precisaria ter 
um tempo maior, uma coisa chama a outra. 
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PMEF I (17) – Eu adoro Matemática na verdade e comecei a gostar quando comecei a ensinar 
Matemática, porque eu como aluna não gostava, quando eu era pequena sim, mas a partir do 
Fundamental II eu realmente não gostava, eu achava difícil e não conseguia entender. Quando eu 
comecei a ensinar eu comecei a gostar muito, eu tenho facilidade, eu tenho até vontade de dar 
aula de Matemática, retomar, eu gosto de ensinar porque é uma coisa que eu consigo ver que os 
alunos realmente aprenderam, é um conteúdo que você percebe o aprendizado de uma maneira 
diferente, por exemplo, de uma aula de História que é uma coisa mais teórica que às vezes para 
eles, para as crianças é muito distante do que está acontecendo; a Matemática não, então eu gosto 
disso. 

 

PMEF I (18) – Eu sempre gostei muito de Matemática e eu acho interessantíssimo ver o raciocínio 
das crianças, como eles chegam a algumas conclusões, mesmo sem a gente dar oficialmente um 
conteúdo; é na base da brincadeira, do lúdico e eu me encanto muito com isso, lógico, a gente tem 
a parte da Língua Portuguesa que nesse período que estou trabalhando é muito legal também, que 
é a fase de alfabetização, mas paralelo a isso a gente também tem o conteúdo de Matemática que 
funciona de uma maneira muito semelhante e eu acho muito interessante, tanto é que quando eu 
vou abordar um conteúdo de Matemática, eu gosto muito de ler as sugestões dos livros porque às 
vezes dali surgem novas ideias e eu acho que o objetivo é esse e, além disso, o improviso, saber 
pegar o gancho daquele momento e trabalhar outras coisas. Outro dia mesmo eu tive um exemplo 
disto, era uma coisa muito passageira do livro que as crianças tinham que... eu tinha que esconder 
20 objetos e eles teriam que achar esses 20 objetos, a princípio era um jogo bobinho, mas foi muito 
bacana o desenrolar do negócio, porque é o lúdico, eles gostam muito, foram procurando, aí eu tive 
a ideia de ir parando, “quantos a gente achou? Junta tudo, conta, quantos faltam para os 20 que 
estão escondidos?” e eles curtiram muito e no final ficou faltando um objeto para eles acharem e 
nesse final eu falei “eu vou ter que dar dica para vocês?”, então eu ia falar se eles estavam quente, 
frio, mornos, e aí eles acharam o máximo porque eu localizei onde estava o objeto escondido e 
esse objeto estava atrás de mim e aí eu vi a sombra da criança passando, “tem uma criança que 
está próxima, está quente, está ficando morna”, e aí as crianças na hora pararam, “para tudo, todo 
mundo estátua, vamos ver onde tem só uma criança”, então a gente começa a perceber realmente 
quem já tem aquela estratégia para chegar no objetivo que a gente está propondo; quando eu 
disse que tem três crianças, fizeram a mesma coisa, “para tudo, vamos ver onde tem três 
crianças”, da primeira vez tinha uma criança ali naquele canto e naquele outro canto, agora são 
três crianças, vamos ver em qual lugar desses dois lugares tem três crianças para a gente ter uma 
noção de onde está esse objeto. E foi assim, foi umas três vezes que aconteceu isso e aí eles 
acharam o objeto e eles comentam “professora, você é espertinha porque você estava de costas e 
não deu a menor dica”, são coisas simples, mas se a gente tiver o olhar a gente vê muita riqueza, 
se você não tem esse olhar de fazer a intervenção na hora certa, vira uma coisa meio que sem 
objetivo. Talvez para uma fase mais avançada, tem que dar uma estudada, porque realmente a 
gente percebe que a metodologia mudou muito. 

 

PMEI I (19) – Como eu disse, apesar do que eu aprendi e como eu aprendi estar atrelado à forma 
tradicional, porque hoje o como ensinar e as práticas de ensino de qualquer área do conhecimento 
mudaram bastante, existem estudos e estudiosos que se preocupam com isso, até que ponto as 
crianças vão pegar e como vão adquirir todo esse conhecimento e nessa parte, como é meu 
primeiro ano como professora de Fundamental I, eu conto muito com essa coisa nova que o O. 
traz, o material dele é bem explicativo, faço pesquisas com materiais confiáveis na internet para 
completar isso, não fico só na base do Tradicional, eu uso os jogos lúdicos, tem a pasta de jogos 
deles, então a gente cumpre bem essa parte do lúdico, de como ensinar para eles absorverem. 
Primeiro eu procuro fazer com que eles entendam o que que significa somar, subtrair, dividir, 
multiplicar; aquela sua aula foi maravilhosa também no sentido dessa preocupação, então com eles 
eu busco trabalhar essa questão do conceito, se o conceito está bem aplicado para depois ver 
alternativas de como eles podem resolver, principalmente as situações problema, que agora a 
gente já está entrando em fração. Para mim foi tranquilo, não tive dificuldade de resgatar muita 
coisa, foi bem fácil. É uma disciplina que eu gosto muito, eles gostam muito, eles se sentem 
desafiados, eu gosto muito de propor a eles que eles elaborem as situações problema e eles 
mesmos resolverem, trocar entre si, e eles adoram, se sentem super desafiados. Eu acho que a 
Matemática, se dá para colocar um sinônimo para ela é desafio e as crianças gostam disso, essa 
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faixa etária eles gostam de ser desafiados e é bem divertido as aulas de Matemática. 

 

PMEF I (20) – Os conteúdos matemáticos em si acredito que hoje eles estejam mais abertos do 
que eram na minha época como aluna, então o aluno hoje tem mais contato com a Matemática 
mesmo sem perceber, mas o meu maior problema em relação aos conteúdos matemáticos não é 
com o desenvolvimento da Matemática em si e sim com a interpretação textual que a Matemática 
exige. As crianças têm um déficit muito grande na interpretação textual, então como eles não 
conseguem entender o que o problema pede, o que o exercício pede, eles não conseguem utilizar 
as ferramentas para a resolução daquilo não porque não sabem a Matemática em si, mas porque 
não entenderam o que pedia na interpretação textual. Os conceitos muitas vezes em si são 
dificultosos, mas eu creio que cabe ao professor tentar estimular e tentar decifrar com mais clareza 
para o aluno o que ele significa, mas mesmo decifrando os conceitos, o aluno não consegue 
compreender o texto no geral, então mesmo você trocando alguns termos por termos que eles 
conhecem, ainda é difícil, se eles não enxergam um número no título do enunciado, eles acham 
que não é Matemática, então essa interpretação textual global me atrapalha muito e é uma área 
que eu pretendo estudar mais para que isso seja mais claro para os meus alunos e a minha 
formação não me deu esse suporte, era uma formação bem regrada para o básico, não dava para 
a gente alcançar vertentes diferentes do que a gente tinha. Para mim a maior dificuldade mesmo é 
você entrelaçar os conteúdos dentro desse problema da interpretação textual, as crianças estão 
muito limitadas, elas não conseguem enxergar uma amplitude no que elas estão vendo. Apta com 
ressalvas [a ensinar Matemática], apta pelo conteúdo que a gente já trabalhou, que eu conheço, 
que hoje tem inúmeras ferramentas que me permitem trabalhar, mas o aprofundamento que eu 
gostaria de poder ter para trabalhar com os meus alunos eu ainda não tenho. Eu sei o que posso 
dizer que é um nível intermediário, mas aquele nível avançado que eu acredito ser um fator muito 
relevante na aprendizagem eu ainda não tenho, então meu nível de direcionamento para a 
aprendizagem matemática vai até o intermediário. A minha experiência como aluna me ajudou 
muito porque eu consigo tentar entender o que o meu aluno pede conforme eu pedia enquanto eu 
era aluna. A minha formação inicial eu posso dizer que não me garantiria totalmente o que eu 
preciso para hoje, mas a minha experiência enquanto aluna e a minha experiência enquanto 
vivência docente, então o que eu fui trabalhando ao longo da minha carreira, hoje, nesse momento, 
eu acho que pode me dar um suporte para eu ensinar a educação matemática, os conteúdos 
matemáticos que os meus alunos hoje necessitam. Eu senti muita dificuldade, porque apesar da 
tecnologia ter avançado, os conteúdos terem se modificado, diversificado as estratégias, muitos 
dos livros didáticos ainda trazem uma vertente muito tradicional, apesar de levarem o nome de 
diferenciados, eles mudam muito pouco do tradicional, muda só a roupa. A questão, por exemplo, 
da divisão, ainda fazem aquela divisão alongada que a criança tem que fazer a subtração para 
depois a divisão ser concluída e ela perceber que não restou nada, enquanto o mundo já pede que 
ela faça uma divisão rápida, até pelo próprio conceito lógico, raciocínio lógico da criança. Nós 
aprendíamos de forma tradicional e não se pode dizer que a gente era mais lento, não era, mas o 
mundo em questão, o tempo que nós estávamos nos pedia aquilo, hoje em dia a criança vai no 
Google, vai em outra ferramenta, ela consegue ter acesso a contas de divisão e a raciocínios de 
divisão muito mais rápidos do que o livro pode apresentar, então isso foi uma questão muito difícil 
porque eu tinha que trabalhar o que o livro pedia, mesmo não acreditando naquele material, isso foi 
bem complicado. Então eu tive que fazer uma continha de divisão “12 : 6 = 2; 2 x 6 = 12”, põe o 12 
embaixo, dá zero, isso é um absurdo, é um retrocesso, criança que hoje está mexendo no Excel 

pelo computador tem que fazer uma coisa dessa no caderno.  

 

PMEF I (21) – Creio que minha relação com os conteúdos matemáticos seja muito boa e consigo 
passá-los tranquilamente aos meus alunos.  

 

PMEF I (22) – Apesar de não ter tido boas experiências quando discente, tenho um bom 
relacionamento e procuro passar os conteúdos matemáticos de forma prazerosa para meus alunos. 
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3. Você se sente apto para ensinar Matemática? Por quê? 

 

PMEF I (1) – Eu, como professora polivalente, possuindo formação em nível médio (antigo curso 
Normal), curso de Estudos Sociais e de Pedagogia, Habilitação em Inclusão, tenho me esforçado 
bastante, resgatando os saberes e os valores que trazem de casa, procuro construir uma 
aprendizagem voltada para a realidade que participam. Porém ainda sinto que preciso aprender 
todos os dias pois muitas vezes na prática percebo o descompasso entre o que se aprende na 
escola e o que a sociedade realmente exige do aluno. Aqui não pretendo encontrar “culpados”, 
mas soluções para o problema. Se a preparação dos cursos de Pedagogia está deficitária, como 
ajudar professores que estão se formando sem nunca terem aprendido formas de auxiliar o aluno 
na sua aprendizagem? Como melhorar a aprendizagem significativa dos conceitos matemáticos, 
para que os professores se sintam mais capazes? Sabemos que só promovemos o 
desenvolvimento daquilo que tivemos oportunidade de desenvolver em nós mesmos. 

 

PMEF I (2) – Eu me sinto apto [apta] para ensinar matemática pois busco através de livros, 
internet, troco experiência com meus colegas. Procuro montar aulas lúdicas para obter uma melhor 
compreensão. Não [Só] passo para outro conteúdo depois de notar que cada aluno compreendeu o 
que foi ensinado. 

 

PMEF I (3) – Sim, pois acredito ter o domínio do conteúdo para essa faixa etária devido às 
experiências obtidas, os seminários, cursos e palestra sobre o tema, que já participei e a minha 
busca por atualização dos métodos de ensino para todas as áreas. Em reunião, eu e minhas 
colegas de profissão, trocamos “figurinhas” e fazemos reunião uma vez por semana para conversar 
sobre esses assuntos também. 

 

PMEF I (4) – Sim, pois atualmente o professor tem a liberdade de explorar a criação e 
possibilidades em sua sala de aula, coisa que antigamente no ensino tradicional não acontecia. 
Devo considerar que a graduação não nos dá todo o suporte que necessitamos, tive que realizar 
pesquisas, estudos de caso, leituras extras e fazer cursos para sanar as dificuldades que surgem 
ao longo do caminho. Um professor deve ser um bom pesquisador, embasar-se teoricamente para 
conseguir resultados positivos diante a sua sala de aula. 

 

PMEF I (5) – Sim, pois estou sempre buscando novas formas de ensinar a matemática e 
estratégias para aqueles que tem dificuldade em aprendê-la, porém sinto que a minha graduação 
poderia ter tido um pouco mais dessa matéria, pois o que aprendi não foi o suficiente. Tenho que ir 
atrás de dicas, leituras e cursos para estar me aperfeiçoando. 

 

PMEF I (6) – Ensinar matemática é um desafio em sala de aula. Acredito que estou apta porque 
estou sempre me aperfeiçoando nos conteúdos que tenho que trabalhar com os alunos pois, meu 
objetivo principal é que cada um compreenda. Cabe a nós descobrirmos novas maneiras de 
trabalhar a matemática de tal modo que os alunos percebam que pensamos matematicamente no 
dia a dia, isto é, durante o dia somos desafiados a pensar de forma lógica. Incentivar que a 
matemática faz parte da nossa vida. 

 

PMEF I (7) – Posso afirmar que dentro dos meus interesses me considero apta para ensinar 
matemática, mas acredito que tenho muito para melhorar, aprender e conhecer novos desafios e 
estratégias de ensino. 
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PMEF I (8) – Não, primeiro porque eu não tenho a formação específica, depois porque temos 
sempre que estudar para nos aprimorarmos. Lógico que tudo tem que ser estudado antes de 
aplicar, mas a matemática temos poucos recursos de apoio. 

 

PMEF I (9 – 22) – Não foi abordada essa questão pela pesquisadora. 

4. Quais as suas dificuldades em relação a sua formação continuada como professor(a) 
de Matemática? 

 

PMEF I (1) – Utilização de ferramentas do computador. 

 

PMEF I (2) – As dificuldades foram muitas, principalmente por não ter um horário, não ter que ficar 
restrito apenas nos finais de semana. 

 

PMEF I (3) – Não há opções de curso que envolvam assuntos do conteúdo matemático para o 
Ensino Fundamental I. Também acredito que tempo e custos são outros impasses. 

 

PMEF I (4) – Acredito que os cursos oferecidos atualmente não se aprofundam no tema, e sim 
buscam meios rápidos de “transmitir o conteúdo” por meio de uma grade estabelecida. Posso citar 
meu curso de Pós-graduação em Psicopedagogia, que infelizmente estudamos os mesmos 
autores, textos e dinâmicas da graduação. 

 

PMEF I (5) – A maior dificuldade é encontrar cursos que atendam as nossas necessidades, aqui 
mesmo no colégio já fizemos alguns cursos, como, por exemplo, o Mathema, que visa buscar 
estratégias através de jogos, porém apesar de eu me sentir muito à vontade com a matéria 
matemática, sinto muita dificuldade em fazer com que os meus alunos aprendam a resolver 
situações-problema. 

 

PMEF I (6) – Seria importante ter palestras e cursos mensais com carga horária adequada a 
realidade dos professores visando o aperfeiçoamento destes, troca de informações experiências 
com os colegas de outras escolas. Acompanhar as novidades que surgem nas escolas públicas 
com ênfase a mudanças de leis, práticas educacionais comunitárias a nível regional, visitação a 
locais que tem haver com observação e posteriormente desenvolver o hábito do raciocínio. 

 

PMEF I (7) – Acredito que hoje, se eu dependesse da minha formação no curso de pedagogia para 
lecionar, iria me sentir insegura e um pouco despreparada. 

 

PMEF I (8) – Sempre temos dificuldades, mas devemos encará-las com naturalidade e tentarmos 
resolvê-las. Minha dificuldade maior seria material de pesquisa. 

 

PMEF I (9 – 22) – Não foi abordada essa questão pela pesquisadora. 
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5. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de ensino 
da Matemática? 

 

PMEF I (1) – Que seja organizado um tempo para que haja uma formação continuada que ajude 
nós, professoras, a não nos sentirmos inseguras. Muitas vezes não conseguimos visualizar o 
melhor caminho para o processo ensino-aprendizagem. Que possamos ser orientados quanto a 
como fazer para melhorar a introdução de novos conceitos, utilizando diferentes metodologias, por 
não sermos especialistas da disciplina. 

 

PMEF I (2) – Eu necessito de um período para fazer cursos durante pelo menos uma vez por 
bimestre. 

 

PMEF I (3) – Cursos e materiais que envolvam os conteúdos matemáticos do Fundamental I e 
disponibilidade de horário para realizá-los. 

 

PMEF I (4) – Acredito que devemos ter um momento de troca de experiências entre os docentes, 
pois por meio da socialização de experiências os professores podem expressar pontos positivos e 
negativos e uma reflexão do grupo diante a dificuldades que surgem na prática docente. Estar 
sempre relacionando a teoria e a prática nem sempre é fácil, mas também é um caminho que 
considero extremamente importante para o desenvolvimento de um trabalho com excelência, que 
contemple o aprendizado de todos os alunos. 

 

PMEF I (5) – A realização de novos cursos, pois estou parada a[há] muito tempo e sei que há 
muitas coisas novas aparecendo.  

 

PMEF I (6) – Eu considero necessário estar sempre buscando desafios, jogos, novidades em 
matemática estimulando cada vez mais o raciocínio lógico dos alunos usando como recurso para 
dar embasamento ao que é ensinado em sala de aula. Hoje em dia os alunos estão entrosados 
com a era digital e que acaba facilitando o manuseio de aparelhos cada vez mais modernos e eles 
ludicamente aprendem com mais facilidade. 

 

PMEF I (7) – Considero de extrema importância termos frequentemente cursos e capacitações de 
habilitação para se trabalhar com a matemática de forma lúdica, desde as séries iniciais. 

 

PMEF I (8) – Muitos cursos, materiais para análises e várias capacitações com profissionais 
especializados. 

 

PMEF I (9) – Eu acho que sim, na verdade eu acho que hoje eu estou fazendo esse curso mas eu 
sinto necessidade de ter uma formação mais específica, de buscar mais conhecimento, porque 
esse curso, por exemplo, é 2 vezes por mês; eu acho que ele tem sido muito bom, mas eu acho 
que não tem sanado todas as minhas dúvidas no sentido do que eu estou indo buscar, então eu 
acho que seria importante que a prefeitura disponibilizasse outras possibilidades de curso ou então 
eu mesma por minha conta ir buscar outras formações, buscar outros meios que satisfaçam as 
minhas necessidades no meu cotidiano. Quando a prefeitura contratou esse rapaz para poder 
ministrar esse curso de Matemática, foi para abordar os objetivos que a prefeitura tem no trabalho 
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com a Matemática no ciclo II, porque eu acredito que em função das provas que são ministradas, 
pelos resultados acho que eles perceberam que os alunos ainda têm uma dificuldade em alguns 
campos conceituais, porque talvez isso não tenha sido trabalhado de maneira adequada na escola, 
então para isso ele veio para trabalhar a questão das questões espaciais, da geometria, da 
questão mesmo da compreensão dos textos matemáticos, das possibilidades de resolução de 
problemas que nem sempre precisam de números para serem resolvidos, a questão da lógica 
matemática, então ele tem abordado e trazido muito estas questões. Um curso atrelado à 
necessidade da rede. 

 

PMEF I (10) – Não foi abordado pela pesquisadora. 

 

PMEF I (11) – Não foi abordado pela pesquisadora. 

 

PMEF I (12) – De Matemática específico não, eu fiz alguns cursos mas era de Português, leitura, 
mas Matemática mesmo não. Eu acho que nós pedagogas temos que ter sempre uma 
coordenadora orientando assim “isso aqui cabe, isso aqui não cabe, isso aqui fica bom, isso aqui 
não fica bom”, eu acho que ter uma coordenadora é super importante, tem que ter um olhar de fora 
porque ela é especialista nisso, a gente não. Teria que fazer um curso de Matemática, e mesmo 
assim eu acho que a gente não sabe tudo, acaba também não aprendendo tudo, eu acho que a 
troca é muito valiosa; o que não pode perder de vista, a parte lúdica, porque é a parte lúdica que 
faz a Matemática ficar gostosa. Eu lembro que quando eu fazia a Matemática com a Dona E. os 
alunos amavam matemática, aquele meu gráfico era sempre estourando na Matemática e as outras 
disciplinas meio que esquecidas; então eu acho que a parte lúdica não pode faltar de jeito nenhum, 
a parte da vivência da criança, como que você conseguia fazer isso, aproveitar o pensamento da 
criança para depois entrar na parte formal, porque senão a criança perde o encanto. Quando a 
criança depara com um problema difícil, ela já odeia Matemática e às vezes vem no livro, eu acho 
que não adianta ter muita pressa, por exemplo, mal aprendeu multiplicação, entrou na divisão, para 
saber divisão, eu preciso saber bem a multiplicação, eu vou trabalhar a subtração, eu vou trabalhar 
a multiplicação, agora ela mal sabe o que é 2 x 1, já entrou na divisão, então isso me preocupa, 
para que a pressa, eu acho que tendo as 4 operações bem definidas, bem dadas, aí depois você 
vai conseguir dar muita coisa. Agora, se você tiver uma falha de passar a multiplicação e logo 
entrar na divisão, aí a criança...porque uma depende da outra, mas a criança não conseguiu fixar 
ainda aquela parte da multiplicação, então por que não deixar a divisão para o próximo... mesmo 
que seja simples, que é o inverso, então eu acho que isso é preocupante. Eu acho que o processo 
tem que ser muito bem dado. Ele tem que aprender o processo da tabuada, depois ele pode até 
decorar, mas ele precisa entender mesmo, que era o que a Dona E. fazia. Eu não me lembro de 
dar divisão na 1ª série, e eu me lembro de na 2ª série dar todo aquele processo, aquela conta 
enorme, dos pratinhos, das fichas; o livro meio que corta isso e aí eu acho que é meio preocupante 
para fazer a criança gostar mesmo da Matemática. 

 

PMEF I (13) – Eu trabalhei 14 anos no G., aí eu fui para Brasília e como não dá para ficar parada, 
eu comecei com aula particular e logo que eu vim para cá e comecei a trabalhar de auxiliar, mesmo 
na faculdade, as informações chegam muito de palestras, de congressos, cursos que estavam 
bombando, e era unânime a Escola da Vila, aí eu fui atrás e de lá para cá eu já fiz uns 8 cursos lá, 
não só de Matemática, fiz Matemática e fiz Português. Então o que que eu mais vi de Matemática 
lá foi muito de situações problema, sempre procurar contextualizar, construir sempre o 
conhecimento junto com o aluno, porque aquilo que você traz pronto ele nunca está pronto, porque 
nada está pronto, a gente está sempre mudando, em construção, então o teu conhecimento 
também, então a mensagem, o que ia ficando dos cursos: sempre construir junto com o aluno, o 
professor é um mediador, o professor é um facilitador daquele conteúdo, ele trabalha junto, ele não 
é o dono. 

 

PMEF I (14) – Tem alguns cursos que você pega e que ficou no óbvio, ou então você vê que é um 
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curso mais conteudista, não tem uma inovação, trabalha muito tradicional e não como a criança 
pensa, não tem essa preocupação de como a criança pensa, qual o melhor modo de você ensinar, 
não qual o melhor modo de a criança aprender, então isso teve algumas coisas que, por exemplo, 
montessoriano não é, está preocupada em como é que a criança vai pensar, como é que ela vai 
entender essa matemática, não como é que eu vou ensinar. Eu tive alguns cursos que era como é 
que eu vou ensinar e o ensinar acho que fica de cada um. É importante como você vai ensinar, 
sim, é um jeito que eles procuram dar a melhor forma de você fazer, mas acho que tem que estar 
junto. Não tenho vergonha de dizer, mas até 1996 quando eu tive que me virar para dar aula na 4ª 
série, eu não sabia fazer a divisão com dois algarismos na chave, eu não sabia, me atrapalhava 
toda, vou ter que aprender porque vou ter que ensinar aí fui indo bem, mas realmente hoje eu 
preciso passar ara eles, porque adulta eu não sabia fazer, eu não posso deixar essa turminha 
chegar nisso, era uma coisa ridícula, mas não, é importante. Como é que você vai explicar de uma 
maneira que ele vá entender. Você vai se preocupar em como você vai dar isso e eu acho que 
você tem que se preocupar com o processo de evolução desse pensamento, desse raciocínio para 
você ver, ele está preparado para este conteúdo, como é que ele vai entender este conteúdo. O 
conteúdo, no caso dos cursos, tinha que ser um apoio, não assim como ensinar fração, vamos ver, 
fração o que que é, como é que a criança aprende essa fração, como é que eu posso construir 
esse raciocínio na fração, quais são as hipóteses que eu posso usar para desestruturar, bem 
construtivista mesmo nesse ponto, como é que eu posso fazer a criança entender que fração é um 
pedaço de uma coisa que antes era um inteiro e que essa fração agora é um inteiro, é complexo. 
Eu queria mais cursos que façam a gente pensar que nem você fez, muita coisa, quando você 
falava, a minha cabeça estava a mil porque eu estava pensando naquilo, nossa é isso mesmo, por 
que eu não fiz isso antes, por que que eu não fui por esta vertente, então falta este tipo de... e até 
pôr a mão na massa na prática com jogos mais sofisticados, eu acho que faltam jogos. A 
Matemática, tudo bem, ela é papel também, tem um registro necessário, mas falta o jogo, falta 
essa interatividade com o colega, vamos fazer junto, dá para pôr na prática, tinha que ter algo mais 
voltado para isso nos cursos mesmo, porque isso vai abrir até a nossa cabeça, eu estou 
raciocinando, eu vou estar construindo isso dentro de mim. 

 

PMEF I (15) – Com certeza, acho que no 5º ano, se eu fosse dar uma aula de Matemática hoje, eu 
precisaria dar uma estudada, porque no 5º ano é um conteúdo um pouquinho mais... acho que até 
o 4º ano ainda a gente consegue, coisas mais básicas, mais simples, mas acho que no 5º ano já 
tem uma certa cobrança, estão começando a ver também equações, expressões, são coisas que 
eu estudei, talvez eu não tenha total lembrança do que eu aprendi, ou eu aprendi mas não sei o 
suficiente para poder ensinar, eu acho que no 5º ano eu precisaria estar estudando um pouco, 
fazendo até um curso de Matemática. Porque é assim, como eu tenho mais facilidade na parte de 
Humanas, eu invisto muito na parte humana, então eu gosto muito de Línguas, de Português, 
então eu busco cursos e eu tenho uma facilidade, isso me chama mais atenção para esse lado, 
então eu deixo um pouco de lado a parte de Exatas, não me envolvo tanto, mas eu gosto, eu acho 
interessante. Conteúdos algumas coisas, porque eu posso ver o livro e eu vou dominar, que eu 
posso me lembrar, que eu posso ter aprendido, porque faz tempo que eu estou afastada, então eu 
acho que isso acaba deixando a gente meio esquecida, mas assim, lógico, se você aprendeu você 
não vai esquecer, você vai rever, você vai lembrar. Eu tinha Física também no colégio e eu sempre 
tive um pouquinho de dificuldade na parte de cálculo, eu tinha dificuldade em Química, Física, 
Matemática, eram as três matérias que eu tinha que me dedicar mais. Pode ser que eu veja o 
conteúdo e eu lembre, mas eu acho que é mais para mim mesmo, para eu me sentir segura, eu 
tenho que ir um pouquinho mais além para poder ensinar, eu não posso ser igual ao meu aluno, 
mas eu tenho que ter mais conhecimento porque questionamentos vem, “por que professora que 
eu faço isto?”, então eu tenho que saber por que, é você se sentir bem, segura para passar. 

 

PMEF I (16) – Não, em relação aos conteúdos o 2º ano é mais simples, então eu não vejo assim 
tanta dificuldade, talvez se eu fosse para o 3º, 4º ano, talvez sim, principalmente na parte de 
Geometria, muito prisma, muito ângulo, talvez na área de Geometria precisaria me aprofundar mais 
com estudo e também com cursos, procurando novas aprendizagens, novos jogos. Na outra escola 
que eu trabalhava a gente tinha assessoria do Mathema, durante seis anos eu tive a assessoria do 
Mathema com a Cristina, a Kátia de vez em quando ia uma vez por ano na escola, geralmente em 
janeiro naquela semana que a gente tem do planejamento, então elas vão, dão alguma palestra, 
depois durante o ano é sempre as assessoras delas, todas as dúvidas que a gente tem e que às 
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vezes elas não sabem responder, elas levam geralmente para a Kátia e aí elas tentam resolver e 
passam para a gente. Ao mesmo tempo eu diria assim, os dois, três primeiros anos foi uma 
formação meio que de luta, de resistência, porque a gente trabalhava num colégio montessoriano e 
o Mathema vinha com uma outra visão, com outra linha, e elas não conheciam o nosso trabalho 
que é muito rico, o material montessoriano é muito rico principalmente na área de Matemática e eu 
acabei até fazendo por conta disso o meu TCC de Psicopedagogia foi em cima do trabalho 
montessoriano, porque eu chegava para ela e falava “meus alunos fazem isso” e eu estudava 
mesmo em Psicopedagogia, estudava no Magistério quando a gente faz aqueles testes que criança 
de tantos anos não faz isso, não consegue fazer isso, de classificar; meus alunos de 4, 5 anos, 
classificavam por conta dos materiais montessorianos, que desde o maternal classificavam, então 
você aplicava estes testes para eles, não dava certo e aí a gente ficava assim batendo de frente, 
porque elas falavam do Mathema que não era possível essas crianças dessa idade fazerem 
determinadas coisas, outras atividades que elas propunham para a gente fazer com eles e eles 
conseguiam, elas não acreditavam; então foram dois, três anos que a gente falava até para a 
direção [escolar] “não combina o Mathema com a gente”, ou a gente vai mudar o método e trazer o 
método deles ou a gente vai ter que tirar a assessoria deles, então foram os primeiros anos mais 
intensos de briga, mas depois ela começou a se adaptar ao nosso método, a escola foi firme 
também que ia manter o método e aí ficou mais fácil porque ela percebeu que o nosso método era 
muito de jogos, então era mais fácil ainda, porque o Mathema traz muito essa proposta de jogos e 
ela aprendeu muito com a gente porque ela aprendeu muitos jogos diferentes, porque o método 
montessoriano tem muitos jogos, principalmente para a Matemática, tem jogos muito interessantes. 
Sempre ela dava uma proposta, ela dava sugestões para o planejamento e a gente aplicava com 
os alunos e às vezes a gente falava “isso é muito fácil para eles”, está fora da nossa realidade e 
elas não acreditavam, e a gente executava, registrava e muitas vezes elas não acreditavam no 
registro, chegou a ter casos de achar que a professora tinha registrado pelo aluno, então foi por 
isso, tanto que o meu TCC foi por conta do método montessoriano, da Psicopedagogia, para 
comparar que crianças desde o início, desde o maternal tinham contato com esse método, eram 
desenvolvidas de uma outra maneira, mais desenvolvidas do que uma criança do método 
tradicional, por exemplo, que não eram estimuladas da mesma forma. 

 

PMEF I (17) – Eu não acho que falta, claro que eu tenho certeza que a minha aula não vai ser 
perfeita, eu acho que ninguém é perfeito e a gente tem que estar sempre aprendendo, melhorando, 
de repente o jeito que eu fiz num ano não vai ser o mesmo jeito que eu vou conseguir fazer no ano 
seguinte porque minha turma pode ter outras dificuldades, então às vezes eu preciso repensar esta 
minha prática, mas eu me sinto preparada para dar qualquer conteúdo que seja do Fundamental I. 
Eu não senti necessidade [de buscar por formação continuada em Matemática] porque quando eu 
estava na faculdade eu trabalhei como auxiliar da Educação Infantil, depois disso eu fui fazer outra 
faculdade e aí quando eu voltei, eu assumi a turma do 5º ano dessa escola que eu te falei, que eu 
tinha essa coordenadora que me ensinou muito, eu sei que eu não fiquei muito tempo lá [2 anos], 
mas o que ela me ensinou valeu por tudo da faculdade e o grande foco nessa escola era a 
Matemática, assim como é aqui no P., lá o grande foco era a Matemática então eu aprendi 
bastante. Quando eu vim aqui para o P. eu dava aula para o 4º ano e até foi bem tranquilo para 
mim, então específico de Matemática eu nunca fui atrás de um curso, eu senti mais necessidade 
na Língua Portuguesa, na Língua Portuguesa eu fiz alguns, na Matemática não, eu não senti falta. 
Eu acho que a gente sempre precisa partir do concreto mesmo com alunos maiores e eu acho que 
isso às vezes gera dificuldades, têm conteúdos que são difíceis de você começar pelo concreto, 
principalmente conteúdos mais avançados do 5º ano, ensinar porcentagem, às vezes é difícil, você 
pode pegar uma situação prática, mas às vezes não fica tão claro para eles, então foi o que eu 
tinha te falado, de repente para uma turma dá muito certo de um jeito que você fala, para outra não 
vai dar e aí você precisa repensar. Eu não consigo te falar agora uma coisa específica porque eu 
não estou ensinando Matemática, então eu não consigo pensar “isso aconteceu e eu fiz assim”, 
mas sem dúvida a gente sempre precisa aprimorar, então eu não acho que as aulas vão ser iguais 
em todas as turmas, em todos os anos, porque cada turma é uma e tem dificuldades e facilidades 
diferentes. Acho que talvez eu precisasse de mais tempo para os conteúdos, então nessa primeira 
escola que eu trabalhei não, eu tinha bastante tempo e eu conseguia retomar, eu tinha uma 
liberdade muito grande de prazo então isso era bom, mas depois que eu trabalhei em outras 
escolas, mesmo aqui no P. e em outras escolas que eu trabalhei, às vezes, os prazos são muito 
restritos e você tem que dar conta daquele conteúdo, então, por exemplo, eu tive alunos que 
tinham dificuldade em interpretação de problemas e às vezes você tem aquele prazo certinho, 
então o que que seria o ideal: você retomar tudo com a sala, explicar, dar um outro exemplo e de 
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repente mostrar a solução de um problema e dar outro parecido e ver se a criança entendeu, mas 
às vezes por causa de prazo a gente não consegue fazer isso então acaba meio que passando por 
cima. De repente pegar uma matéria que eles têm mais facilidade, pegar essa aula e retomar o 
conteúdo, trazer outros exemplos, mesmo que não esteja no planejamento, que não seja o que as 
outras salas estão fazendo; uma dificuldade que às vezes a gente tem aqui é essa, se bem que 
hoje em dia a gente tem mais liberdade, já foi diferente, mas geralmente é assim, toda sala está 
tendo a mesma coisa naquele dia, mas isso hoje em dia já está melhor, existe mais liberdade e 
mais autonomia, então é uma coisa que até eu faço mas não dá para se estender demais. 

 

PMEF I (18) – Um curso assim não, fiz esses cursos de um dia, uma tarde [sobre a Matemática na 
Educação Infantil], acho que sempre tem coisas a aprender, não só conteúdo em si, mas eu acho 
que o relacionamento com as outras pessoas é muito importante, eu acho que aí a gente tem uma 
troca de experiências, de ideias que é muito rico, isso eu sinto mais falta porque eu acho que 
alguns conteúdos você procura, você vai atrás, você acha, mas acho que esse contato com outros 
profissionais é rico. Talvez uma atualização nesse sentido de como trabalhar mesmo, talvez uma 
metodologia de como se chegar a resultados mais modernos. 

 

PMEI I (19) – Eu acho que seria interessante troca de experiências com professoras do mesmo 
ano, as que estão cursando Pedagogia e que já tem um bom tempo de aula, acho que seria 
interessante ter um material, um livro que traga essas trocas de experiências para a gente poder 
avaliar como que é um profissional com bastante experiência e uma pessoa que está cursando, o 
que ela espera. Eu fiz duas universidades, fiz duas graduações e nenhuma delas atendeu todas as 
minhas expectativas, na hora que você sai para o mercado de trabalho é completamente diferente, 
lidar com as crianças, lidar com o aluno é completamente diferente do que a gente aprende lá na 
teoria, mas eu acho que qualquer curso é assim. Eu até penso comigo mesma, já que muda-se 
tanto, pensa-se tanto sobre a grade curricular, talvez seria até bom se a Pedagogia se 
especificasse também, formasse professores especializados em Humanas, em Exatas; eu gosto de 
todas as matérias, mas tem muita professora que dá mais privilégio para uma do que para outra e 
talvez prejudique o aluno mesmo, então é uma coisa que podia ser pensado pelas autoridades, 
mesmo porque o pedagogo, quando ele se forma, ele não faz ideia de qual turma ele vai pegar. 

 

PMEF I (20) – O que eu mais busco ultimamente é uma formação continuada que me propicie 
estratégia e instrumentalização para fugir desse tradicional e tornar o ensino da Matemática um 
ensino prazeroso, que as crianças consigam enxergar a Matemática no seu dia a dia, que elas 
parem de achar que a Matemática é uma disciplina escolar que quando eles saem da escola eles 
deixam o livro lá e ela não acontece mais; o que eu gostaria muito é de encontrar uma formação, 
isso não só em livros, mas em trabalhos, em outras coisas que me proporcionasse, por exemplo, 
como trabalhar com pesos e medidas sem que eu tenha que colocar lá a nomenclatura de pesos e 
medidas do livro tradicional, faz exercício de 1 a 5, a gente corrige e acabou. Então eu ainda busco 
estratégias e instrumentos/ferramentas que me possibilitem tornar a Matemática uma coisa mais 
próxima do meu aluno, o que eu acho que seja o diferencial na vida de todo o mundo. Quando eles 
chegarem no supermercado eles não vão pegar o caderno e fazer continha, eles vão fazer 
mentalmente, com raciocínio lógico, isso é o que eu necessito muito; isso não só na Matemática, 
nas Ciências, na História... Eu acho que uma professora que domina aquele conteúdo é aquela 
professora que sabe fazer hiperlinks, então ela consegue trazer a Matemática para um contexto da 
História, da Geografia, das Ciências, do Português, ela consegue trazer esses conceitos  e torna o 
ensino daquele conteúdo um conteúdo diversificado, ela consegue construir pontes e consegue 
fazer que o aluno perceba essa ponte, ela consegue trazer o conteúdo de uma forma que tenha 
significância para o aluno e a minha maior busca, não só na área de Matemática, mas em todas as 
áreas, é que meu aluno consiga enxergar o porquê que ele está aprendendo aquilo, no que eu vou 
utilizar, no que que a História viu a Matemática, o que a Matemática influenciou no meu ensino de 
Ciências; acho que o nível avançado é um professor que domina o conteúdo ao ponto de fazer 
essas pontes, de não ficar “agora fecha o livro de Matemática e começa o de Português, fecha o de 
Português e começa o de Ciências”. Eu ainda creio que eu não consegui chegar nesse nível 
avançado, porque há limitação de tempo, as escolas precisam dar conta de inúmeros conteúdos 
que não me dão liberdade necessária, o tempo necessário para que eu avance, então a hora que a 
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gente está avançando no conteúdo e que está na hora de a criança mergulhar mesmo, deu a hora 
para a aula de Ciências porque tem o tempo para acabar, tem o conteúdo do ano, mas eu pretendo 
avançar para poder chegar no nível avançado dentro desse período burocrático que eu me 
encontro, acho que é uma função minha de professora, o aluno está lá para aprender e eu estou lá 
para ensinar, tem que ensinar da melhor maneira, que muitas vezes não é a maneira que eu 
aprendi, as coisas passam de geração em geração e as experiências tem que trazer uma bagagem 
para o crescimento; a gente não tem que olhar para o passado, tem que olhar para o presente, 
tornando o passado presente. O que me preocupa muito é o conhecimento raso, eu acho que o 
professor tem que sair de sua zona de conforto, “eu sou professor eu já sei tudo, a minha formação 
já me proporcionou o que eu deveria saber e a criança vai ter que aprender assim porque é assim 
que funciona”; eu acho que o professor do século XXI é um professor que tem que mergulhar nas 
coisas, ele não pode ficar só lá na frente, achando que ele detém os conteúdos, porque o meu 
aluno muitas vezes sabe muito mais do que eu em algumas áreas, então ele é o mestre e eu sou o 
aprendiz. Eu gosto muito quando eu tenho que sair da minha zona de conforto e eu tenho que 
buscar, eu gosto muito quando um aluno faz uma pergunta que eu não sei, eu vou aprender aquilo 
e eu vou falar “Lembra daquela pergunta que você me fez? Sabe que eu aprendi de uma outra 
maneira, vamos ver o que vai dar?”. Preocupa-me muito também o professor hoje, a gente vê a 
característica de um professor que é formado nas faculdades, que sai e já se acham prontos, 
antigamente a gente passava pelo Magistério, eu não passei, mas as pessoas que passavam 
tinham uma visão “senta no chão, vamos repartir, sai do tablado, sai da sua mesa, vamos lá” e hoje 
em dia não, então isso me preocupa muito, porque a formação está ficando... A escola está ficando 
um lugar extremamente chato, um lugar que as crianças não querem ir e é um lugar que elas têm 
que ir, elas passam grande parte da vida delas lá dentro “para quê?”, para criar coisas que elas 
não vão utilizar na vida muitas vezes, então isso é uma preocupação muito grande que eu tenho e 
eu tento passar do meu nível intermediário para o nível avançado para que o meu aluno saia muito 
melhor do que eu sou, eu acho que o professor tem que pensar isso, a gente não pode achar que 
ficar naquela mediocridade, que o meu aluno vai me superar depois que ele for para a graduação, 
não, eu tenho aluno que já me supera na Educação Básica. 

 

PMEF I (21) – Na minha opinião, não bastam só as formações, mas o próprio professor deve ser 
um pesquisador. A troca de experiências entre os profissionais é muita rica para nosso 
aperfeiçoamento também. 

 

PMEF I (22) – Frequentar cursos que favoreçam o ensino da Matemática através de jogos lúdicos e 
que ofereçam novas estratégias de ensino. 

6. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida no ensino de 
Matemática. 

 

PMEF I (1) – Uma prática pedagógica que considero bem sucedida no ensino da Matemática é 
levar todos os dias os alunos a fazerem desafios lógicos que os ajudem a refletir. Primeiro, 
levando-os a pensar uma situação proposta. Havendo essa reflexão, os alunos conseguem 
analisar a ação, o significado que se pede e o resultado a que se quer chegar. E finalmente que 
consiga colocar no papel as estratégias que pensou, podendo assim até ajudar os amigos que 
estão com dificuldade. 

 

PMEF I (2) – Perímetro: Professora Helena nadando no Bicho D’água. Desenhar a piscina na folha 
quadriculada seguindo as seguintes informações:  

     = 1m 

Tapete que contorna a piscina é de 1m 

Comprimento 17,50m 

Largura = cada raia 3m e possui 4 raias 
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Como ilustração trouxe o uniforme de natação mostrando qual é o meu estilo preferido. A academia 
terá que trocar o tapete que contorna a piscina. Quanto a academia gastará se cada metro do 
tapete custa 8 reais? 

 

PMEF I (3) – Uma aula que apliquei para uma turma de 5º ano, no início de aula e que deu 
resultado, pois fez sentido para os alunos. Usei o material Cuisenaire com uma malha quadriculada 
com a mesma medida do material. Cada aluno ficou com um kit. Durante a aula, nós “brincamos” 
de completar para formar 10. Então eu pedia a barra na cor tal e prontamente o aluno tinha que 
localizar a que completava (podendo ser mais de uma para ver as possibilidades de se chegar ao 
mesmo resultado) com outras barras e chegar no resultado. Depois, passamos do lúdico para o 
registro e fizemos atividades pintando e escrevendo na folha quadriculada. Dessa forma, o 
racício[raciocínio] rápido para as contas ficou mais fácil para os alunos. 

 

PMEF I (4) – Sistema monetário. Para trabalhar esse conteúdo com os alunos primeiro realizei uma 
atividade para levantar os conhecimentos prévios em relação ao dinheiro. Em seguida realizamos 
um cartaz com as cédulas e moedas do nosso sistema monetário. Pesquisamos preços em 
revistas, jornais, mercados, realizamos exercícios de composição de números e em seguida 
montamos um supermercado [supermercado]. Cada criança trouxe várias embalagens vazias, 
montamos prateleiras, caixas para cobrarem pelos produtos. Fizemos um revezamento para cada 
aluno ter a oportunidade de vivenciar cada situação proposta. A criança que comprava recebia um 
valor e colocava na sacola as embalagens e ia estimando o valor da sua compra antes de passar 
no caixa, exercitando o cálculo mental. O caixa trabalhava o “troco”, tão importante nas situações 
de compra. Considero essa experiência uma prática bem sucedida pois os alunos levantaram seus 
conhecimentos prévios, construíram o seu mercado, realizaram cálculos, resolveram problemas por 
meio de uma forma lúdica um ambiente favorável ao aprendizado. 

 

PMEF I (5) – Por sentir uma grande dificuldade por parte dos alunos em resolver situações-
problemas, este ano iniciei esse conteúdo trabalhando com desenhos, o aluno resolvia todo 
problema com desenhos, senti que houve um melhor aproveitamento nesse conteúdo. Trabalhei o 
sistema monetário montando um mercadinho e a divisão distribuindo balas. Percebo que cada vez 
mais a atividade prática faz toda diferença na hora de assimilar um conteúdo. 

 

PMEF I (6) – Trabalhando com material dourado. Inicio a aula com a história do material dourado 
nomeando e apresentando cada um e os valores (cubinho, barra, placa e o cubo grande). Em 
seguida, cada um tem o seu próprio material e proponho situações para que todos possam 
participar. Exemplo: Como fica o número 25? São 10 barrinhas e 5 cubinhos (20 + 5). Por extenso: 
vinte e cinco. E assim por diante, vou aumentando e propondo desafios.  

 

PMEF I (7) – Uma prática pedagógica que considerei bem sucedida foi trabalhar o conteúdo de par 
e ímpar. Inicialmente realizamos o registro seguido de conceito e explicação. Trabalhamos com 
uma proposta de história: “Tudo começou num baile...”. A partir disso colocamos em prática as 
etapas destacadas no decorrer da própria história. Após formarmos uma sequencia lógica com os 
próprios alunos formando grupos: pares e ímpares, em seguida montamos um jogo e para finalizar, 
fizemos uma competição com tabuleiro de quem soubesse a resposta primeiro, deveria apertar o 
botão. Para concretizar o conteúdo realizamos diferentes propostas de atividades complementares. 
Contudo a aula foi um sucesso, pois partimos do conceito-prática-registro. 

 

PMEF I (8) – Quando lecionava Matemática para o 2º ano, antes de apresentar-lhes a tabuada, 
íamos brincar de amarelinha, pulando de nº por nº, depois de 2 em 2, 3 em 3, e assim até 
chegarmos de 10 em 10. Logo em seguida, pedia o registro de como se brincava, os alunos tinham 
que escrever explicando. Em seguida, faziam o desenho mostrando como havíamos feito. Por fim, 
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explicava que era o mesmo processo da tabuada. 

PMEF I (9) – Uma preocupação que eu tinha, que eu percebia, me preocupava um pouco até por 
conta do histórico da escola onde eu trabalho, da dificuldade que eles têm na questão da 
multiplicação e da divisão. E agora no 4º ano eles tem que começar a trabalhar com a multiplicação 
e a divisão por 2 algarismos.  

E eu percebi que os colegas das outras salas relatavam as dificuldades que os alunos delas tinham 
com essa questão e eu achei que foi um saldo positivo, eu trabalhei a multiplicação e a divisão com 
eles e eu percebi, então isso para mim foi muito gratificante, eles entenderam o conceito, a 
aplicação da divisão e da multiplicação, então isso para mim foi gratificante. Eu não busquei nada 
de especial, eu procuro sempre quando vou ministrar as minhas aulas trazer sempre para o 
concreto, porque tudo aquilo que foge do concreto, que é abstrato até a gente tem um pouco de 
dificuldade de compreender. Por meio de exemplos. A fração, por exemplo, é um pouco complexo 
de ser compreendida, de ser trabalhada; então a gente trabalhou com barra de chocolate, com 
pizza que eu trouxe dos meus filhos o jogo e assim foi fantástico o resultado, eu fiquei muito 
satisfeita de ter percebido que eles entenderam. Eu tive um pouco de receio de entrar nessa 
questão da fração, porque é algo que é delicado, eles tiveram um pouco de dificuldade para 
entender. Quando eu comecei depois que expliquei a dar exemplos, eles conseguiram ir me dando 
a devolutiva positiva. Nossa, eu fiquei surpresa. Isso faz toda a diferença. Eu percebi que para eles 
isso é fundamental. 

 

PMEF I (10) – Teve uma prática que eu já usei, não sei se é correto, mas eu vejo resultados e eu 
estou vendo agora que a gente está com divisão, porque a minha sala tem uma quantidade de 
alunos com dificuldades, então tenho um instrumento de retomada, ou seja, eu tento retomar os 
exercícios para casa, o que que eu faço, eu corrijo, analiso, eu vejo onde cada criança se 
engasgou um pouco, então na aula de Matemática eu vou retomar isso que já passou, eu não sigo 
adiante. A divisão na chave, mas não soube realizar direito a divisão por estimativa, largo a que eu 
tenho que dar no dia e eu retomo tudo o que eu fui vendo das dúvidas e eu vou perguntando. Eles 
já viram, é uma revisão, eu faço essa retomada, eu vou ser sincera, esse tempo do planejamento 
você fica amarrada, atrasada, mas eu não vou adiante, não vou me desesperar. Eu deixo bem 
claro que estou atrasada por isso, mas eu sei que eu vou dar conta. A não ser que eu use muito a 
lousa digital, dá para chamar a criança lá, eles ficam mais motivados, com mais entusiasmo pela 
matéria, porque às vezes ela é meio cansativa. Tem professor que diz aprendeu, aprendeu, se não 
aprendeu, se vira. Eu tive professores particulares, estudei em escola do Estado, escola boa, então 
eu não quero repetir a Matemática que tive no meu histórico de vida. 

 

PMEF I (11) – Eu acho que foi quando a gente trabalhou o nosso dinheiro na questão do 
mercadinho, até registrei, tirei fotos, porque a gente trabalhou antes o conteúdo, eles conheceram 
as notinhas, o papelzinho, e no final do trabalho nós montamos o mercadinho na sala e nesse dia 
foi assim super legal porque uma aluna trouxe uma máquina registradora, ela trouxe, eu não pedi e 
foi uma coisa bacana porque eles me ajudaram a montar, eles montaram o mercado, então eles 
participaram de tudo na verdade, eles recortaram, eu misturei tudo no chão, a gente fez uma roda 
enorme, eles classificaram os produtos, o que era de limpeza, de higiene, o que era comida, eles 
separaram. Depois que eles fizeram isso, eles escolheram quem ia vender, quem ia ser os 
funcionários, quem ia comprar, quem ficava no caixa, igual mercado mesmo, deram dinheirinho, 
tinha que dar o troco. Aí tinha uma criança que disse “pode pagar no cartão?” e eu disse “Não, 
essa máquina não aceita cartão de crédito”, porque com cartão fica fácil, então tem que dar o troco, 
ver quanto é que vai vir de troco, não usavam a calculadora porque tinha que ser de cabeça. E 
uma coisa que eles gostaram muito, eles participaram muito, então acho que foi bem legal. Eu 
acho que a montagem do mercadinho fechou aquele conteúdo que a gente vem trabalhando e é 
legal porque eles já vão na cantina também comprar, é uma coisa que eles já vivenciam isso no dia 
a dia deles fora daqui e acho que aqui na escola acabou aprimorando mais ainda e agora cada vez 
mais eles vão querer vivenciar isso de comprar. Quando eles têm que comprar o livro paradidático 
de Português as crianças já sabem que vão comprar e vem tanto de troco, aí eu deixo, vou com 
eles, e a Matemática está no nosso dia a dia, eles moram em prédio, o andar que mora, eu acho 
que tudo tem Matemática. A gente está trabalhando multiplicação e divisão e eles associaram com 
o relógio, a gente não está aprendendo isso ainda, mas por que eu não posso já falar, deu um 
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gancho de um aluno “professora, como é que a gente vê as horas?”, a gente não está trabalhando, 
mas pensei por que eu não posso trabalhar, já peguei o relógio, mostrei, tem criança que vem com 
relógio, porque acho que você tem que estimular, não cortar, quebrar, se ele está perguntando, o 
interesse dele é agora, vai ficar esperando até ele chegar no 3º ano? 

 

PMEF I (12) – Era uma coisa muito simples que eu lembro de eles entenderem unidade, a dezena, 
a centena, então o trabalho primeiro com o material dourado que a gente dava, quando a gente 
passou para a apostila, que eles entendiam que a barrinha que cabiam 10 cubinhos, essa era a 
passagem daquilo, ela soltinha e ela pressinha, a chapa, o cubo, então eu acho que quando eles 
percebiam brincando ali e de repente no papel “Ah, é isso?”; então por que estou elevando um 
número na hora que estou somando, então eu acho que isso aí para eles como a gente trabalhava 
muito com o material e depois a folha e junto também, primeiro material, depois material e folha, 
eles entendiam por causa disso ou desmanchar também, o inverso, vamos desmanchar a barrinha 
então, como que eu faço para desmanchar esta barrinha, o que que eu faço, ela está inteirinha, 
não vou quebrar né, então pegar o material e eles tem aquele click, então era uma coisa muito 
bacana. Então esse processo era muito valioso. A fração também era uma coisa muito legal de dar 
porque se eu fosso colocar um número em cima do outro, o que que representa, vamos começar 
do inteiro, então agora vamos dividir na metade, então sempre trabalhando com alguma coisa, nós 
trabalhávamos com chocolate, quer coisa mais gostosa? Era uma aula que eu lembro que eles 
aprendiam muito a fração porque tinha aquela parte lúdica e gostosa. Por isso eu acho que a 
Matemática tem que ser muito palpável para a criança ir mesmo, porque daí ela também vai 
concluindo, ela vai vendo, é diferente de estar lá num desenho, chama muito mais a atenção dela 
quando ela está vendo uma coisa que vai ser bom para ela: eu vou comer mais ou menos? 

 

PMEF I (13) – Eu fiz uma atividade que a S. pediu, não faz muito tempo, que era um jogo da 
multiplicação. Nós separamos os alunos em grupos, aí eu trouxe pratinhos e trouxe balas, e trouxe 
dados e foi legal o avanço, porque antes de começar o jogo, o jogo era da divisão, oras, mas o que 
é uma divisão? Vamos procurar no dicionário. Eu estou fazendo uma coisa aí eu sinto que é melhor 
de outro jeito, aí eu mudo e faço de outro jeito, mas eu preciso finalizar, aí eu volto e finalizo. Agora 
eu estou concentrada nas etapas da aula, de como eu fui preparando, aí eu lembrei que essa 
etapa eu deixei pro final porque eu já ia trazer o conceito do que era dividir e na hora eu pensei e 
não, eu vou construir com eles, vai ser melhor, aí eu falei “beleza pessoal, todo mundo já 
encontrou? Então deixa grifadinho aí no dicionário e põe embaixo da mesa; vamos ver depois se a 
nossa ideia combina com o que está aí ou se a gente pode completar, eu sei um pedaço, você 
sabe outro, ora, a gente pode juntar e fazer uma resposta só, também é um conceito matemático. 
Aí nós fizemos isso e montamos as regras, porque era um jogo que tinha que ter as regras, então 
tinham dois dados, nós tínhamos que jogar um dado, vamos supor, dava 6 e o outro dado daria 5, 
então daria 11, então eu tenho 1 dezena e 1 unidade, como é que eu vou fazer? Resumindo, eu 
tinha uma quantidade de balas que no dado eu tinha que tirar por quanto que eu ia dividir aquelas 
balas. Aí uma aluna perguntou assim para mim: “Mas e se for mais do que a quantidade de 
pratinhos que eu tenho”? Eu posso pedir para um amigo?” Não sei, o que que vocês acham? Eu 
vou poder pedir para um outro grupo ou é melhor de repente jogar mais um dado e esse terceiro 
dado eu vou diminuir essa quantidade? Essa ideia brotou na hora junto com eles quando eles 
lançaram este problema: e se avançar o número de pratinhos? Eu peço para um amigo ou eu lanço 
um novo dado para diminuir? Aí a gente entrou num consenso de que a gente ia jogar o dado mais 
uma vez e eu achei ótimo porque ia aumentar mais uma conta para eles trabalharem e não ia 
atrapalhar o amigo para levantar do lugar, porque o jogo em si já você sabe, se fosse levantar para 
pedir um pratinho já ia fugir um pouco da minha estratégia. Aí a gente entrou nesse acordo e fazia 
um registro no caderno e chamava um para ir demonstrar lá na lousa e eu queria que eles 
falassem, não só colocassem, porque eu aproveitei para puxar para o Português para ver inibição, 
para ver entonação, então eu tinha tantas balas, eu tirei no dado tanto, eu dividi e deu tanto e 
sobrou tanto. No começo eu procurava elaborar uma resposta, porque eles traziam as informações 
e a frase estava complicada, aí eu fui soltando, primeiro eu montava a resposta e depois eu fui 
colocando as palavras-chaves que tem na resposta e cada um vai montando a sua, mas essas 
palavras têm que ter na sua resposta. 
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PMEF I (14) – Tirando todo o Infantil que a gente pegava tudo no concreto e era até banho de 
esguicho, uma aula que me lembro muito era uma que a gente estava trabalhando probabilidade. 
Foi muito gostoso porque tinha opções de roupa, era até uma aula na lousa eletrônica e eu senti 
que eles entraram no personagem para poder me responder as perguntas que eu estava jogando, 
eles estavam se imaginando na situação, no lúdico. Eu senti que quando todo mundo saiu de lá e 
fez a atividade no papel, foi muito rápido e todos participaram muito naquele dia, todos, ali era 3º 
ano. 

 

PMEF I (15) – Eu acho que essa atividade prática de mercado, essa coleção que a gente usa aqui 
tem no final do livro um material de apoio, então vem as notinhas de reais, as moedinhas, eu acho 
que essa atividade é muito rica; então quando você coloca na sala vários objetos, normalmente a 
gente faz com sucata, vários objetos ali expostos, coloca o preço, faz com que a criança pense no 
valor que pode custar aquilo, a criança vai refletir “quanto será que custa, por exemplo, um 
sabonete?”, então ela tem que ter a noção, ela vai ter que buscar, ela vai ter que saber se ela sabe, 
se ela foi com a mãe dela um dia no supermercado, se ela teve essa vivência, para ver mais ou 
menos quanto custa o sabonete; se ela não tem ela pode pesquisar numa revista, por exemplo, 
folhetinhos de supermercado, eu acho que tem várias coisas que podem partir dessa atividade, 
para a criança buscar o valor daquele produto, depois colocar o valor, depois uma das crianças ser 
o caixa, para receber, então a pessoa vai comprar, ela tem que saber eu tenho tantos em reais, o 
que eu posso comprar, será que eu vou conseguir com o dinheiro que eu tenho; a criança que faz a 
parte do caixa tem que saber quanto ela tem que devolver se a criança der um valor a mais, quer 
dizer, é uma atividade que marca bastante, porque eu lembro muito de ter feito isso no 2º ano com 
as crianças e eles gostavam, eu acho que aprendia muito mais do que ficar fazendo probleminha 
de Matemática com aquelas palavrinhas “a mais”, “a menos”, eu acho que a prática aí ela surtia 
muito mais efeito, então quando a gente chegava no papel e no livro, a criança às vezes não 
estava acostumada com aquelas palavras que o problema tinha, mas quando você explicava e 
passava para o concreto, quando fazia essa associação, a criança entendia e ela assimilava bem 
melhor. Eu acho que essa atividade de mercadinho é uma atividade bacana, porque você ensina 
muitas coisas, noção de dinheiro, quanto vale o dinheiro, quanto que é dois reais, então faz aquela 
conta, aqueles números enormes, pode ser que eles não têm a noção de quanto vale aquele 
número, então acho que essa atividade ajuda também nisso. Eu lembro também daquele material 
que tem os pininhos, o ábaco, eu acho que também é bacana para ensinar unidade, dezena, 
centena, então a criança tinha uma boa visualização, ela brincando ela fazia aquilo ali, então 
quando você passava para o livro para registrar aquilo, aquilo ia naturalmente, eles faziam meio 
que automático, eles não precisavam mais refletir, diferente daquela criança que entrava direto no 
livro, no exercício, sem ter aquela vivência. Esse ábaco também é bacana, eu lembro que as 
crianças adoravam fazer. E o material dourado também, que eles sentavam em grupo, para 
separar os quadradinhos, então quando eles entravam no cubo eles tinham uma noção, então eu 
acho super importante passar para a criança através desse material dourado a noção de número, 
de quantidade, quanto vale aquele número, o que é 100, tudo isso é 100, pegava o material e 
visualizava e aí ficava fácil. 

 

PMEF I (16) – Uma recente que a gente fez que eles adoraram foi o mercadinho, então eles 
trouxeram de casa as embalagens, aí depois no dia do mercadinho primeiro eles fizeram a 
separação dos produtos, produtos iguais ou similares, o que pode pôr junto, o que não pode, eles 
começaram a agrupar os produtos na sala, todos espalhados pelo chão, aí depois vamos colocar o 
preço, então eu fiz uns papeizinhos com os preços no computador, então “será que isso aqui vale 
essa quantia?”, então eles começaram a colocar o preço nos produtos, esse é igual então tem que 
ter o mesmo valor, esse é parecido e também pode ter o mesmo valor, fizemos um semicírculo na 
classe e eles separaram nas mesas os produtos como nas prateleiras do supermercado, produtos 
de limpeza, enfim, foram separando. Quem tinha em casa a caixa registradora de brinquedo pôde 
trazer, mas só para fazer parte do cenário, aí a gente trabalhou com Língua Portuguesa, o cenário, 
algumas palavras básicas. Aí eles trabalharam com o dinheiro e eu fui lançando situações 
problemas para eles, “agora vocês tem que comprar dois produtos e tem que pagar com uma 
cédula de 10 reais”, então metade da sala eram os compradores e a outra metade era o caixa, eles 
tinham que ajudar o caixa a fazer a conta, fazer o troco, aí todos foram compradores e todos foram 
caixa, mais de uma vez a gente fez várias situações problemas, então eu fiz “agora vocês podem 
comprar quantos produtos vocês quiserem, vocês tem que pagar com uma cédula de 20 reais e 
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tem que receber de troco 2 reais”, então eu fui lançando situações, teve momentos que eu deixei 
eles livres, quando deixei eles livres eles queriam comprar o supermercado inteiro, só que eles 
tinham que aguentar carregar tudo, dinheiro eles tinham porque como era do material de apoio do 
livro eles tinham muito, mas e para fazer a conta de tudo aquilo, aí que eles começaram a perceber 
que não era bom negócio porque eles tinham que fazer toda aquela soma com todos aqueles 
números, então daí “acho que eu não vou levar tudo isso, mudei de ideia”, no começo eles 
acharam o máximo deixar livre e poder pegar tudo e aí eles foram percebendo o que podia, o que 
não podia; eu deixei eles lançarem os problemas, “tem que gastar 5 reais comprando só 4 
produtos”, então tinha que arrumar os 4 produtos dentro dos 5 reais e assim foi. Durou um tempão, 
porque é aquela história, não é uma aula de 50 minutos. Essa atividade a gente estava trabalhando 
um capítulo do livro que era sistema monetário brasileiro, então tinha outras situações também e 
depois a gente registrava, tinha situações problemas parecidas com essas que eu lancei e num 
outro dia eles iam registrar com muito mais facilidade para resolver depois os exercícios depois da 
vivência. 

 

PMEF I (17) – Eu dei essa aula para o 5º ano da primeira escola que eu te falei, eles estavam com 
o conteúdo atrasado desde o 4º ano então eu comecei fração no 5º ano, que eles deveriam ter 
começado no 4º ano mas não tinha dado tempo e eu tinha alunos que tinham bastante dificuldades 
nessa turma, tinha uns muito rápidos e outros com bastante dificuldade, era uma turma bem 
heterogênea. A gente começou a aula bem prático, então eu dei folha de papel para todo mundo, 
pedi para eles dividirem do jeito que eles queriam, aí depois eu pedi para eles dividirem em 
tamanhos iguais, em 4 partes iguais, tinha que ter exatamente o mesmo tamanho e aí a gente foi 
conversando sobre isso, eles foram mostrando e fomos conversando. Não toquei em nenhum 
nome nesse primeiro momento, nenhuma nomenclatura “numerador, denominador”, nada, depois 
disso eles tinham que fazer isso desenhando, então eles tinham um retângulo na folha, eles 
precisavam dividir o retângulo em 10 partes iguais, tinha aluno que tinha muita dificuldade porque 
ele tinha dificuldade espacial, de manuseio até de régua, de tudo e outros que eram muito rápidos. 
Nesse momento a gente começou a falar sobre nomenclatura, então isso é uma fração, na fração a 
gente tem a divisão toda igual, “disso daqui eu quero que vocês peguem uma parte” aí eles 
pintavam uma parte, daí a gente escrevia a fração na lousa, isso aqui então é ¼, você dividiu o 
bolo em 4 e comeu 1 pedaço; depois disso que a gente foi entrando mesmo em toda a parte de 
fração. Foi legal porque mesmo os que tinham dificuldades, no primeiro momento eles 
apresentaram, eles já tinham uma defasagem, mas depois desse começo que foi bem lento, lá eu 
tinha bastante flexibilidade de tempo, o ideal, então foi um conteúdo, em todo o conteúdo de 
fração, depois a gente foi para fração própria, imprópria, foi para dividir, somar fração, multiplicar e 
como eles tinham pegado com bastante facilidade de início, eles tinham também os discos de 
fração que eles sentavam em grupo no início para fazer as equivalências, então como o início foi 
tranquilo, eu acho que para frente foi muito tranquilo também e todos tiveram um bom 
desempenho, um bom rendimento, uma boa aprendizagem. 

 

PMEF I (18) – Tem várias, no nosso livro tem sempre a resolução de problemas, são situações 
problema que eu jogo, depois eu quero saber como cada um chegou àquela conclusão e eu acho 
muito interessante. Por exemplo, tinha uma tabela, uma tabulação de uma pesquisa e eles tinham 
que traduzir aquilo num gráfico de barras e a pergunta final era quantas pessoas participaram 
daquela pesquisa; uma coisa nova para eles que eles nunca tinham visto e eu acho o máximo 
porque tem uns que já montam na conta, outros fazem desenhos, cada um se vira do jeito que é 
mais fácil, às vezes pega o material concreto para fazer e este tudo valendo. Depois a roda que eu 
faço de como cada um chegou àquela solução, eu acho muito rica, porque às vezes a linguagem 
deles é diferente da nossa e eles explicando eu acho o máximo, a gente tenta passar e a nossa 
linguagem não atinge então é um momento muito gostoso. 

 

PMEI I (19) – No fim da apostila tinha um jogo de tabuleiro em que eles tinham que resolver 
situações problemas, então tinham quatro cores, então a primeira cor era adição, a segunda 
subtração, a terceira eram as duas contas e a última era um pouco mais complexa, vinha 
multiplicação e dependia da situação problema que era proposta. Aí os alunos recortaram as 
cartinhas, o tabuleiro e tudo mais e cada um tinha que sortear e tentar resolver a situação. No 
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começo, eles queriam ter a sorte de pegar um problema fácil, eles queriam muito isso, depois que 
eles perceberam que na primeira cor era adição, que todo mundo fez a mesma conta e na segunda 
era subtração, então eles perceberam que era o mesmo nível de dificuldade para todo mundo e daí 
depois eles focaram no tipo de problema que eles queriam, aí eles foram para uma coisa que não 
tem nada a ver, eles foram para o desenho e ao fim, que eles perceberam que o grau de 
dificuldade estava aumentando e eles estavam conseguindo resolver, quando acabou o jogo e 
cada um conseguiu resolver o seu problema, eles ficaram super felizes e super satisfeitos em ter 
conseguido superar cada desafio, especialmente no último problema que era bem mais complexo 
mesmo, e um ajudando o outro, ter essa liberdade também de tentar sozinhas, depois com a ajuda 
do outro deixei eles bem livres, foi uma experiência gratificante. Eu estou aprendendo bastante 
com isso, como o jogo, o lúdico é importante nessa aproximação um com o outro, ajudar o outro, 
eles resolverem por si próprios, é muito rara a minha intervenção, porque eu deixo eles discutindo 
até acharem uma solução boa para todo mundo e eles conseguem encontrar, por mais que 
demore, então eles conseguem achar uma solução, uma coisa de bom senso para todo mundo 
mesmo, é bem legal. Como o tabuleiro era para quatro, foi três em três. Eu costumo fazer 
perguntas, nesse caso que eles perceberam que a primeira foi adição, a segunda foi subtração, eu 
perguntei para eles “vocês não perceberam que tem alguma coisa em comum aí com essas 
cores?”, aí eles “é verdade”, então eu faço a intervenção com perguntas e não com respostas 
dadas, mesmo porque essas propostas já vêm com um objetivo e precisa fazer com que esse 
objetivo seja alcançado. 

 

PMEF I (20) – Eu me lembro que uma coisa que me marcou muito, eu estava dando aula para as 
crianças do 1º ano, foi um dos primeiros anos que o 1º ano abrangia aquela criança que seria 
antigamente o pré-primário, foi o primeiro ano que eles vieram para o 1º ano com seis anos e tinha 
um conceito no livro que era da Geometria plana, aí eu fui buscar os jogos que eu tinha aprendido 
no laboratório da faculdade e eu cheguei no Tangran. Aí eu olhava aquelas figuras do Tangran e 
falava assim “nossa, mas eles não vão conseguir fazer, eu vou chegar e mostrar para eles, eles 
vão ficar maravilhados”, olha que experiência, eu nunca tinha mexido com Tangran na minha 
Educação Infantil, Fundamental, uma coisa nova. Não li o que era o Tangran, não vi que era um 
trabalho chinês de séculos atrás, para mim era tudo novo. Aí eu cheguei no 1º ano e falei “olha 
gente, figuras planas formados por triângulos, quadrados, você pode formar figuras” e eles todos 
olhando para mim. Comprei muitos Tangran(s), distribuí para as crianças e falei “olha, quem 
conseguir montar essa figura que eu desenhei na lousa vai perceber que usou 7 figuras diferentes, 
figuras planas”. A hora que eu virei as costas eu tinha um aluno que tinha feito uma figura com o 
Tangran daquela lista que eu tinha achado e eu não tinha passado para eles, em menos de cinco 
minutos, aí eu olhei para ele e disse “mas como você conseguiu montar?”; “Tangran professora é 
um quebra cabeça, eu já usei, eu brinco com o meu pai desde que eu era pequeno”, isso porque 
ele tinha 6 anos, “verdade?”, “verdade, isso não é novo não”; eu descartei o que o meu aluno tinha 
de bagagem de mundo dele achando que eu era a mestre, que eu ia superar e na verdade foram 
eles que me superaram. A partir daquele dia eu cheguei no HTPC [horário de trabalho pedagógico 
coletivo] , na reunião pedagógica, “a gente precisa utilizar o Tangran” e as professoras da 
Educação Infantil começaram a utilizar o Tangran; o resultado daquilo na Educação Infantil era tão 
grande que quando eles chegavam para o Fundamental, eu nem precisava explicar o conceito de 
geometria plana, eles já decifravam as figuras por meio do Tangran, então isso para mim marcou 
muito. O Tangran para mim é uma ferramenta maravilhosa, que eu não conhecia, que a gente via 
no laboratório de aprendizagem da faculdade rapidamente, que não conhecia a história, só mostrou 
que eram sete peças, que tinha peças geométricas e algumas de nós que estávamos lá nunca 
tinha usado na sala de aula e é uma coisa tão antiga e hoje é novo, porque os professores não 
utilizam essa ferramenta, por isso que é novo, mas não quer dizer que é recente. E foi muito mais 
eficaz do que eu falar “olha gente, nós vamos desenhar figuras geométricas no caderno”, nós 
vamos trazer a Arte para o ensino da Matemática, foi muito mais significativo, muito mais 
proveitoso do que você utilizar aquilo no caderno que eles achariam entediante e iam fechar o 
caderno e “que bom que acabou essa aula de Matemática”. 

 

PMEF I (21) – Uma prática que fiz há pouco tempo foi sobre estimativas. Dei aula no pátio da 
escola e foi muito bem sucedida. Estimamos quantos copos de água cabiam dentro de 
determinada vasilha. Copos grandes, copos pequenos, vasinhos de diferentes tamanhos. É nossa 
matemática no cotidiano, nas nossas vidas. 
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PMEF I (22) – Jogo nunca dez 

Esta atividade propicia os alunos a entenderem a transição da unidade para a dezena através do 
lúdico. Para a realização é necessário material dourado, quadradinhos da unidade e barrinhas da 
dezena. Dividi-se os alunos em grupos e distribui o material dourado e um dado, a cada número 
que sair no dado a criança pega o número de quadradinhos da unidade correspondente ao ficar 
com dez troca por uma barrinha da dezena. Ganha o aluno que conseguir mais dezenas. 

 

7. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

PMEF I (1) – Meus agradecimentos pela participação, foi muito bom fazer mais uma vez reflexões 
sobre o ensino da matemática. Espero que mesmo de forma minúscula possamos contribuir para a 
melhoria dos professores que estão iniciando a carreira maravilhosa que é SER PROFESSOR. 

 

PMEF I (2) – Percebo que todas as atividades que são dadas ludicamente os alunos tem um 
aproveitamento muito mais consistente. Eles aprendem com muito mais facilidade. 

 

PMEF I (3) – Percebo que esses materiais, que favorecem melhor a melhor aprendizagem do 
aluno, não estão disponíveis com facilidade para o professor. 

 

PMEF I (4) – Em branco. 

 

PMEF I (5) – Em branco. 

 

PMEF I (6) – Em branco. 

 

PMEF I (7) – Em branco. 

 

PMEF I (8) – Nós, professores do Colégio Harmonia, gostamos muito de cursos, palestras, 
formações e principalmente voltados a matemática e a Língua Portuguesa. 

 

PMEF I (9) – Eu acho que ainda as pessoas, eu bato muito nesse ponto de que a gente entende 
que a universidade ela não é um curso técnico, ela não está para fazer o mesmo papel que um 
curso técnico faz, mas a gente percebe que os professores da universidade a gente trabalha muito 
em cima de teoria, sempre. É óbvio que tem os estágios supervisionados que ajudam, auxiliam 
muito, porque quando a gente vê o outro trabalhando, a prática do outro, você começa a refletir na 
possibilidade de trabalhar de alguma forma utilizando aquilo ou não, mas eu entendo que a 
dificuldade maior da gente quando se forma é você ir para a sala de aula: e agora, como é que eu 
ensino isso? Na teoria e colocar isso na prática e aí o que que acontece é aquilo que a gente 
acaba discutindo muito na universidade, você infelizmente ou felizmente, não sei se é positivo ou 
negativo, você precisa de algum exemplo, de algum modelo para poder estar lá na frente e 
começar a ministrar e aí você recorre a que? Os modelos de professores que você teve, até você 
criar uma característica própria, sua e achar um caminho e dizer: esse caminho eu me encontrei, 
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esse é o melhor jeito de explicar, de ensinar, de trabalhar, criar uma identidade própria. Por isso 
que eu até coloquei que a experiência que a gente teve durante o curso, de ter a possibilidade de 
ter confeccionado os jogos, cada um teve que apresentar aquilo que colocou [no plano de aula], eu 
achei que foi muito rico e eu acho que esse tipo de situação ela tinha que ser trabalhada com mais 
frequência nessas aulas, porque eu acho que isso mobiliza na gente já um saber fazer. Então essa 
aula foi em especial muito significativa. 

 

PMEF I (10) – Eu só penso às vezes que a Matemática, o que eu vivencio, na quantidade. Para 
mim está muito claro que muitas vezes não vem da parte do professor, mas ás vezes eu penso que 
não é a quantidade, por isso que eu dou uma parada porque está demais, eu acho que não tem 
necessidade. Posso ter qualidade no envolvimento do professor com o aluno na parte de 
expressão, de você sentir o que ele quer, o que ele está pedindo para você, porque naquele 
momento da aula de Matemática ele não quer, ele não está legal, ele não está bem, acontece, eu 
já tive experiência disso: a criança na prova de Matemática, ela é uma boa aluna, pega tudo, mas 
na hora, naquele dia, ela não estava bem. O professor tem que observar, não é dar colher de chá 
para o aluno, mas ele deve sentir isso, aí o que acontece, depois aquele aluno a nota dele foi 5,2 e 
tem que chamar esse aluno para a aula de recuperação, vamos dar mais atividades para ele, mas 
ele não tem necessidade para a recuperação, não tem necessidade da atividade extra. O que que 
aconteceu com essa Matemática? Conversar e o aluno poder dizer “olha professora, eu não sabia, 
fiquei nervosa, me confundi”, aconteceu isso com ela, então eu quero ouvir o meu aluno, o que que 
aconteceu, só que não depende da gente, porque você tem que chamar para a recuperação e nem 
sempre a criança precisa. 

 

PMEF I (11) – Eu acho que nesse comecinho que eu estou há pouco tempo, deu para perceber 
que aqui na escola, a escola é ótima então ela dá essa oportunidade para a gente estar 
trabalhando a Matemática em vários ambientes, em vários planejamentos, livro, caderno, eu acho 
que a orientação da coordenadora de Matemática também ajuda bastante, então a princípio eu 
acho que está tudo caminhando bem. Toda dúvida que eu tenho eu pergunto, ou de exercício que 
tem eu até faço e mostro para a coordenadora de Matemática. Na verdade ela antecipa muito, por 
exemplo, nas provas, quando a gente vai corrigir, então ela já diz a questão a nota da conta, a nota 
da resposta, então ela já vai ajudando a gente antes de corrigir a ver o que tem que prestar 
atenção. A Matemática aqui eles aprendem brincando, eles não ficam só na sala de aula, são 
várias opções, mas uma coisa assim que eu não vejo muito nas outras matérias, como Português... 
Por isso que te falei, acho que eles gostam de Matemática por causa disso, tem livro, tem caderno, 
tem aula prática, tem aula fora, tem várias opções, tem o cálculo mental, acho que tudo vai 
trabalhando e é o jeito que você vai ensinar. De repente alguma coisa que você fala, você faz, a 
criança passa a não gostar mais da matéria. Eu fiquei até preocupada quando a criança perguntou 
do relógio. 

 

PMEF I (12) – Eu acho que está tranquilo, eu falei tudo, faz um tempo que eu estou longe da 
Matemática. A gente tem que ter muito cuidado para passar qualquer disciplina , qualquer que seja 
ela, porque Português de repente ele pode querer não escrever ou ler, então Ciências, História, 
Geografia... então tem coisas assim que a gente tem que saber passar para o aluno independente 
do que for para que ele tenha prazer naquilo, para que ele acabe pensando “eu preciso disso”, tem 
coisas que ele vai se identificar mais, tem coisas que ele vai se identificar menos, mas tudo é 
importante para ele, então é como dar, não tem jeito, como a gente está dando é o que vai chamar 
o aluno. Eu tive aluno que de jeito nenhum estudava, tarefa de casa então escondia em todos os 
lugares possíveis da casa, a mãe começou a achar as tarefas dele em casa, mas por que que na 
prova ele ia tão bem? Porque na hora de prestar atenção ele se envolvia, porque quem não 
consegue não vai, por mais que tente não vai, então ele tinha essa facilidade e quando você floreia 
bem a aula, eu acho que ele vai render mais do que aquele que você fica muito no livro, então 
realmente eu acho que a Matemática tem que ter todo esse jogo para poder a criança se 
interessar, se envolver, não falar que odeia e principalmente os pequenininhos, eles têm que se 
encantar para não ter uma coisa chocante, como letra vai virar número, como x pode ser igual a um 
número. 
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PMEF I (13) – Da sua entrevista acho que tudo bem também da minha parte, eu recebi três 
perguntas da S. para responder dizendo assim se você tem algum tipo de dificuldade, que tipo de 
palestra ou curso você gostaria de fazer. Eu penso em responder para ela que tudo que for curso, 
palestra, comentário, congresso, seja voltado pro prático, pro lúdico, para os jogos, porque a gente 
pode criar mas se você tiver um encontro com outras pessoas elas vão trazer mais alternativas; eu 
acho que vou sugerir este tipo de trabalho daqui para frente, para que abram espaços para a gente 
ter mais oportunidade de falar. 

 

PMEF I (14) – Eu lembro muito da pouca matéria da apostila da Dona E.; era uma por página, nem 
tinha o verso, e muito jogo, isso daí ajuda bastante e os nossos alunos eram tão bons na olimpíada 
de Matemática naquela época, então ali eles trabalhavam mais o concreto, a balinha para trabalhar 
a base dez, e hoje eu sinto assim, a escola é ótima na parte de Matemática indubitavelmente, só 
que ficou muito conteudista mesmo, muito presa ao papel e repetir muitas vezes para fixar, essa é 
a fala, tem que dar muitas vezes até ele assimilar e isso não é assimilação, cheguei até a sugerir 
joguinhos simples, mas infelizmente nessa fase que eu trabalhei era presa ao papel e tem que 
cumprir exercícios, folhas, folhas e folhas. Se não fosse o Arqui no Infantil onde eu pude colocar na 
prática, eu não pensaria a Matemática como hoje. Se eu voltasse a dar aula de Matemática aqui, 
eu ia voltar a insistir em um pouco mais de prática, um pouco mais de jogos antes de você pelo 
menos entrar nos assuntos, isso eu acho que está faltando. Eles gostam naturalmente de 
Matemática aqui, mas tem o lado que eles podem acabar cansando, é um risco, acho que não vale 
a pena. Mesmo até o 5º ano, tem que ter jogos. 

 

PMEF I (15) – Eu volto nesse assunto da necessidade de se passar Matemática através do 
concreto, dos jogos, das brincadeiras, eu acho que talvez a gente pudesse tirar um pouquinho 
dessas folhas de exercícios que às vezes estressam a criança, aquele excesso de folhas, de 
fichas, aí faz aquela pasta de pontos com aquelas palavras que não significam nada para a 
criança, eu acho que mexer mais com o desenvolvimento dela, desenvolvimento mental, 
inteligência, isso que mexe mais, intermediar esses conhecimentos e trabalhar muito em grupos 
entre eles, em dupla, tentando fazer que os próprios amigos um ajude o outro, um passe a 
informação para o outro, um ajude o outro na aprendizagem; eu vejo muito a necessidade nesse 
tipo de trabalho, Piaget já falava isso, Vygotsky também, da importância da relação com o outro, 
então essa heterogeneidade na sala ela pode ser aproximada, não que a gente queira uma sala 
homogênea, mas ela pode ser valorizada nessa experiência de um passar para o outro, então 
como é rico essa troca, às vezes a gente acha que só o professor é o modelo, não é, o professor 
ele vem só instigar, estimular, ficar no meio do caminho direcionando, fazer a criança desequilibrar 
e achar a solução das coisas, aí acho que nunca mais esquece e aprende, vivencia e acho que é 
isso que a gente precisa cada dia mais pensar nesse ponto. Tudo bem, você tem o livro, você faz 
os exercícios, mas eu acho que deveria ter menos folhas, menos papel, trabalhar Matemática, 
pincipalmente com os menores, uma coisa que você vivencia tem mais sabor. Ter significado, acho 
que essa palavra é chave, não adianta você querer ensinar Matemática e não trazer pro cotidiano, 
onde você vai usar isso, para que eu vou aprender isso, assim quando ele chegar na fase adulta 
ele não vai ter raiva da Matemática porque não aprendeu. 

 

PMEF I (16) – Sem comentários. 

 

PMEF I (17) – Eu sinto que existe uma defasagem na formação dos professores não só em 
Matemática, mas de maneira geral, eu não sei como são as outras faculdades, a minha formação, 
apesar de eu ter estudado numa faculdade boa, considerada por muitos até a melhor do Brasil, eu 
sinto que faltou, eu sinto que realmente eu aprendi depois. Eu aprendi no Magistério e depois eu 
aprendi quando eu estava já ensinando, então eu sinto essa defasagem; eu acho ótimo, é muito 
politizado, mas eu acho muito fora da realidade. Eu não sei se isso tem a ver com a sua pesquisa, 
mas eu imagino assim que as faculdades de Pedagogia tinham que pensar nesse lado também, 
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claro que a gente tem que refletir sobre muitos assuntos também, não vou falar que tem que ser só 
a prática, mas a gente precisa um pouco disso, de como a gente ensina para uma criança, como a 
gente faz eles aprenderem. Eu acho válido, não vou falar que não tem que ter isso [a formação 
politizada] mas eu acho que tem que ser balanceado, precisa ter os dois na verdade, a gente 
estuda quatro anos, acho que dá para ter tudo, não precisa ser tanto nem um lado nem o outro; 
não sei como é em outros lugares. É que eu comparo muito com a outra graduação que eu fiz, tudo 
bem, são coisas totalmente diferentes [curso de fisioterapia], mas a faculdade te prepara para o 
que você vai encontrar, claro, tem coisas que você aprende na hora em que está fazendo, mas 
existe sim a formação politizada da fisioterapia, a gente vai estudar as leis, a gente vai estudar 
como a nossa profissão é vista no país, existe tudo isso, mas a faculdade te prepara para o que 
você vai encontrar, te prepara para a realidade e eu não senti isso na Pedagogia, talvez eu esteja 
errada, mas eu senti falta disso, mesmo porque você tem que se adaptar a realidade do lugar que 
você está trabalhando, cada lugar é de um jeito. 

 

PMEF I (18) – Realmente a Matemática é um conteúdo que eu gosto muito, eu acho muito 
desafiador, sempre gostei, em todas as minhas experiências profissionais eu sempre me envolvi 
com isso, inclusive quando eu fui trabalhar na área de Administração, que é a primeira faculdade 
que eu fiz, eu trabalhei sete anos na Nestlé e eu lembro que um belo dia o meu chefe fez um 
desafio, nós éramos em três e o meu chefe trabalhava na mesma sala e ele fez um desafio de que 
a gente conseguisse inventar uma fórmula, eu trabalhava na área de contabilidade, que a gente 
conseguisse inventar uma fórmula que a gente conseguisse aplicar naquela situação e que a gente 
não precisasse fazer todo o processo que a gente fazia um a um. E eu cheguei ao resultado que 
ele queria e eu me senti muito feliz por conseguir aceitar um desafio e resolver, eu sou muito 
persistente nesse sentido e isso eu faço muito com os meus alunos; é treino, é tentar entender, 
essa palavra no meu dia a dia é constante, não sei quantas vezes eles escutam por dia, o desafio, 
então se eu estou indo da sala para o refeitório existe um desafio e aí é tudo no improviso, lógico, 
improviso no sentido de que eu tenho noção do que a gente está trabalhando e naquele pequeno 
período, três minutinhos que a gente vai de um lugar para o outro, como que eu posso trabalhar 
com as crianças e a Matemática tem muito a ver com isso, com o dia a dia deles, então dá para 
trabalhar muita coisa. E a gente estimula aquele que não tem o hábito, eu tenho um aluno que eu 
percebo que a família é muito envolvida, então tudo é interesse, tudo tem um porquê, tudo tem 
uma explicação, as viagens são aproveitadas para mostrar curiosidades, mas sem ser pesado, é 
uma coisa gostosa e aí eles começam a se espelhar nisso, lógico que eu incentivo ele, mostro que 
bacana esse tipo de coisa que ele traz, mas também sem deixá-lo em destaque porque ele não 
gosta, porque é uma coisa natural, é de uma maneira positiva mesmo, é porque se interessa, 
porque tudo a gente pode buscar conhecimento, desde essa mesa que a gente passou aqui, de 
onde veio, como que foi construída, enfim, tudo pode se tornar conhecimento, então esse grupo 
desse ano é um grupo muito bacana, eles realmente procuram esse conhecimento, eu acho que eu 
estou sempre atenta para puxar esses ganchos e aí a gente vê o resultado. 

 

PMEI I (19) – Os cursos de Pedagogia no seu modo geral, talvez por ser poucos anos e muita 
coisa, Infantil, Fundamental e também tem coordenação, gestão, é bem superficial, a Educação te 
dá muitas possibilidades e cabe ao profissional ir se especializando, ir buscando estudos para 
complementar, eu acho que o curso de Pedagogia dá o básico, como qualquer outro curso e 
depois você vai se especificando e vai atrás dos seus objetivos, do que falta, das suas lacunas 
também, acho que cabe a cada profissional ir atrás disso; criticar ou deixar por isso mesmo não é 
suficiente, acho que cada um tem que ter consciência e buscar mesmo, criticar o curso por si só 
não é suficiente, faz parte de qualquer profissão essa coisa de especificar o conhecimento, isso faz 
parte mesmo e com muitos educadores especializados em cada área do conhecimento, vamos 
somar e vamos juntos trocar experiências. 

 

PMEF I (20) – Eu gostaria que você sempre se lembrasse de mim como uma professora que 
sempre pontua que o professor tem que buscar novas ferramentas, que a Matemática é uma coisa 
plena, mas ela possui vertentes para você chegar até ela, é o que eu imagino como professora 
polivalente que se dá o direito de ensinar Matemática. Eu gosto sempre de sair da minha zona de 
conforto e buscar coisas, buscar instrumentos, metodologias que proporcionem ao meu aluno 
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significância maior de um conteúdo que vai estar com ele do primeiro dia de vida até o último, um 
conteúdo da vida cotidiana, não é uma disciplina curricular da escola, é um conteúdo da vida 
cotidiana. Então quando eu digo que quero sair da minha zona de conforto, e passar do nível 
intermediário para o nível avançado, eu lembro sempre daquela frase da Clarice Lispector na Hora 
da Estrela: “O melhor de mim é aquilo que eu não fiz”, o que eu sou de melhor como professora é o 
que ainda eu vou buscar, ainda vou fazer para o meu aluno, que eu posso não conhecer, que eu 
vou aprender, o que eu vou trazer para ele da melhor maneira para que ele possa utilizar na vida 
dele da melhor maneira possível. Quando eu estava na graduação, eu também queria [aprender só 
conteúdos] mas hoje que eu saí eu vejo o quanto foi importante aqueles textos que muitas vezes 
eu me recusava a ler que me explicava, por exemplo, o porquê das frações se resolverem daquele 
jeito, eu queria que a professora me ensinasse como resolvia fração, mas eu não sabia nem o que 
era fração. Então hoje, depois que eu saí da graduação, infelizmente, se eu tivesse percebido 
antes talvez eu já tivesse saído do nível intermediário, mas hoje, depois que eu saí, depois que eu 
entrei na pós-graduação, depois que eu tive um monte de aluno, eu pude perceber que se eu não 
sei o conceito, eu nunca vou saber resolver fração; eu não vou saber resolver problemas 
matemáticos, desafios matemáticos, se eu não sei de onde eles partiram, então hoje, depois de 
saber, eu gostaria muito que os alunos que estão ainda na graduação pudessem perceber isso 
estando na graduação, porque eles vão dar mais valor para aquilo que eles tem contato, vão dar 
mais significância, quando a gente dá significância para alguma coisa a gente mostra para os 
outros que aquilo também tem significância. Agora se eu ensino uma coisa que eu não sei, o outro 
também não vai saber e vai ser um círculo vicioso. Como o professor Cortella diz, a educação é 
você dirigir um carro, você tem que olhar para o retrovisor, mas você tem que olhar para o para-
brisa, porque o para-brisa que vai te indicar onde você está indo e onde você pretende chegar, tem 
gente que olha só para o retrovisor, então você pega as professoras que têm trinta anos de 
Magistério, “no meu tempo era assim e dava certo”, está olhando só para o retrovisor e o que que 
acontece? Vai bater o carro, porque só olha para o retrovisor, tem que olhar para o para-brisa 
olhando para onde você quer chegar. 

 

PMEF I (21) – A matemática ainda é vista como aquela disciplina chata, muito difícil, que é só 
continhas e tabuadas e na verdade vai além da sala de aula e entra em nosso dia a dia de forma 
tão natural, que deveria ser natural a forma de aprendizagem também, mas ainda não é.... 

 

PMEF I (22) – Em branco. 
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4.2. PROFESSORAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
(ANOS FINAIS) 

 

PMEF II – PROFESSORAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL  

(ANOS FINAIS) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que foram 
desenvolvidos no seu curso de Matemática, cite qual/quais contribuem para a 
garantia da aprendizagem da Matemática por parte dos seus alunos. 

 

PMEF II (1) – Eu acho que aqui no P. trabalha bastante a Geometria, então o que eu acho 
interessante até na vida profissional, como eu enxergo como foi no Ensino Médio, como que é 
a preparação para o vestibular e agora eu estou na ponta inicial que é o 5º ano, então 
Geometria eu acho que é um processo e no 5º ano eles veem só o concreto, mas a gente 
consegue mostrar algumas abstrações, por exemplo, a gente mostra a fórmula de Boyler, só 
que eles contando mesmo, verificando, a gente mostra os poliedros e eles vão contando as 
arestas, os vértices e a gente acabou deduzindo juntos a fórmula; então eles começam a 
generalizar, aí eu percebo que no 5º ano é mais fácil abordar certos assuntos que às vezes 
mesmo quando você vai ensinar no Ensino Médio, parece que eles já têm tanta coisa na 
cabeça que é difícil de entender e para a criança não, é tão simples, eu acho que aí Geometria 
é o que me ajudou bastante na minha formação lá na USP, só que lá a gente vê a parte muito 
pura, Matemática pura e isso não é usado aqui, Educação Básica não é usado. Agora parece 
que está tendo mudança, eu saí de lá em 2006, mas a partir de 2004-2005 que começou a 
mudar, mas o curso era como se fosse um bacharelado mais simples, não é uma coisa 
voltada para a Educação. A coisa voltada para a Educação mesmo eu vi na especialização na 
PUC, lá [na USP] mesmo eu fazendo curso da Faculdade de Educação, vendo Didática, 
Psicologia da Educação, é tudo teoria, então você vê teóricos, isso é bom, mas a aplicação 
você vê em seminários, alguns trabalhos que os professores pedem, eu acho que agora teve 
mudanças grandes, eles mudaram os critérios de estágio, as cobranças são maiores, mas 
minha formação foi só conceito, o IME [Instituto de Matemática e Estatística – USP] era só 
conteúdo, tinha alguns professores que faziam links, eles eram educadores, mas a maioria 
querem ensinar a Matemática pura, porque eles são pesquisadores, mas agora parece que 
teve que ter essa mudança, porque senão... o curso noturno entrava 100 alunos e tinha 
evasão e a maioria não queria seguir a área de Educação, só queria o diploma para Sistema 
de Informação, bancos, analista de sistemas. Da minha turma, de 100 formam 30, 40, e para 
seguir mesmo a área de Educação eu acho que metade. Ajuda, tem coisas que eu tenho que 
continuar estudando, porque a gente vê Vygotsky, Piaget, na PUC teve outros teóricos, 
Wallon, então existe um estudo em cima do ensino, então isso me ajudou muito, mas o 
professor tem que continuar sempre estudando e tem que ser aberto também, porque a minha 
formação é tradicional, então às vezes a gente tem que dar aula de outra forma e bate com os 
conceitos, com as crenças e eu acredito que os pais desses alunos têm mais ou menos a 
minha idade [35 anos], então eles têm a formação tradicional. Quando a escola propõe 
mudanças, eles têm resistência porque é uma coisa de crença mesmo, de formação. Uma 
coisa que foi boa para mim entrar no 5º ano porque o livro didático mudou muito, e os livros do 
Fundamental I são mais ilustrativos. Eu fui fazer um curso, o palestrante era autor de livros, aí 
ele queria a opinião dos professores dos livros do Fundamental I e tem professor que acha 
que parece que está mais fácil que da nossa época, mas a criança hoje é mais visual, então 
os livros têm muita ilustração, tem quadrinhos, tem interação, tudo desenhado e diminui 
bastante aquela coisa dos exercícios de fixação, só que tem horas que faz falta, porque 
Exatas tem que praticar, então tem que complementar com ficha, mas ao mesmo tempo eu 
acho que ajuda, porque eles gostam. Aqui eu vejo que eles gostam de estudar, cada um tem 
uma afinidade, mas eles pegam o livro e fazem, pelo menos no 5º ano, eles querem terminar o 
livro. Então a forma das operações, os algoritmos mudaram um pouco aí os pais ficam um 
pouco perdidos, porque aprenderam de um método tudo diferente a subtração, a divisão, 
então eles falam “professora, agora está mais difícil” e eu falo que tem que ser assim para ele 
entender melhor. 
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PMEF II (2) – O meu curso de Pedagogia trabalha com a parte de módulos, então é um 
módulo para Ciências, um módulo para Educação Física, um módulo para Matemática, 
módulo para Português, para as Linguagens, enfim, dentro do módulo da Matemática, 
fundamentos da Matemática, eles buscaram trazer contribuições da educação matemática, 
então ficou dentro de uma literatura que a gente até já conhece por conta de eu já ter feito a 
Matemática; então eles trouxeram algumas contribuições no sentido de uma prática 
direcionada a questão da etnomatemática, a gente percebe a contribuição do D’Ambrósio lá, é 
muito voltado para o cotidiano do aluno, então como ensinar o aluno valorizando os 
conhecimentos prévios deles, aspectos culturais também, sociais também e também 
buscando a abordagem do concreto, então não foge muito daquela questão da Pedagogia 
antiga, da Montessori, das contribuições com o Tangran, de toda essa outra parte que a gente 
tem que abordar com os alunos, material dourado e tudo mais, então foi direcionado um pouco 
nesse sentido e de uma Matemática mais voltada para uma linha mesmo do D’Ambrósio, 
buscando mesmo a relação do cotidiano, com práticas cotidianas, com propostas cotidianas. 
Não houve [enfoque para os conteúdos matemáticos], como não houve para a Matemática, 
também não houve para as outras; para Ciências eu não aprendi um conteúdo de Ciências em 
especial para ensinar em sala de aula para crianças, é o olhar da Pedagogia sobre aquele 
assunto, com a Matemática foi a mesma coisa, então não foi como eu vou trabalhar uma 
adição com o meu aluno, não houve uma discussão, o método da subtração com o meu aluno, 
não houve. Houve uma fala no sentido de dizer que o conteúdo de 1º ao 5º ano espera-se que 
o professor tenha condições de trabalhar as operações fundamentais com os alunos, o que 
espera que o aluno atinja, aspectos do PCN também foi trabalhado muito nesse sentido para 
trazer o que espera que o aluno aprenda e o RCNEI também foi falado alguma coisa nesses 
termos, dos pequenininhos, da prática do concreto, da utilização dos materiais concretos. 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos escolares no processo de 
ensino-aprendizagem? 

 

PMEF II (1) – Eu acho que o professor tem que estudar, eu planejo, eu tenho que rever como 
que é passo a passo, do ano passado para cá o livro mudou um pouco aí eu tive que rever os 
exercícios, então tem que estudar. Como eu gosto de fazer exercícios, de ler as instruções de 
como os autores querem propor, então você tem que planejar, tem que ler, tem que estudar. 
Não é porque é conteúdo de Fundamental I, que é fácil, você tem que entender como passar 
para eles, agora eu estou em frações com denominadores diferentes, eles não entendem, tem 
uns lá que até sabem porque faz KUMON, eles já viram, mas a maioria não viu, então primeiro 
eu trabalhei frações equivalentes e agora eu estou tentando ensinar a soma de frações com 
denominadores diferentes, aí eles têm que achar as frações equivalentes para poder somar, 
isso eu estou penando agora. Só que com o tempo a gente vai fazendo várias atividades, eles 
vão vendo estratégias diferentes e eles vão assimilando. Se você dá um conteúdo, demora 
duas semanas parece que para cair a ficha, aí leva um tempo. 

 

PMEF II (2) – Primeiramente eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vou ensinar 
a Matemática, eu acho o seguinte, o professor de Matemática, eu me coloco nessa condição, 
eu tenho que estar totalmente, 100% ambientada com aquele conteúdo que eu vou aplicar em 
sala de aula, então eu não vou para uma sala de aula sem ter resolvido tudo o que eu vou 
pedir para os meus alunos fazerem, então tudo que vai ser cobrado, eu vou cobrar 10 páginas 
da apostila de exercícios que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar com essas 10 páginas, as 
10 páginas estão feitas antes. Há um preparo de aula, eu gosto de me sentir muito segura 
para dar aula de Matemática, aliás isso é uma coisa que eu também transporto para qualquer 
outra aula que eu tiver que fazer, outra disciplina que eu tiver que fazer. Eu tenho um cuidado 
muito grande com a Matemática, não é porque eu sou professora de Matemática que eu tenho 
aquela arrogância, que é uma coisa meio que nítido de alguns professores; eu vou ensinar 
sistema de equações lá no 8º ano, todos eles antes eu fiz, porque escorrega e a pior coisa que 
pode acontecer na aula de Matemática é você escorregar na lousa numa resolução de 
exercícios, você perde totalmente a confiança do seu aluno, porque o conteúdo é tão árido às 
vezes que ele está lá na confiança do que você está fazendo, visualizando as etapas, então 
não pode escorregar, eu prefiro não dar o exercício, se eu não estou segura para dar este 
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exercício, eu falo “vamos deixar esse aqui para depois, amanhã na outra aula a gente faz de 
novo, a gente retoma isso aqui”. É uma formação contínua e o professor de Matemática, é 
impossível nós termos o domínio total, eu domino com mais facilidade pedaços da 
Matemática, então, por exemplo, a Geometria ela é um nó muito grande, ele está se 
autoafirmando demais, porque Geometria é um nó muito grande para o professor de 
Matemática, é muito complexo, é um terreno muito árido, então é uma dificuldade. Então, por 
exemplo, a parte de Estatística, a parte de Probabilidade, a parte de Álgebra, eu me identifico 
com pedaços da Matemática, como eu acredito que o pedagogo vá se identificar mais com 
alguns pedaços, os blocos de conteúdos, eu acredito nisso. 

3. Você se sente apto para ensinar Matemática? Por quê? 

 

PMEF II (1) – Agora eu acho que tenho mais experiência, mas eu acho que sempre tem que 
continuar estudando, a gente tem que escutar mais os alunos, este ano mudei bastante, 
diminuí as fichas, porque tinha que desenvolver mais o raciocínio, então leva um tempo, aí eu 
diminuí a quantidade de exercícios. O 5º ano, as crianças hoje em geral, elas resistem 
também ao registro, eles falam “é obrigatório responder assim?”, aí eu falo que é obrigatório 
porque senão eles não registram, não formalizam o conhecimento; o registro tem que praticar, 
então se ele não pratica mesmo a ordem do algoritmo, a técnica, a organização na resposta, 
isso eu acho que tem que cobrar, é um pouco trabalhoso, mas eu vejo que quando chega no 
Ensino Médio aquilo é um treino desde agora, porque não adianta chegar lá no 9º ano e 
resolver responder direitinho, não consegue. Eu fui plantonista de cursinho e tinha gente que 
agora queria estudar para passar na FUVEST, mas na dissertativa ele não sabe formalizar. No 
sábado eu dou aula de resolução de problemas no 8º ano, num curso extra, eu estava vendo 
uns exercícios e eu acho que na Unicamp, depois que passa o vestibular eles falam das 
resoluções abaixo da média e acima da média. Eu verifico como que é a resposta, o nível de 
formalização, então essa prática, por exemplo, os alunos que fazem Olimpíadas a partir do 6º 
ano, então ele começa a... Por exemplo, a Olimpíada Paulista de Matemática é só dissertativa, 
são cinco questões, então tem que saber responder mesmo a mais fácil, como chegar no 
resultado, tem que ter uma organização do pensamento. Tinha muitos alunos inscritos e o 
professor de História foi ajudar para aplicar a prova, aí ele olhou o aluno escrevendo, 
escondendo, “você deveria responder assim também em História”, então quando ele vê a 
necessidade, ele quer passar na prova, então ele resolveu redigir, aí a gente verifica que essa 
formalização é trabalhosa mesmo, mas eu acho que a gente tem que exigir mesmo, tem que 
treinar.  

 

PMEF II (2) – Eu me sinto apta a hoje ensinar Matemática, eu acredito que a experiência vai 
aprimorando, eu me sinto igual ao vinho, quanto mais tempo melhor vai ficando, como estou 
há 10 anos no ensino, eu coloco a seguinte comparação “a R. no primeiro ano de recém-
formada e a R. hoje”, então os conteúdos saem com mais facilidade, as linguagens, os 
exemplos, as estratégias, às vezes não entende de um jeito, a gente procura outro. Quando 
você sai de uma graduação, você sai muito cru nesse sentido e a própria prática vai te levando 
a essa identidade e também a você ter mais familiaridade com os conteúdos. 

4. Em sua opinião, a formação no curso de graduação em Matemática favorece a 
sua atuação no ensino dos conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental (1º 
ao 5º ano)? 

 
PMEF II (1) – O que ajuda, por exemplo, os livros às vezes trazem exercícios errados, 
respostas erradas ou o enunciado não fica claro então para mim facilita um pouco. Então eu 
leio o enunciado e tenho que re-explicar, “ele está pedindo isso, mas pensa em tal ponto...”, 
então eu acho que para mim facilita nesse ponto, porque também, por exemplo, para achar 
porcentagem existem várias formas, a regra de três, tem gente que olha por fração, tem gente 
que olha por proporção, então quem forma em Matemática acho que facilita, porque cada 
criança pensa de um jeito, aí se o professor só sabe de um jeito, aí pega. Mas eu aprendo 
muito com eles, principalmente problemas, às vezes a gente corrige uma avaliação, duas 
formas de resolução, aí tem um aluno que traz a terceira correta, o outro traz a quarta, 
podemos encontrar isso. Eu acho importante [ter formadores matemáticos na graduação em 
Pedagogia] porque tem professores que acabam errando, pegam qualquer fonte e ensinam, 
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por exemplo, Geometria tem um ponto delicado das propriedades dos quadriláteros, então às 
vezes pode ensinar de forma errada, então eu acho que seria interessante mesmo. Eu tenho 
até uma amiga minha que dá aula, ela tem formação em Matemática e dá aula para 
Pedagogia, metodologia de Matemática, e ela percebe as professoras que têm conceitos 
equivocados de frações, então eu acho que é preciso mesmo ter com um especialista sim. Ele 
tem que ter uma visão em educação matemática, não só em Matemática, porque, por 
exemplo, na PUC é tudo em vista da Educação, então isso ajuda muito, porque se for só na 
formação em Matemática pura mesmo, acho que acaba não ajudando. Todo mundo que entra 
num curso de licenciatura aqui no Brasil, pensa que se o curso não der certo, pode ser 
professor, eu acho que tem uma desvalorização. 

 

PMEF II (2) – Eu acho que o que vai me auxiliar em sala de aula no caso de eu ministrar aula 
para o Fundamental I vai ser justamente isso. Eu não acho que o meu curso de Pedagogia em 
termos das disciplinas específicas que ele prepare o professor para a aula de Ciências, o 
professor para a aula de Português, o professor para a aula de Matemática; ele diz o que esse 
professor precisa contemplar em termos de conhecimento, mas ele não me dá esse 
conhecimento específico, ele não me deu, no meu curso de graduação, não me deu esse 
preparo. Quando for para eu dar uma aula de Ciências para o 4º ano, eu vou dar a minha aula 
de Ciências, mas eu vou dar pelo que eu tenho de conhecimento de Ciências e não pelo que a 
graduação de Pedagogia me proporcionou; proporcionou-me a visão do meu aluno, foi uma 
aspecto didático, o meu aluno daquela faixa etária aí entra aquela questão do 
desenvolvimento da criança, até onde a gente também pode cobrar esse conhecimento dele, 
como fazer, o que eu espero dele, até onde ele chega, isso sim, mas o conteúdo de Ciências 
ou o conteúdo matemático, como fazer uma divisão com dois algarismos. Eu acho que 
minimiza, diminui o risco de fracasso escolar por parte dos alunos e de conteúdos 
equivocados, porque é nítida a lacuna que o professor carrega e se fosse só pela Pedagogia 
que eu estou fazendo, ele não me daria necessariamente essa condição de ensinar o 
conteúdo com aquela certeza, com aquela confiança, aquele domínio específico da 
Matemática. Então eu iria para a sala de aula com uma ideia daquilo que o aluno tem que 
aprender, porém eu teria que ir com um preparo meu, iria ter que preparar essa aula, pegar 
esse livro, retomar esse conteúdo, estudar muito, como eu posso fazer para Ciências, por 
exemplo. Se eu ministrar aula para o Fundamental I, eu vou ter que pegar um bom livro de 
Ciências, preparar muito bom essas aulas, eu vou precisar eu mesma dar esse algo a mais, 
diferente da Matemática. Com o conteúdo da Matemática do Fundamental I eu vou ver o que 
eu vou passar para os meus alunos, mínimo múltiplo comum para o 5º ano, começar a 
trabalhar esse conceito com eles, tranquilo, dá para eu trabalhar com mais condição e 
propriedade do que um conteúdo de Ciências, porque eu tenho a formação específica, agora 
esse professor, mesmo só tendo a Pedagogia, ele pode também dar uma aula excelente 
mesmo não sendo matemático, vai também dele. Ou também o contrário pode ser, ele sendo 
matemático e fez Pedagogia e dá uma péssima aula para o Fundamental I pode também 
acontecer, eu tenho exemplos de pessoas que têm a Matemática e a Pedagogia e são 
péssimos, não é só isso, então vai muito para a formação do professor, do meu ponto de vista, 
do que ele enxerga como docente, do como ele é profissional. 

5. Quais as suas dificuldades em relação a sua formação continuada como 
professor(a) de Matemática? 

 

PMEF II (1) – Meu sonho é fazer mestrado. Depois que eu terminei a especialização deveria 
ter emendado, mas tem a questão de ter que continuar em sala, experiência prática, aí tem 
coisas de horário, eu tenho que me organizar melhor, mas eu penso na pesquisa na área da 
formação. 

 

PMEF II (2) – Em relação à Matemática eu não procurei, quando eu estava quase terminando 
a graduação eu procurei uma especialização em educação matemática pela Fundação Santo 
André, cheguei a fazer matrícula só que não formou turma, não teve aquela quantidade 
mínima para a formação de turma, essa foi a única tentativa específica que eu fiz em relação à 
Matemática. Participei de alguns outros cursos rápidos pelo próprio material didático, então 
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por exemplo, o colégio que adotou a Companhia da Escola lá em Campinas, foram momentos 
pontuais e algumas oficinas rápidas, então isso eu tive contato, mas nada específico para 
Matemática depois disso. 

6. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de 
ensino da Matemática? 

 

PMEF II (1) – Agora estamos deparando com alunos com dificuldade de aprendizagem, para 
ter contato com alunos de TDA [Transtorno de Déficit de Atenção], TDAH [Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade] só aqui que eu comecei a ter e cada vez mais está 
aumentando, aparecendo mais alunos com essas dificuldades e eu fiz agora em setembro 
dois cursos, eles explicam como lidar com alunos com TODA, dão dicas, então eu fiz um para 
alunos com discalculia, disgrafia, eu não estou fazendo isso para eu saber diagnosticar, mas 
como eu posso ter práticas diferenciadas, isso a gente não viu na faculdade e agora a gente 
lida mais com alunos nessas condições e é difícil, porque numa sala de aula com 24 tendo 2 
desses alunos é complicado, porque a sala é heterogênea, então tem aquele aluno de ponta, 
tem aluno com mais dificuldade e tem o mediano, então eu acho que o professor nesse ponto 
não é fácil. Esses alunos que precisam de medicação, aí eu entendo assim, se está todo 
mundo ajudando, a família leva ele num especialista, faz fono, psicopedagogo ou psicóloga. 
Eu tenho uma aluna assim, só que quando ela entrou ela entrou sem medicação, sem nada, a 
mãe só matriculou e nas primeiras avaliações ela não conseguiu desenvolver nada, tirou tudo 
nota abaixo da média, aí a escola chamou os pais e a mãe comentou que o pai tem dislexia e 
poderia ser isso, na sala ela era muito agitada, ela não conseguia ficar sentada, aí a mãe 
levou num especialista, fez uma bateria de exames, diagnosticou hiperatividade, TDA e 
dislexia leve, aí começou a fazer o trabalho com medicação e tratamentos e agora a menina 
está mais tranquila, consegue focar melhor, ela melhorou bastante a caligrafia, então eu acho 
que tem que ser um trabalho conjunto e a mãe sempre conversando com a professora e 
comigo e a menina está melhor, então tem que ser um trabalho em conjunto. Eu tenho outro 
caso que tem um aluno que tem TDA, mas a mãe acho que só leva no neuro, tem resistência, 
então para a criança prejudica, só o professor não dá conta. Um desafio grande é novas 
formas de avaliação, porque aqui a avaliação continua sendo tradicional mesmo, a gente está 
mudando um pouco. Ano passado eu fiz oficina de origami com eles, eles fizeram poliedros, 
eles apresentaram, só que 2,0 pontos só porque eles participaram, ficou uma discussão 
porque os pais estão acostumados que eles sejam avaliados só com prova, tudo tem que ser 
formalizado, então eu não tive tempo hábil de “posso avaliar de tal, tal forma”, então vamos 
deixar para um outro momento, porque você não pode dar a nota e falar para o pai que é nota 
de participação, aqui é meio delicado, tudo tem que ser avisado antes, então eu acho que a 
escola ainda está neste processo. Aqui desde que eu entrei, toda a avaliação é prova. 

 

PMEF II (2) – Eu acho que mais algumas oficinas específicas, cursos de extensão mais 
específicos. Por exemplo, eu preciso me familiarizar com Geogebra, é um software para 
utilização da parte não só de Geometria, mas dá para trabalhar outras coisas nele também 
que já me falaram e eu não tenho esse conhecimento, então é um curso que eu acho 
interessante estar fazendo; essas ferramentas tecnológicas mais atuais para a gente estar 
sempre se reciclando, não pode parar, e também cursos direcionados, rápidos, que a gente 
pode trabalhar na aula com o aluno, uma aula de materiais concretos, de utilização dos 
materiais, como que você pode fazer, oficinas mesmo, jogos e brincadeiras, coisas mais 
pontuais que a gente pode trabalhar com eles. Conteúdo, “eu não lembro como se faz 
equação exponencial”, o ano passado eu dei aula para o 9º ano e não lembrava; equação 
irracional, eu não lembrava nada disso, a gente vai atrás, tem a internet que ajuda, tem o 
YouTube que ajuda, tem vários livros, então conteúdo o professor vai atrás, agora prática, 

didática, estratégia, o como fazer, isso é o que pega. 
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7. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida no ensino de 
Matemática. 

 

PMEF II (1) – Desenho geométrico eles gostam bastante, então quando a gente fez o estudo 
dos poliedros e ano passado eu tive a oportunidade de fazer a oficina, eu acho que isso 
ajudou bastante, porque cada 5º ano eu dividi, uma sala fez as pirâmides, a outra os cubos, 
saiu a do decaedro, icosaedro. Eu verificava que tinha alunos que tinha facilidade para 
visualizar e montar, porque o dodecaedro eu não tinha montado, só tinha feito a peça e um 
aluno foi lá sozinho e montou para mim, então ano passado foi muito rico, porque eles 
verificaram a relação, eles queriam montar vários tipos de poliedros não só regulares mas 
também os irregulares, mistura faces triangulares com quadrangulares. A S. até me sugeriu a 
fazer uma bola, tinha a pentagonal e a hexagonal e a gente conseguiu montar, só que a dobra 
é difícil, tive que cortar o papel porque tem que ser retangular, tive que cortar e começar a 
dobrar um pouco porque tem uma parte lá que tem que saber, aí eles montaram uma bola de 
futebol. E eles gostaram bastante porque aqui na escola tem vários materiais, tem poliedro em 
acrílico, tem também a sala de materiais, então eu tento levar de várias formas. Teve uma 
aula que teve que trazer embalagens de poliedros, o mais fácil é caixinha de pasta de dente, 
mas aí eles começam a observar e trazem caixinhas de bolacha de formato de prisma 
hexagonal, começam a trazer várias coisas, começam a desenhar. Eu percebi quando eu 
estava no cursinho, porque tem exercícios de Matemática que você tem que desenhar para 
resolver, você tem que fazer um esboço e eles tinham dificuldade, isso tem que treinar desde 
pequeno. Para fazer em perspectiva, tridimensional, a gente desenvolveu um material de 
apoio para desenhar um quebra-cabeça, aí eles têm uma noção de desenho, porque mais 
para frente já tem como abstrair. 

 

PMEF II (2) – Uma prática bem tradicional, mas que eu senti que os alunos pegaram bem foi 
quando em aula eu fui trabalhar operações com frações de denominadores diferentes, 
trabalhando pelo conceito de frações equivalentes, aquelas frações que a gente tem que 
achar o mmc, quando trabalhei com esta abordagem que o próprio material didático coloca 
para a gente. Os materiais didáticos, se a gente souber aproveitar bem, não digo seguir à 
risca, mas utilizar bem a proposta, ele traz umas contribuições interessantes e eu achei que foi 
uma prática que os alunos pegaram o conceito, são alguns conceitos que eu achei 
interessante em aula, foi uma aula expositiva, foi uma aula na lousa e acompanhamento, 
discutida, dialogada, porque aí eu faço as perguntas, eles respondem, a gente vai 
raciocinando juntos. Teve também uma com regra de três, eu trabalhei há pouco tempo 
também, diretamente proporcional, inversamente proporcional, são conceitos que a gente 
vai... Quando a escola te disponibiliza um recurso, você trabalha, eu me vejo hoje numa 
situação que eu não posso [usar a tecnologia no ensino da Matemática]. Eu tive um outro 
colégio onde eu consegui aplicar com os alunos, era uma aula já estabelecida semanalmente 
com as turmas, curricular, eles tinham um material de acompanhamento eletrônico onde a 
gente estabelecia coisas da sala, jogos onde a gente também trabalhava a Matemática por 
meio das operações básicas dentro de um joguinho que eu treinei muito que é o Smart Panda; 
então quando a escola te oferece o algo além você consegue usar, agora quando você está 
numa instituição onde existe o recurso mas ele não está disponível para você, então você 
acaba fazendo até dentro da sala, momentos em que você percebe o aprendizado do aluno na 
sala de aula mesmo numa aula expositiva. Um bom material, uma boa proposta de aula que 
você tiver, você pode ensinar até da maneira como você aprendeu, nada contra, quando eu fui 
dar esse ensino para eles das operações com frações, eu fiz os dois caminhos: eu fiz o 
caminho da apostila do material didático, da proposta que foi trabalhar pelo raciocínio da 
fração e da equivalência entre as frações e depois você junta quando são iguais, você as 
transforma, e eu trabalhei pela técnica também que foi o jeito tradicional com o qual eu 
aprendi. “Professora, mas qual que a gente faz?” Se você acha que é mais interessante 
analisar o que está acontecendo com a fração e fazer pela equivalência, faz, estou fazendo 
pela técnica e dá a mesma coisa, que é aquela questão “divido pelo denominador e multiplico 
pelo numerador” e é a técnica; então eles escolhem, eu tenho os adeptos dessa parte e eu 
tenho os adeptos da outra também. Eu não excluo as possibilidades e garanto a eles que eles 
escolham qual que eles sentem mais próximo, porque existe uma crítica muito grande às 
coisas tradicionais, mas tem horas que aquilo funciona com ele, tem práticas que são ótimas e 
funciona, então às vezes ele não lembra daquele jeito, mas lembra do outro, dar opções para 
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os alunos resolverem. Igual o conceito de equação também, a apostila traz a abordagem da 
USP, toda aquela parte da pesquisa, da balança, o equilíbrio entre as partes, das operações 
inversas; então se eu estou com 2x = 10, qual o número que multiplica o x para dar 10?, a 
gente trabalha assim, ou “dois grudadinho com x está indicando uma multiplicação, operação 
inversa da multiplicação, divisão, então ele vai lá com 10 dividindo para chegar no 5” ou “só 
trabalha letra com letra, número com número”, então são conceitos tradicionais também, aí o 
aluno vai sentindo, não prender, eu sinto que tem professores que prendem “certo é aquilo”, 
não, o certo é você me mostrar como você chegou naquilo, como você pensou para chegar 
naquilo, eu penso assim. 

8. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 
PMEF II (1) – Eu gostei da sua palestra porque às vezes a gente só fica em sala e é bom 
conhecer outros profissionais, ter uma visão geral da Matemática, porque a Matemática até 
para os professores é uma coisa difícil, eu admito, porque se para a criança é difícil. Eu acho 
que é difícil, tem que ter tempo para estudar, porque não é só abrir o livro na hora e explicar 
então é bom ter outras visões, porque eu tenho só a visão de como é na PUC, na USP, então 
tem que sempre participar de cursos. A gente não busca aquele aluno que seja 10, é aquele 
que esteja entendendo o que está fazendo, que use isso para a sua vida, não é só fazer 
conta. 

 

PMEF II (2) – Eu acho que poderia ter mais iniciativa nesta questão, eu acredito que ainda 
falta um pouco aqui no Brasil essa coisa da formação continuada, eu acho que o que se tem, 
tanto como que a gente escuta, a gente conversa e a gente verifica na rede pública, ou 
mesmo na própria rede particular que é o meu contato maior, é muito pouco, então são os 
momentos que deveriam ser para a formação continuada mas não são, são momentos para 
você reclamar das coisas da sala de aula, eu acho que ainda falta e na área da Matemática 
acho que ainda falta isso, falta esse momento de multiplicação mesmo das práticas, das 
metodologias, do que tem de novo na Matemática, falta isso, pelo menos é o que eu sinto 
nessa vivência que dou aulas de Matemática foram pouquíssimos os momentos em que eu 
tive contato com outras metodologias e com outras estratégias dentro de uma formação 
continuada, muito pouco, esse seria um comentário que eu faria dentro do contexto que a 
gente conversou, eu acho que ainda está muito longe de conseguir o ideal disso e eu acho 
que não é só na Matemática, se for analisar a fundo, para as outras áreas, conteúdos, 
disciplinas também. 
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4.3. ALUNOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

(ENSINO SUPERIOR) 

 

GLP – ALUNOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

(ENSINO SUPERIOR) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que foram 
desenvolvidos no curso, cite qual/quais foi/foram mais significativos para você. 
Não se esqueça de explicitar em que momentos do curso (semestre) a(s) 
disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 

 

GLP (1) – Os blocos temáticos do PCN de Matemática e as tendências pedagógicas na área. 

 

GLP (2) – O conteúdo que mais gostei foi sobre os jogos didáticos, pois é um recurso 
pedagógico que desenvolve o raciocínio lógico matemático da criança de uma forma mais 
lúdica e descontraída. 

 

GLP (3) – Forma e grandezas, literatura infantil, jogos. 

 

GLP (4) – Acredito que todos, pois eu tinha uma visão avessa à Matemática e nunca trabalhei 
com ela em sala de aula, portanto o que aprendi no curso me possibilitou quebrar o pré-
conceito que eu tinha e aprender as diversas maneiras de transmiti-la aos alunos de forma 
menos tradicional. 

 

GLP (5) – Gostei neste semestre da temática de jogos e brincadeiras, como também achei 
uma forma inovadora a literatura atrelada à matemática, onde duas disciplinas juntas 
propicia[m] um momento para o aprendizado de novos conceitos, ou aperfeiçoando os 
conceitos já adquiridos. 

 

GLP (6) – Gostei muito do conteúdo do 5º período, as tendências apresentadas com certeza 
foram muito significativas e nos acompanharão no futuro em nosso trabalho. 

 

GLP (7) – As aulas de dicas de literatura infantil, resolução de problemas e de números 
decimais, aula ministrada na Brinquedoteca, as aulas que participamos efetivamente na 
prática. 

 

GLP (8) – Todos os dois períodos foram de grande aprendizado. 

 

GLP (9) – Acredito que todos os conteúdos tiveram e tem fundamental importância em minha 
formação. 
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GLP (10) – No 5º período as tendências [tendências] matemática [matemáticas], abordagem. 

 

GLP (11) – No quarto semestre a iniciação da matemática, de que forma apresentar para as 
crianças. E a história da matemática foi de muita valia para a minha pessoa. 

 

GLP (12) – A discussão sobre a literatura infantil e o ensino da matemática; a história em 
quadrinhos voltado ao ensino de matemática; o diálogo entre a realidade em sala de aula e os 
conteúdos dos PCNs. 

 

GLP (13) – De todos os conteúdos desenvolvidos, os mais significativos para mim foram os 
seminários em sala de aula, onde nós pudemos a partir das experiências errôneas sobre como 
ensinar matemática, ser orientadas na prática pela professora, a buscar novos métodos de 
ensino, partindo de situações simples do dia a dia, assim, desmistificando o assunto e 
facilitando tanto nosso ensino, como a aprendizagem das crianças. 

 

GLP (14) – Crenças/mitos sobre a matemática; diferentes formas de resolver um problema; 
Seminários: números decimais, fração, medidas; sequência de matemática articulada a outras 
disciplinas; livros paradidáticos; matemática relacionada com o nosso cotidiano. 

 

GLP (15) – Gostei muito da didática usada no quarto período pois tivemos a oportunidade de 
vivenciar a maneira de montar uma aula e como aplicar a mesma, além do trabalho modular 
do semestre passado que fizemos uma instalação que também estudamos e conseguimos 
expor este conhecimento de uma forma mais lúdica. 

 

GLP (16) – A história dos números; o brincar e a matemática. 

 

GLP (17) – Os seminários que abordaram as diferentes abordagens de ensino no quarto 
período me mostrou[mostraram] que não precisamos apenas trabalhar do modo 
tradicionalista, que é a forma na qual a maioria de nós aprendemos, mas sim se utilizar das 
melhores perspectivas de cada uma delas visando sempre a aprendizagem significativa. 

 

GLP (18) – Os seminários desenvolvidos no 4º e 5º semestres foram muito significativos ao 
meu ver. A leitura do livro das abordagens de ensino, da Mizukami, e também o seminário 
sobre números decimais, fração, entre outros. 

 

GLP (19) – As aprendizagens as quais achei significativas foram as do 4º semestre, que nós 
aprendemos as resoluções de várias formas de se aprender a realizar a matemática na 
escola, tais como sistema decimal, frações, números decimais, material dourado, resolução de 
problemas, entre outros. Acredito que estes foram uma forma de ampliarmos ainda mais o 
universo matemático, e através dos seminários podemos sanar e adquirir novos jeitos de se 
ensinar matemática. 

 

GLP (20) – Os mais significativos para mim, foram os seminários apresentados no 4º período. 
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GLP (21) – As maneiras como podemos trabalhar a matemática trocando experiências com as 
crianças, e fazendo as atividades se tornarem divertidas. 

 

GLP (22) – Todos os conteúdos foram muito importantes e trouxeram uma grande contribuição 
para a minha formação. Porém no semestre passado eu me identifiquei muito com os 
seminários sobre a origem da matemática, os números, as frações, grandezas e medidas, etc. 

 

GLP (23) – Todos os conteúdos foram muito importante[s], pois possibilitaram reaprendê-los 
de forma mais significativa e contextualizada. Os seminários sobre a origem da matemática, 
os números, as operações, frações, grandezas e medidas, figuras planas e não-planas, 
tratamento da informação, jogos e brincadeiras no ensino da matemática, com certeza foram e 
serão muito úteis. 

 

GLP (24) – A história da Matemática, onde e como tudo começou e o conteúdo de grandezas 
e medidas. 

 

GLP (25) – Na verdade eu achei significativo todos os conteúdos, principalmente do 4º 
período, pois pude ter a oportunidade de conhecer a Matemática a partir da sua essência e 
fundamentos. 

 

GLP (26) – Matemática e a literatura infantil e [a] aula prática de sistema de numeração 
decimal. Achei ambos [os] conteúdos interessantes pois eu mesma não tinha conhecimento de 
livros que abordam conteúdos de matemática destinados à educação infantil e adorei também 
a ideia de trabalhar os números com palitos de sorvete. Por não estar atuando ainda, acho 
enriquecedor as aulas práticas. 

 

GLP (27) – Os materiais pedagógicos (material dourado, blocos lógicos, etc.); as quatro 
operações matemáticas; os seminários do 4º semestre. 

 

GLP (28) – O ensino de frações, além das pesquisas que realizamos para o seminário, a aula 
explicativa ao final da apresentação me ajudou a compreender um pouco mais sobre o tema. 

 

GLP (29) – Eu gostei muito da aula com o material dourado. Jogos e brincadeiras na 
Matemática são muito divertido[s]. 

 

GLP (30) – Para mim o trabalho com os probleminhas mostrando como podemos elaborar e 
trabalhar eles com as crianças me chamou [a] atenção. As formas diferentes de avaliar os 
alunos com jogos e atividades diferenciadas sem ser[serem] as provas tradicionais, gostei 
muito desta forma, pois além de avaliar as crianças sem que elas percebam, ajuda o professor 
a avaliar alunos no dia a dia. 

 

GLP (31) – No 5º semestre falamos sobre as diversas formas de ensinar matemática, como 
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explicar as operações, o vídeo do menino das divisões da tangerina. No 6º as diversas formas 
de resolução de problemas e o uso de diversos meios para isso, como jogos, contação de 
histórias dentre outros. 

 

GLP (32) – No primeiro semestre ficou um pouco confuso, apesar de ter detalhado as frações 
foi explicado as proporções, as operações. No segundo semestre entendi bem mais os 
métodos de como partir para este ensinar a matemática, apresentar a matemática para 
crianças. 

 

GLP (33) – Os conteúdos referentes à educação matemática mais significativos para mim 
foram as operações básicas no fundamental e as diversas formas de se trabalhar a 
matemática no Ensino Infantil, como trabalho com textos, literatura infantil, jogos, resolução de 
problemas entre outros. 

 

GLP (34) – Os conteúdos mais significativos foram: jogos matemáticos, literatura infantil, 
outros materiais didáticos. 

 

GLP (35) – Em relação ao 5º semestre, percebi que foi cansativo e sem profundos significados 
para minha atuação futuramente. Mas nesse 6º semestre, aprendi muitas abordagens 
metodológicas que com certeza significarão para meus alunos. Posso ressaltar a utilização de 
jogos e brincadeiras e a literatura infantil. 

 

GLP (36) – Os conteúdos do 6º período foram mais significativos, pois envolveram conteúdos 
que eu consegui visualizar na prática. Os métodos de envolver e ensinar a matemática. 

 

GLP (37) – Os conteúdos foram bem desenvolvidos na qual no 5º período os 
PCN’s[Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática] clarearam os métodos a ser[serem] 
trabalhados em sala, e no 6º período as diferentes tendências e desafios matemáticos 
instigaram a minha futura docência. 

 

GLP (38) – Para mim o mais significativo foi a noção de como explicar a matemática de forma 
oral para os alunos, não utilizando somente cálculos e formas como eu fui ensinada quando 
aluna. São diversas maneiras de ensinar e não apenas a tradicional. 

 

GLP (39) – Entre as que me lembro, foi o trabalho de retomar os conceitos abordados das 4 
operações básicas aplicadas na infância e que foram retomadas de uma forma mais clara, 
desmitificando o mito da “matemática complicada”. 

 

GLP (40) – Metodologia [da] Matemática, ministrada pelo Pedro Sanches, ele aplicou além de 
tecnologias para a prática, conseguiu aplicar de forma prazerosa, a matéria enfatizava gráficos 
e tecnologias como analisar. 

 

GLP (41) – História da Matemática, cursei no 5º semestre com o professor André Cristian, foi o 
meu primeiro contato depois de concluir a Educação Básica, terminei em 2006, iniciei na 
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faculdade em 2011, depois dessa aula percebi que iniciei um novo conhecimento da 
matemática. 

 

GLP (42) – No momento estou cursando a matemática e estou mais na parte científica, como 
surgiu. 

 

GLP (43) – Os mais significativos foram as Metodologias e práticas do ensino de Matemática 

que contemplou temas como: Jogos no ensino de Matemática; a literatura infantil que abordam 

conhecimentos matemáticos e o brincar e a Matemática. 

 

GLP (44) – A Matemática para além do cálculo formal porque nos instiga a aprender a 

Matemática usando várias estratégias, levando o aluno e o professor a ter flexibilidade para 

criar e desenvolver várias habilidades. Portanto os jogos e as brincadeiras foram de forma 

sucinta nesse contexto, porque a criança aprende a matemática de maneira prazerosa. 

 

GLP (45) – Resolução, comunicação matemática, brincar e jogos. 

 

GLP (46) – Comunicação matemática, aplicação de material dourado, grandezas e medidas, 

formação do professor de matemática, literatura infantil no ensino de matemática, 

metodologias do ensino de matemática na educação infantil. 

ENSINO FUNDAMENTAL 

GLP (1) – Como sou educadora em um programa em que atuo como professora de 
Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental os temas discutidos em aula me 
auxiliaram no momento de elaborar meus planos de aula. 

 

GLP (2) – Sempre fui boa aluna de Matemática, no entanto houve alguns conteúdos que não 
aprendi significativamente (apenas decorei) e com o passar do tempo acabei esquecendo. 
Houve mudança sim, pois percebi que podemos aprender matemática sem aquele medo de 
que irá ser avaliado. 

 

GLP (3) – Minha relação com os conteúdos matemáticos nunca foi muito boa. Após o 
desenvolvimento dos dois temas [na graduação], posso dizer que houve mudança na minha 
visão sobre a matéria visto que nada é impossível de aprender e que a didática e significação 
dos conteúdos é de grande valia para a aprendizagem. 

 

GLP (4) – A matemática sempre foi uma das principais matérias que eu não gostava, 
principalmente depois do Ensino Médio. Após o desenvolvimento do tema aqui no curso de 
Pedagogia, minha visão sobre ela mudou um pouco, pois eu pude perceber que a matemática 
não é um bicho de sete cabeças, porém a forma como ela é ensinada é definitivamente 
importante, pois e a impressão que fica. 

 

GLP (5) – Eu sinceramente, não tinha tanta afinidade com estes conceitos [matemáticos], 
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porém depois deste semestre, vejo a matemática de uma outra forma, uma outra possibilidade 
de ensinar e aprender, pois estávamos acostumados com o ensino de matemática tradicional, 
e hoje temos esta inovação com jogos, uma forma lúdica e importante de aprender, também a 
literatura infantil ensina a matemática através de um texto, uma história, num contexto bem 
lúdico. 

 

GLP (6) – Sempre gostei de Matemática e tive bom desenvolvimento. Sim houve mudança, 
pois nos foi apresentado um modo diferente do que nos foi aplicado, que para algumas 
pessoas ou a maioria era de difícil entendimento. Para nós futuros professores foi bom 
descobrir que se pode ensinar matemática de um modo prazeiroso [prazeroso]. 

 

GLP (7) – Sim. Aprender o conteúdo com o olhar de mediar alunos (ser a professora), nos 
mostra o quanto o papel do professor é importante para saber mediar, dominar o assunto. 

 

GLP (8) – Eu sempre fui péssima nos conteúdos matemáticos, pois os meus professores 
nunca souberam passar os conteúdos de uma forma que eu entendesse. Sim, ao meu pensar 
a matemática é uma matéria em que não gostava, mais[mas] com os conteúdos aprendidos 
nos temas [da graduação], eu gosto sim da matemática. 

 

GLP (9) – A minha relação com a matemática é considerada um “desastre”, porém tenho tido 
um melhor entendimento e compreendimento[compreensão] dessa temática, considerando-a 
como uma significante ferramenta na prática docente. 

 

GLP (10) – Sim, mudanças significativas, pois resolução de problema deve ser dado ao aluno 
como desafio e também nunca podemos considerar somente um resultado e sim considerar as 
estrategias[estratégias] que leva[m] o aluno a chegar a um determinado resultado fazendo 
com isso os alunos se familiarizar[em] com a matemática. 

 

GLP (11) – Nunca foi[fui] intima[íntima] com a matemática, porém no que foi me apresentado 
houve mudanças tanto pessoal quanto no profissional. Como uma nova visão. E também 
desvendou algumas curiosidades de quando tive matemática na Educação Infantil. 

 

GLP (12) – Eu gosto muito de matemática. Assim ao assistir as aulas consegui perceber que 
há um bloqueio para aqueles que sentem dificuldades para criar atividades ou até mesmo de 
pensar na prática docente para o ensino da matemática. O fato de o curso mostrar diferentes 
possibilidades didáticas despertou meu interesse no aprofundamento do tema. Contudo acho 
o horário destinado a tal prática insuficiente frente ao complexo caminho que nós, futuros 
professores, percorreremos ao término da nossa graduação. 

 

GLP (13) – Antes das aulas nesse módulo, eu tinha um conceito totalmente equivocado sobre 
matemática. Hoje, já consigo ver com outros olhos algo que eu temia e desconhecia. Nunca 
pensei matemática de uma forma simples e relacionada à nossa vida, até nas situações mais 
comuns. Descobri que fazer relações da matemática com situações do cotidiano, além de 
facilitar a compreensão, torna o aprendizado mais agradável. 

 

GLP (14) – Eu sempre tive dificuldades de entender os conteúdos de matemática. Porém a 
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partir dos temas referente[s] a matemática algumas lacunas que ficaram abertas durante o 
meu processo de conhecimento no ensino fundamental I e II e médio começaram a fazer 
sentido. 

 

GLP (15) – Eu tive problemas em relação ao aprendizado da matemática ao longo do meu... 

 

GLP (16) – As aulas me proporcionaram conhecer novas referencias de ensino da matemática 
em que a didática era pautada em metodologias participativas e que conseguem “prender” a 
atenção do educando não mais através do tradicionalismo autoritário, mas de uma maneira 
interessante e educativa. 

 

GLP (17) – A mudança mais significativa foi a nova perspectiva que o trabalho nesta disciplina 
nos proporcionou, um novo olhar sobre a forma de ensinar matemática. 

 

GLP (18) – A matemática é a chave para o universo. Na minha concepção é impossível um 
professor/professora negar as contribuições que a matemática traz. Percebo também com o 
aprendido nesses semestre[s] que é possível um ensino diferente da matemática. Um ensino 
que possibilite o levantamento de hipóteses e um aprendizado significativo. 

 

GLP (19) – Minha relação era bem básica (tinha até um certo medo!). Mas ao longo do tempo 
estas aulas de matemática me ensinaram a ter um outro olhar. Percebo que a matemática 
está em todo lugar e que a mesma é extremamente essencial em nosso dia a dia. 

 

GLP (20) – Sim, pude compreender melhor o conceito e os conteúdos de matemática, dos 
quais pude até aprender coisas que tinha dúvida. 

 

GLP (21) – Sempre tive uma facilidade com os temas de matemática, mas sempre fiz tudo de 
uma maneira tradicional. Os temas trabalhados fizeram uma diferença quanto as[às] maneiras 
como podemos trabalhar. 

 

GLP (22) – A minha relação com os conteúdos da matemática nunca foi boa. Eu comecei a 
encarar a matemática de outra forma depois de ingressar na graduação. Mediante 
aprendizagem de novos termos e novas maneiras de ensinar que antes eu desconhecia. 

 

GLP (23) – Minha relação com os conteúdos matemáticos sempre foi tranquila até certo ponto, 
porque sem dúvida estão e estiveram presentes no dia a dia, principalmente porque com 
minhas filhas na escola sempre precisei ajudá-las em algum momento. Porém, a forma como 
é ensinada mudou e isso ajudou muito a entender conteúdos que não me lembrava mais, pois 
eram puramente memorísticos. 

 

GLP (24) – Sempre gostei da matemática, então apenas relembrei e adorei muito mais a 
Matemática. 
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GLP (25) – Eu infelizmente pude perceber com as aulas que tive um péssimo contato com a 
Matemática durante a minha vida acadêmica até chegar ao curso de Pedagogia. A matemática 
apresentada até mesmo por matemática foi apenas teórico e técnico. Com certeza, pude 
perceber que houve diferença, pois comecei a perceber a beleza da matemática, mas 
infelizmente ainda me sinto insegura em lecionar matemática visto que a minha experiência 
boa se resumiu a alguns meses da graduação. 

 

GLP (26) – Confesso que quando era criança não gostava de matemática, hoje percebo a 
importância desta disciplina, aprendi a gostar mais, mas sei que preciso reaprender para 
poder ensinar. 

 

GLP (27) – Na escola onde trabalho no período da manhã eu sou responsável pela turma do 
integral, onde eu auxilio as crianças no desenvolvimento das atividades de casa e conhecer 
esses recursos (blocos lógicos e material dourado) me ajudou bastante porque eu sempre tive 
vontade de saber utilizar mas tinha um pouco de vergonha de perguntar para as minhas 
colegas de trabalho. 

 

GLP (28) – Péssima. Não gosto da matéria e por isso parece que qualquer explicação vira um 
terremoto de informações que se confunde na minha cabeça. 

 

GLP (29) – Eu não gostava de Matemática, pois percebi que meus professores não 
trabalharam de forma adequada os conteúdos, eu sempre ficava com nota vermelha desde a 
4ª série. Mas agora, visualizo esse tema de forma diferente, muito mais prazerosa. 

 

GLP (30) – Eu sempre gostei de matemática na minha vida escolar, mas quando sai[saí] da 
escola não tive mais contato com esta matéria. Com as aulas voltei a ter este contato, que 
pode me mostrar subsídios para passar este conteúdo aos alunos. Ensinar-me que realmente 
não é fácil de transmitir este conhecimento, e que os professores de matemática se esforçam 
ao máximo para isso. Ajudou-me muito na minha formação. 

 

GLP (31) – Tenho bastante dificuldade com a matemática, mais[mas] com as aulas ajudou na 
compreensão e ver as possibilidades de aprimorar as minhas habilidades. Ver que a 
matemática pode e deve ser discutida e problematizada com significados, para uma 
aprendizagem real. 

 

GLP (32) – A minha relação sempre foi assustadora, sempre tive a ideia que a matemática 
não era para mim. No primeiro semestre ainda me sentia muito insegura, mas agora ao 
término deste 2º semestre com as abordagens e conteúdos, ficaram[ficou] mais claro a 
importância da matemática com relação a nossa vida, com a compreensão que adquiri, o que 
ficou claro sobre o método de estimular o raciocínio lógico através de jogos e a produção de 
textos para que a partir da interpretação se crie e desperte o raciocínio. 

 

GLP (33) – Pouca relação com a matemática, porém após o desenvolvimento dos 2 temas 
referentes à ela, confesso que comecei a enxergar ela de outra forma, fiquei até empolgada 
para ensinar matemática da forma em que vi apenas na faculdade. 
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GLP (34) – A minha relação com a matemática sempre foi ruim e traumatizante. Após o 5º e o 
6º períodos, mudou o meu olhar em relação a matemática e os seus conteúdos.  

 

GLP (35) – Sempre gostei de matemática e gostaria de seguir essa área. Percebi como é 
importante ensiná-lo sem deixar traumas, como percebi em várias colegas do curso. Para não 
deixar esses traumas, aprendi com a professora métodos e também a pesquisar coisas 
diferentes para atendê-los[aprendê-los] significamente[significativamente].  

 

GLP (36) – Eu me senti mais motivada a ensinar, pareceu ser um conteúdo mais fácil depois 
das aulas. Hoje consigo ver a matemática mais atraente.  

 

GLP (37) – Nunca houve um estranhamento em conteúdos matemáticos, porém a metodologia 
a ser trabalhada com as crianças eram um dos temores, na qual nos módulos me mostraram 
para que esse trabalho seja efetivo e com eficácia. 

 

GLP (38) – Sim, pude compreender melhor como aplicar o conteúdo para as crianças, de 
forma que elas não se sintam acuadas com a matéria. 

 

GLP (39) – Houve mudança no modo de pensar minha relação com a matemática, no ensino 
básico era traumatizante. Com o ensino na universidade possibilita outras formas de pensar. 

 

GLP (40) – Realmente tinha um certo bloqueio, porém as propostas [de] Matemática 
[desenvolvidas] pela faculdade contribuem muito e inclusive o estágio nos anos iniciais (4º e 
5º). 

 

GLP (41) – Na forma que o professor explicou consegui aprender coisas que nunca tive 
contato, conteúdos que eram superficiais, melhorei em vários aspectos. Preciso melhorar em 
várias situações no que se refere à Matemática. Não viajo quando o professor fala de números 
babilônicos (exemplo).  

 

GLP (42) – Minha relação atualmente é mínima, estou ansiosa para conhecer mais. 

 

GLP (43) – Acredito que a minha relação com os conteúdos matemáticos é mediana, disciplina 

esta que exige prática de exercícios e formas diferentes para realizar um mesmo exercício. 

Antes não tinha ideia do que ensinar e nem tampouco pensar que as crianças ao brincarem 

em [de] construir torres; brinquedos de encaixe, potencializando a representação de espaço, o 

calendário a socialização com números, tempo, etc. 

 

GLP (44) – Sim. Comecei a entender que a matemática precisa ser entendida com 

intencionalidade [intencionalidade], levando o aluno a refletir porque se chega a condusão 

[condução] exata, dessa maneira a matemática precisa estar relacionada ao cotidiano do 
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aluno para que este possa compreender a matemática como parte do que vivenciamos, da 

nossa prática cotidiana. 

 

GLP (45) – A relação da matemática comigo é de um bloqueio, pois pela falta de compreensão 

e interpretação, após serem estudados durante 2 semestres o bloqueio não existe 

parcialmente, pois os conhecimentos básicos foram compreendidos com mais facilidade. Digo 

parcialmente pois ainda não compreendo conteúdos do ensino médio, pois ainda não faço 

relação com o meu cotidiano. 

 

GLP (46) – Tenho facilidade com a matemática, por outro lado tive dificuldades em aplicar a 

disciplina de forma a partir da realidade do aluno. A única diferença que percebi foi a evolução, 

a dificuldade enfrentada no 1º tema foi singularizada com o passar do tempo. A abordagem da 

professora nas duas temáticas, contribuiu para minha evolução. 

2. Você se sente preparado(a) para ensinar Matemática? Por quê? 

 

GLP (1) – Não posso me dizer preparada, mas confiante que estou construindo na prática a 
minha práxis no que se refere à Matemática. Hoje procuro refletir muito antes de elaborar 
qualquer plano de aula. 

 

GLP (2) – Ainda não me sinto preparada para ensinar matemática, por se tratar de um 
conteúdo muito específico. Sei matemática para mim, mas não consigo explicar. 

 

GLP (3) – Acredito que sim, visto que conhecemos diversos conteúdos e maneiras de abordar 
dentro da sala de aula, concepções e materiais que podem auxiliar. A insegurança é colocar 
em prática a teoria. 

 

GLP (4) – As dúvidas e os desafios sempre vão aparecer. Ainda não estou na área, tenho um 
pouco de receio se realmente já sei transmitir os conteúdos de uma forma coerente, porém 
acredito que estou preparada, mas sei que vou ter que continuar me aprofundando. 

 

GLP (5) – Não, porque estamos em constante aprendizado, e temos que nos preparar, estudar 
constantemente os conteúdos matemáticos para juntos com os nossos futuros alunos, 
aprender. 

 

GLP (6) – Ainda não me sinto preparada, porque sei que para isso falta ainda muito estudo, 
cada dia de aula é único, fatos podem surpreender a cada momento fazendo com que 
fiquemos sem resposta, isso nos levará a mais estudos, pesquisas sobre o assunto. Sei, 
porém, que o tempo e a prática dará confiança, porém o estudo e as pesquisas serão 
contínuas. 

 

GLP (7) – Não, pois no Ensino Fundamental exige conhecimento aprofundado e no meu modo 
de ser na parte explicativa talvez não deixaria claro para a criança o assunto exposto. Exige 
estudo “além”, por ser uma disciplina que tenho dificuldade. 
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GLP (8) – Sim, porque com os conteúdos que foram abordados não tem como ter medo. Dá 
para encarar. 

 

GLP (9) – Através dos ensinamentos obtidos, me sinto capaz de ensinar matemática com as 
turmas de 1º e 2º anos (sendo as que eu leciono). Portanto acredito que preparada ainda é 
cedo para definir. Saliento que estou em processo de formação e ainda tenho muito o que 
aprender sobre essa complexa metodologia. 

 

GLP (10) – Ainda totalmente não porquê[porque] em minha concepção como viemos de uma 
educação tradicional então há muitas abordagens atualizadas que geram uma certa 
dificuldade em relação de se passar o conhecimento o qual no passado o aluno era somente 
um receptor de informações. Também porquê[porque] o professor nunca está preparado 
definitivamente, ou seja, pronto e sim em constantes processos de aprendizagem. E sempre 
em sala de aula aprendemos um com o outro. 

 

GLP (11) – Ainda existe[m] algumas dúvidas, porém me sinto muito mais preparada após as 
temáticas desenvolvidas no 4º e 5º período[s]. Dúvidas que com o cotidiano posso superar, 
lembrando sempre das dicas da professora. 

 

GLP (12) – Não me sinto preparado para ensinar matemática por falta de comprometimento 
próprio como aluno. Creio que este seria o único fator que me impossibilitaria agora de 
ensinar. Porém houve um despertar de interesse em conhecer mais e assim investigar 
diversos aspectos do ensino de matemática. A falta de contato em estágios pode ser um outro 
fator, porém não sei se de fato isto influenciaria na minha incapacidade atual. 

 

GLP (13) – Acredito que estamos sempre nos preparando. Ser um bom professor requer 
busca de conhecimentos e atualizações constantes dos assuntos relativos principalmente ao 
ensino. Apenas me considero mais esclarecida e menos insegura, isso com alguns assuntos. 

  

GLP (14) – No momento não, no entanto já estou fazendo o curso de matemática básica das 
oficinas de inclusão pedagógicas e pretendo me apropriar do conceito procurando outros 
cursos de formação e livros que falam sobre o assunto. 

 

GLP (15) – Na verdade sinto um pouco de insegurança sim, mas com planejamento e 
pesquisa me sinto mais segura para dar uma aula de matemática, além de diversas dicas e 
indicação de livros da professora Luciana. 

 

GLP (16) – Acho que alguns conteúdos ainda precisam de mais treino! 

 

GLP (17) – Na parte metodológica estou mais segura, porém o conteúdo ainda é algo que eu 
sinto necessidade de melhoras, pois para ensinar qualquer que seja a matéria, o professor 
tem que estar com todo o conteúdo sistematizado. 
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GLP (18) – Sei das minhas dificuldades, pois algumas lacunas ficaram do meu trajeto escolar. 
Porém, com seriedade, comprometimento e vontade de ensinar e além de tudo, muito estudo, 
acredito que seja possível ensinar matemática. 

 

GLP (19) – Sim. Pois o curso me proporcionou subsídios necessários para que eu possa 
ensinar a matemática aos alunos. 

 

GLP (20) – Mais ou menos e penso que [se] tiver que ensinar terei que estudar mais 
matemática, para poder ensinar aos alunos. 

 

GLP (21) – Creio que as maneiras possíveis para ensinar são significativas e ajudaram a 
descobrir maneiras novas de ensinar a matemática. 

 

GLP (22) – Na verdade mais ou menos; preparada eu sei que estou sim, porém no dia a dia as 
crianças nos fazem certas perguntas que podem me pegar de “calça curta” e então eu terei 
que pesquisar e reaprender para transmitir conhecimentos para as crianças. 

 

GLP (23) – Sim. Porque sou uma pesquisadora e tenho certeza que as dificuldades sempre 
vão existir, não sei tudo, mas me preocupo muito em buscar soluções e respostas para todos 
os questionamentos. Não, porque preciso me sentir mais segura e isso só com o trabalho e a 
experiência que tenho que buscar. 

 

GLP (24) – Mais ou menos, porque acho que é uma matéria muito complexa, onde você sabe, 
mas muitas vezes não consegue transmitir o conhecimento para os alunos. 

 

GLP (25) – Não. A teoria ainda preciso aperfeiçoar. 

 

GLP (26) – Não completamente, me sinto hoje melhor preparada, mas acho que se um dia 
assumir uma turma terei que estudar muito e me preparar, afinal a prática vem com o tempo! 

 

GLP (27) – Eu acredito que ainda preciso me aprimorar mais, conhecendo novos recursos e 
trabalhando com outras faixas etárias, pois no momento trabalho com[na] Educação Infantil. 

 

GLP (28) – Não. Com certeza terei que estudar muito antes de cada aula. 

 

GLP (29) – Não, pois me sinto insegura na prática. Afinal, nunca me deparei com uma sala de 
aula que eu precisasse estar ensinando. 

 

GLP (30) – Não, porque os conteúdos das aulas nos faz lembrar e refletir sobre os conteúdos 
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que aprendemos na escola, mas não ensina exatamente o que passar para a criança, 
apresenta sim alguns métodos, mas acho que precisava ser mais aprofundado, de forma que 
a gente tenha um subsídio melhor para apresentar pros[para os] alunos. 

 

GLP (31) – Acredito que ainda preciso de muito aprimoramento para ser uma professora de 
matemática boa e que problematizar as questões e as temáticas. Mais[Mas] acredito que em 
todas as matérias teremos que nos aprimorar e continuar os estudos 
constante[constantemente], a fim de sempre relacionar os conteúdos com a vida deste aluno. 

 

GLP (32) – Agora sim, após ao longo destes dois semestres, ficou mais claro o caminho a se 
planejar para elaborar as aulas. Como já sitei[citei] em outra questão este método de causar o 
interesse e a compreensão dos alunos a partir do seu cotidiano. 

 

GLP (33) – Acredito que totalmente preparada ainda não, porém auxiliou em pequenos 
problemas, por enquanto sim, acredito que para ensinar preciso aprender mais. 

 

GLP (34) – Não. Acredito que devo me preparar e estudar muito, já que sempre tive 
dificuldades. Isso não quer dizer NUNCA[grifo do sujeito], e sim um EM BREVE[idem] (no 
futuro). 

 

GLP (35) – Não, mas não me sinto preparada para ensinar nada. Com os estudos, pude me 
aprofundar em questões que me facilitarão futuramente. E também abrir minha mente para o 
que vai vir. Porém, preparada só estarei atuando, colocando em prática o que aprendi e 
refletindo sobre o que apliquei. 

 

GLP (36) – Me sinto preparada, dependendo do conteúdo. Acredito que me sentiria insegura 
ao ensinar conteúdos mais complexos, teria que estudar mais. 

 

GLP (37) – Acredito que as abordagens teóricas somaram a minha formação na qual somente 
na prática será[serão] desenvolvido[s] claramente tais aspetos. 

 

GLP (38) – Acredito que não, porque ainda precisaria de um maior aprofundamento no tema. 

 

GLP (39) – Ainda não me sinto segura, considero que era preciso mais um semestre com 
aprofundamento do que foi passado no 6º semestre que se aproxima da realidade vivida na 
escola. 

 

GLP (40) – Sim, porém acredito que devo buscar mais e acredito que a necessidade da 
faculdade ter mais módulos desta prática. 

 

GLP (41) – No momento não estou preparada, preciso aprender muito, por falta de um 
acompanhamento, de um esforço próprio, o meu aprendizado foi de um método tradicional, 
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diferente dos dias atuais que são construtivistas. Atualmente os alunos aprendem nos anos 
iniciais as quatro operações de forma prática, levando a preparação para o futuro. 

 

GLP (42) – Não, não me sinto preparada para ensinar Matemática porque a base é muito 
simples. 

 

GLP (43) – Me sinto desafiada, mas penso que devo me apropriar dos conteúdos a fim de 

criar estratégias e metodologias de ensino que possam realmente aproximar o aluno dessa 

disciplina tão temida e desprezada pela grande maioria dos alunos, talvez isso seja reflexo da 

frágil e ineficaz formação de professores para o ensino de matemática. 

 

GLP (44) – Sim. Porque além das teorias estudadas que nos dá suporte, aprendi a ter um 

novo olhar sobre a matemática, ou seja, uma matemática que faz o aluno aprender por meio 

da sua própria prática. E dessa forma torna-se uma matemática intencional [intencional] e 

compreendida pelo aluno, não como forma de memorística e sim construtivista. 

 

GLP (45) – Parcialmente, pois há fórmulas que devo relembrar em questão de conteúdo, mas 

em relação a didática estou confiante, porém ainda acho necessário leituras complementares, 

vídeos, etc. 

 

GLP (46) – Em partes, percebo que foi passada a base para tal, mas ainda sinto-me muito 

inseguro, haja vista que não domino com tanta clareza a forma de ensinar matemática de uma 

forma não memorística. 

3. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua formação como 
professor(a) de Matemática? 

 

GLP (1) – Como atuo também na área do letramento e alfabetização encontro suporte na 
escola com professores especialistas no assunto. Por isso sinto a falta de especialistas em 
Matemática para promover também esse suporte. Tento suprir isso com pesquisas na internet 
ou literaturas sobre o assunto, além de troca de informações com outros professores. 

 

GLP (2) – Acho que após cada bloco de conteúdos deveríamos ter exercícios de fixação e, por 
exemplo: Preciso ensinar divisão para uma criança, como devo fazer? Quais conceitos e como 
devo trabalhar este conceito com a criança? 

 

GLP (3) – Necessidade de conhecer profundamente alguns conteúdos para atuar como 
professora mediadora e não transmissora do conhecimento, sem torná-los significativos. 

 

GLP (4) – Saber como explicar o conteúdo, muitas vezes pesado, para os alunos de uma 
forma leve, onde os mesmos possam participar, sendo um conjunto e também levando em 
consideração os conhecimentos prévios que eles já trazem consigo. Nos últimos semestres 
estes aspectos foram abordados de forma boa e de fácil entendimento. 
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GLP (5) – Muitas, seria interessante se tivéssemos mais aulas de Matemática, mais 
profissionais especializados na área, mais conteúdos e tempo para aprender. 

 

GLP (6) – Como vim de um ensino tradicional o que necessito é livrar-me desse tradicional e 
vestir a camisa dos novos métodos, sem medo de arriscar. 

 

GLP (7) – De realizar exercícios e aprofundamentos nos temas para saber mediar o aluno nos 
blocos de conteúdos propostos. 

 

GLP (8) – Na minha época era um estudo muito tradicional, mas agora com a formação e 
conteúdos em que aprendi, farei a diferença levando a matemática de uma forma mais 
prazerosa de se aprender. 

 

GLP (9) – Acredito que seja necessário sair do método tradicional. 

 

GLP (10) – Necessidades de se atualizar com essa nova modalidade de ensinar e aprender as 
areas[áreas] de conhecimento. 

 

GLP (11) – Todas. O conjunto tudo se faz necessário para uma professora, todos os 
conhecimentos são importantes e cada novo conhecimento uma nova forma de trabalha[r] e 
um leque de saber. 

 

GLP (12) – Creio que conhecer e dialogar os documentos oficiais com as práticas docentes. 
Para mim, o que faria diferença na minha prática seria o empenho e a falta de contato com a 
escola. 

 

GLP (13) – Acredito que preciso adquirir mais habilidade com figuras, jogos e medidas. Acho 
que só na prática atrelada a novas buscas de conhecimento. 

 

GLP (14) – Me apropriar mais do assunto e de suas práticas em sala de aula. 

 

GLP (15) – Tenho que estar sempre buscando mais conhecimento para que eu possa estar 
mais capacitada a ser uma professora de matemática. Além de que com a prática em sala de 
aula estarei me sentido[sentindo] mais segura e capacitada. 

 

GLP (16) – Acredito que os conteúdos e as estratégias passadas já me proporcionaram uma 
carga positiva e que a minha maior necessidade é a prática, a vivência como educador. 

 

GLP (17) – Os conteúdos matemáticos adquiridos ao longo da minha formação escolar 
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deixaram lacunas que é necessário serem preenchidas antes de me tornar uma verdadeira 
professora de matemática.  

 

GLP (18) – Apropriação de conceitos e conteúdos básicos de matemática. 

 

GLP (19) – Vejo que devemos fazer sempre mais qualificações, pois aqui no curso de 
Pedagogia, temos “apenas um início” e cabe a nós buscarmos mais conhecimento para 
expandir ainda mais a forma de ensinar a matemática. 

 

GLP (20) – Compreender o que é planejar e a importância disso para desenvolver os 
conteúdos de forma significativa e poder refletir sobre as coisas que não deram certo durante 
a aula. 

 

GLP (21) – Acredito que é sempre importante praticar, pois creio que a experiência não é 
suficiente. 

 

GLP (22) – Eu gostaria de mais propostas com aulas práticas, talvez com as próprias crianças, 
para que eu possa vivenciar um pouco mais a teoria. 

 

GLP (23) – Estar sempre buscando novos métodos é imprescindível para ser um bom 
professor de matemática. Sendo assim, farei tudo que estiver ao meu alcance para ficar a par 
das mudanças, novidades e isto só é possível estudando muito e continuamente. 

 

GLP (24) – Aperfeiçoamento em como planejar uma aula significativa para os alunos. 

 

GLP (25) – Hoje acredito que ler mais a respeito e sempre que precisar buscar ajuda com 
pessoas mais experientes na área. 

 

GLP (26) – Acredito que por não atuar na área ainda, me falta conhecimento prático. Exemplo 
de atividade e acesso a materiais para trabalhar a disciplina. 

 

GLP (27) – Em branco. 

 

GLP (28) – Total. Como disse antes terei de estudar muito antes de dar uma aula de 
Matemática. 

 

GLP (29) – Acredito que as minhas necessidades formativas seja explorar cada vez mais os 
conteúdos juntamente com as crianças, ou seja, observar na prática o que preciso melhorar. 
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GLP (30) – Segurança com os conteúdos, dominar os mesmos. Conseguir saber o suficiente 
para poder apresentar bons conteúdos aos alunos e conseguir tirar dúvidas. 

 

GLP (31) – Acredito que preciso me aprofundar cada vez mais sobre os conteúdos, me 
apropriando dos temas de forma que eu compreenda as várias maneiras de ensiná-lo e como 
relacionar com a vida dos alunos. 

 

GLP (32) – Eu me considero que não é uma falta da instituição e das aulas, mas sinto que 
tenho que estudar mais sobre a organização das operações. Ex: frações, operações, 
proporções, etc., estes métodos. Mas para trabalhar com crianças pequenas e apresentar a 
matemática e levá-los a compreender a importância e que ela está presente em nossa vida 
tive mas[mais] clareza. 

 

GLP (33) – As minhas necessidades formativas são mais opções de métodos e didáticas para 
ensinar a matemática em sala de aula, na prática do cotidiano escolar. 

 

GLP (34) – Alguns conteúdos tenho um pouco de facilidade, e outros não tenho nenhuma. 
Minhas necessidades são gerais. 

 

GLP (35) – Muitas. Mas acredito que o que estudamos nesse ano foi essencial para 
ampliarmos nossa visão a respeito do assunto. 

 

GLP (36) – Domínio de operações básicas matemáticas. Acredito que seria necessário mais 
conteúdos voltados para o “como ensinar” certos conteúdos. 

 

GLP (37) – As necessidades formativas foram clareadas durante as aulas. Essas eram a 
forma de ensinar, avaliar e desenvolver um bom plano matemático para diversas faixas 
etárias. 

 

GLP (38) – Domínio do conteúdo, a prática (experiências) e aprofundamento nas diversas 
maneiras de educar. 

 

GLP (39) – Conhecimento prévio, segurança, domínio do assunto abordado. 

 

GLP (40) – Necessito de uma formação prática no conteúdo de Matemática, a prática, cálculo, 
fração, entre outros. Geralmente os Pedagogos são pessoas mais velhas que 
finalizou[finalizaram] o curso 3º ano[do ensino médio] há muito tempo, faz com que tenha 
muita dificuldade. Tenho até interesse ao terminar Pedagogia, fazer um curso de formação 
continuada para um melhor desempenho em sala de aula. 

 

GLP (41) – Preciso aprofundar na matéria, buscar conhecimentos adequados para passar aos 
alunos, sei o básico e o professor precisa sempre estar preparado, buscar qualificação para a 
sua aula. 
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GLP (42) – Me aprimorar no ensino da educação infantil e fundamental, procurar 
especialização na área. 

 

GLP (43) – Traduzir a matemática numa linguagem fácil, prazerosa, propiciando a 

aprendizagem, ensinar de forma clara e objetiva, resultando no estímulo e apreciação da 

mesma. 

 

GLP (44) – Primeiramente preciso atuar na área, e conforme a prática e a teoria estudada, 

dará suporte para que as necessidades surgidas sejam resolvidas. Acredito que o educador 

precisa se aperfeiçoar a cada dia, buscando sempre vários caminhos que leve o aluno a 

compreender, e dessa maneira a formação do professor precisa ser continuada. 

 

GLP (45) – Mais vivência em situação problema, pois mesmo que o estágio proporcione 

parcialmente ainda há um certo “medo” de como trabalhar apesar de ter uma confiança pelas 

aulas dadas. 

 

GLP (46) – Maior carga horária da temática ao longo do curso, geralmente a quantidade de 

horas aula são insuficientes para resgatar o que havíamos aprendido. Diante disso, fica 

complicado ensinar conteúdos que não dominamos. 

4. Em sua opinião, quais são os limites/lacunas do trabalho desenvolvido na 
graduação em relação à educação matemática? 

 

GLP (1) – O maior limite foi o tempo. Para mim o tema mereceria mais tempo para discussão. 

 

GLP (2) – A teoria é passada corretamente, porém precisamos saber como fazer na prática. 

 

GLP (3) – A dificuldade de colocar em prática alguns dos temas desenvolvidos em sala de 
aula. 

 

GLP (4) – O trabalho desenvolvido nos 2 últimos semestres foram especificados e bem 
demonstrados didaticamente durante as aulas. Pudemos ver os modos de transmitir os 
conteúdos matemáticos de forma a incluir também as opiniões e conhecimentos das crianças, 
não me lembro de nenhum aspecto importante que tenha sido esquecido. 

 

GLP (5) – O tempo foi muito curto, para podermos assimilar todos os conteúdos 
[matemáticos].  

 

GLP (6) – Tempo, os semestres parecem sempre curtos demais. 

 

GLP (7) – Por o módulo necessitar de uma bagagem de teoria (fundamentos teóricos), a 
disciplina se limita em não realizar na prática exercícios e como mediar o aluno nas suas 
dúvidas. 
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GLP (8) – Em meu ver achei muito bom e de grande aprendizado para minha formação. 
Foram conteúdos muito significante[s]. 

 

GLP (9) – Na minha opinião foi[foram] comtemplada[contempladas] as especificidades do 
semestre. 

 

GLP (10) – Em relação ao tempo para realmente como desenvolver um trabalho na disciplina 
matemática foi muito curto. Deveria ter sido 1 ou 2 semestres anterior, para que assim, 
poderíamos[pudéssemos] nos aprofundar. 

 

GLP (11) – O trabalho desenvolvido no 2º semestre foi de grande valia para nos preparar para 
formas e maneiras as quais trabalharemos na escola. 

 

GLP (12) – A quantidade de aulas para trabalhar o tema. 2 aulas semanais são insuficientes 
para tratar de algo tão significativo. Ajudaria muito se houvesse uma escola de aplicação, 
principalmente para tornar mais real os fundamentos e para também enriquecer o diálogo 
entre teoria e prática. 

 

GLP (13) – Para mim, o limite foi apenas o tempo. Claro que foram aulas e temas muito bem 
elaborados e explicados de forma clara, porém não há tempo para maiores conhecimentos. 

 

GLP (14) – Aprofundamento nos conceitos. 

 

GLP (15) – Em branco. 

 

GLP (16) – Acho que pela proposta apresentada não houveram[houve] lacunas. 

 

GLP (17) – Gostaria de ter tido mais aulas práticas, como aquela dos palitos que tivemos na 
brinquedoteca. 

 

GLP (18) – Acredito que seja o pouco tempo que temos de aula. Talvez poderíamos ter mais 
aulas do ensino de matemática, pois assim teríamos mais tempo para poder conciliar aulas 
práticas com as teóricas. 

 

GLP (19) – Nenhum. 

 

GLP (20) – A falta de aula prática. 
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GLP (21) – Gostei de envolver várias disciplinas num mesmo jogo, trazendo assim, diversão e 
aprendizado. 

 

GLP (22) – Na minha opinião foi desenvolver um jogo com ligação com a matemática. 

 

GLP (23) – O semestre passa muito rápido, mas a professora do módulo consegue dar o 
recado e nos instigar a buscar mais conhecimento na área. O tempo é o fator que não nos 
permite aprofundamento em sala, deixando lacunas, não de conteúdo mas de um melhor 
aproveitamento. Vai de cada um preencher essas lacunas da melhor forma para incrementar 
ou completar o seu conhecimento. 

 

GLP (24) – As lacunas foram as faltas de aulas práticas, pois são nelas que vivenciamos o 
que é ser professor em sala de aula. 

 

GLP (25) – Eu achei que aulas práticas poderiam ser mais desenvolvidas para correlacionar a 
teoria com a prática em vivências antes da conclusão do curso. 

 

GLP (26) – Gostei muito das aulas, mas acho que no 1º semestre quando apresentamos o 
seminário poderíamos ter apresentado uma aula (planejamento da aula, escolha de sequência 
didática, escolha de materiais, etc.) para que pudéssemos avaliar a prática pela própria 
prática. 

 

GLP (27) – Em branco. 

 

GLP (28) – Professora acho os vídeos utilizados muito antigos, por vezes a aula se torna 
“massante”[maçante]. Poderia fazer mais aulas como a do material dourado. A aula foi 
divertida e o conteúdo não foi esquecido. 

 

GLP (29) – Os limites, na verdade, na minha opinião, seria interessante termos aulas práticas, 
para adquirirmos experiências novas. 

 

GLP (30) – Precisava de mais aulas práticas, que a gente conseguisse ter mais vivência com 
os conteúdos que iremos ensinar. 

 

GLP (31) – Devido ao pouco tempo e os inúmeros eventos que ocorreram este ano na 
universidade tivemos pouco tempo para as discussões e problematização dos conteúdos, 
mais[mas] como sempre a professora nos disponibiliza e nos indica materiais para 
continuarmos com as discussões e aprofundando os assuntos. 

 

GLP (32) – Eu senti mas[mais] lacuna ou na verdade pouco tempo no primeiro [semestre], no 
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segundo semestre compreendi muito mais, acredito que nos falta mais exemplos de sala de 
aula. A teoria é muito boa realmente, sei que com a prática que iremos nos completando em 
nossa profissão, mas este segundo semestre me proporcionou um crescimento na 
compreensão da matemática.  

 

GLP (33) – Não, em minha opinião, não houve lacunas do trabalho desenvolvido, me senti 
interessada em todas as aulas, sempre empolgada a aprender mais com a professora. 

 

GLP (34) – O trabalho desenvolvido nos 2 semestres, referente aos conteúdos matemáticos 
foram ótimos. Os desafios lógicos feitos em sala de aula foram ótimos, pois é possível ver as 
estratégias/pensamentos que cada pessoa adota para resolver. Foi muito legal. 

 

GLP (35) – Principalmente o 5º semestre, não precisamos estudar os conteúdos de 
matemática, mas vê-lo na prática. Acredito que precisamos de mais vivências. 

 

GLP (36) – Acho que para mim, tudo foi muito proveitoso para o future no ensino da 
matemática. Penso que poderia ter mais o “como ensinar” que é a dificuldade que temos na 
prática, como eu disse na questão anterior. 

 

GLP (37) – O trabalho desenvolvido teoricamente foi excelente. Acho somente necessário ter 
aulas mais dinâmicas e práticas para que tais metodologias sejam aplicadas. 

 

GLP (38) – Acredito que o trabalho desenvolvido nos 2 semestres foi bem aplicado e não 
deixou a desejar. 

 

GLP (39) – Precisa ter mais atividades que se aproxime[m] mais da prática escolar. 

 

GLP (40) – Precisamos do conteúdo de Matemática, ficou-se muito nas metodologias, que 
realmente é muito pouco. Apenas o como ensinar, sair preparado para atuar com o 
conhecimento em cima das necessidades dos anos de atuação até para que tire um possível 
bloqueio que existe entre professores que tem medo dos números. 

 

GLP (41) – Em branco. 

 

GLP (42) – No ensino superior é muito superficial na maioria das matérias, o foco da grade 
geral do curso não é alfabetizar e letrar o aluno de forma correta, é muita metodologia 
filosófica e o verdadeiro conhecimento específico fica para uma formação continuada. 

 

GLP (43) – Foram os conteúdos dos PCNs no 5º semestre, a forma apresentada foi muito 

maçante, limitando-se a slides e vídeos, poderíamos ter avançado para o concreto, com a 

utilização do material dourado, ábaco. Trazer exemplos de dificuldades vivenciadas em sala 
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de aula e propor diferentes formas de saná-las. 

 

GLP (44) – O trabalho desenvolvido nos 2 semestres nos aproxima de um trabalho 

desenvolvido muito importante para nossa formação como educadoras. Para mim, aprendi que 

é preciso ser criativa, flexível e olhar para o aluno de acordo com as suas necessidades e 

realidade vivenciada, para que o aluno se aproxime dos conteúdos e possa relacioná-los ao 

seu cotidiano. E assim aprender de forma intencional. 

 

GLP (45) – Em 2 semestres em minha opinião, foi muito curto para aprender profundamente 

as questões metodológicas deixando muitas coisas de lado. Claro que como aluna, tenho que 

fazer minhas leituras complementares, atividades, etc. Porém não é a mesma coisa que um 

professor preparado para esclarecer dúvidas e ensinar para os alunos. 

 

GLP (46) – Sem ser redundante, afirmo o que respondi na pergunta anterior. A lacuna está 

ligada a quantidade de horas aula, que é insuficiente para se formar um professor apto a 

ensinar matemática nas séries iniciais. 

5. Em sua opinião, há aspectos positivos? Quais? 
 

GLP (1) – Sim. Ser apresentado as novas tendências no ensino da Matemática. 

 

GLP (2) – Sim, as diversas abordagens e metodologias. Adorei os exercícios do livro “Os 
problemas da família Gorgonzola”. 

 

GLP (3) – Sim, as diversas concepções abordadas, metodologias. 

 

GLP (4) – Sim, a forma lúdica de ensinar a matemática e a “quebra” do estereótipo de uma 
matéria chata e difícil. 

 

GLP (5) – Bastante, a sua forma organizada e comprometida de ensinar, explica com clareza, 
e se esforça para passar para os alunos, os conteúdos matemáticos. 

 

GLP (6) – Sim, muitos. Conteúdos, explicações, novas tendências, simpatia da professora. 

 

GLP (7) – Sim. A organização do planejamento, a abertura de dúvidas e questionamentos e 
vivências dos alunos. 

 

GLP (8) – Sim, os conteúdos, as explicações, a organização nas aulas, sendo sempre aulas 
dialogadas. 
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GLP (9) – Sim, os jogos saiu[saíram] do tradicional, levando nós alunos a uma construção do 
material disciplinar através da ludicidade. 

 

GLP (10) – Alumiou[Iluminou] as minhas ideias em relação de como iniciar um trabalho com os 
alunos na disciplina. 

 

GLP (11) – Sim. A aprendizagem e novos conhecimentos nos faz pensar e repensar nossa 
atuação dentro da escola e a maneira como vemos nos alunos e o que podemos melhorar. 

 

GLP (12) – Sim. A dedicação da professora em fornecer um conjunto de literatura a respeito 
do tema foi o que mais me deixou satisfeito. A preocupação com nosso desenvolvimento 
também foi um diferencial. 

 

GLP (13) – Sim. O primeiro ponto positivo no meu ponto de vista, é uma professora muito bem 
preparada, conhecedora do assunto e disposta a uma prática significativa. Apesar de não 
haver tempo para aprofundar os assuntos, a dinâmica das aulas realmente 
contribuíram[contribuiu] muito para uma mudança de postura como professores e ofereceu 
diretrizes para novos estudos, inclusive aprofundamentos do assunto. 

 

GLP (14) – Sim, existem outras formas de se ensinar matemática fora dos limites do ensino 
tradicional. 

 

GLP (15) – Eu achei muito valido[válido] todos os materiais que foram abordados 
principalmente jogos e materiais didáticos que facilitam o trabalho do professor em sala de 
aula. 

 

GLP (16) – Houveram[houve] sim aspectos positivos. As aulas foram expostas de maneira 
muito clara e repleta de boas referências. 

 

GLP (17) – Sim, no início do curso me perguntava como seria possível trazer de outras formas 
os conteúdos que eu mesma aprendi na minha fase escola[r], a metodologia no ensino de 
matemática me mostrou um novo olhar sobre as diversas formas de ensino-aprendizagem. 

 

GLP (18) – Sim. Vemos o comprometimento e a seriedade da professora em procurar sempre 
transmitir um aprendizado significativo. As ilustrações, materiais como vídeos e exemplos de 
jogos são extremamente importantes. 

 

GLP (19) – Sim! Através da prática, pois muito se ensina a matemática na teoria e nada na 
prática, já aqui aprendemos tanto na teoria quanto na prática. 
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GLP (20) – Sim, as aulas nos mostraram como teoricamente a matéria. 

 

GLP (21) – Sim, tudo é aprendizado e experiência. 

 

GLP (22) – Os aspectos sempre são positivos a partir do momento em que me abre novos 
horizontes. 

 

GLP (23) – Sim, todos possíveis. O ensino da matemática é fundamental na sociedade e 
ensinado por uma professora tão capacitada faz muita diferença, faz com que o aluno goste 
da matéria/disciplina e queira também ser um bom professor de Matemática, fazendo com que 
as crianças também gostem! 

 

GLP (24) – Sim, nos mostra como devemos abordar esta matéria e que métodos utilizar. 

 

GLP (25) – Sim, enxergamos a “verdade”, pois de fato o que eu tive anteriormente foi a 
matemática irreflexiva e apenas “exata”, no curso pude perceber que a matemática é muito 
reflexiva e também de “humanas”, ninguém chega a uma exatidão sem uma reflexão até 
mesmo filosófica. 

 

GLP (26) – Muitos; percebo uma preocupação sua nos conteúdos que nos 
apresentam[apresenta], gosto da sua organização, é evidente que as aulas foram preparadas 
(algo que não percebemos em algumas disciplinas). Acho suas orientações referentes aos 
trabalhos integrados excelentes, você é bastante solícita e nos auxilia em tudo. Acho 
interessantes as sugestões de atividades e seus relatos sobre sua experiência na educação. 

 

GLP (27) – Em branco. 

 

GLP (28) – Sim. A sua paciência em explicar até que a pessoa entenda ajuda muito para 
quem tem dificuldade. 

 

GLP (29) – Sim, pois com suas aulas pude ver que a Matemática não é um “bico de sete 
cabeças” como eu imaginava, mas sim, é um tema bem curioso de ser trabalhado. 

 

GLP (30) – A professora do módulo, conseguiu apresentar com clareza os conteúdos, isso fez 
a minha formação ficar mais rica em conhecimentos. 

 

GLP (31) – Sim, conseguimos vislumbrar as diversas formas do ensino da matemática e que 
temos sim capacidade de fazê-lo. 
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GLP (32) – Sim, é um período corrido mais[mas] é uma formação continuada o que temos que 
compreender é que a partir dos auxílios dos textos postados que complementam os conteúdos 
das aulas faz muito a diferença para a nossa formação. 

 

GLP (33) – Sim, o primeiro e mais importante é o outro olhar para a matemática e não o olhar 
que a maioria das pessoas tem em relação ao ensino da matemática, que é um bicho de sete 
cabeças. Aprender e compartilhar práticas no ensino da matemática com alunas e a 
professora. 

 

GLP (34) – Sim, durante o semestre foram apresentadas várias coisas que facilitam o trabalho 
do professor em sala de aula, como, por exemplo, jogos matemáticos, literatura infantil e 
outros materiais. 

 

GLP (35) – Com certeza, pudemos aprofundar conhecimentos, conhecer metodologias 
eficazes e principalmente reconhecer a importância da matemática na vida de todos sem 
traumas. 

 

GLP (36) – Muito, para mim só houve aspectos positivos, aprendi muito nesses 2 semestres. 

 

GLP (37) – Sim, abordagens teóricas norteadoras para o trabalho docente, bem como novas 
perspectivas de ensinar matemática. 

 

GLP (38) – Sim, conhecimento sobre os conteúdos e diversas formas de trabalhar um mesmo 
tema. 

 

GLP (39) – Sim. 

 

GLP (40) – Sem opinião. 

 

GLP (41) – Em branco. 

 

GLP (42) – Sim, em outras áreas são bem trabalhadas o foco é primordial, como a 
psicopedagogia lúdico, oficinas pedagógicas, essas matérias foge[m] mais da parte filosófica é 
trabalhada mas com menos focos. 

 

GLP (43) – Sim, sem dúvida, primeiramente foi sairmos da linguagem formal e entrar na magia 

das crianças através da literatura infantil (indicação de livros) que vai atingir e dar sentido para 

as crianças, portanto a forma lúdica é o caminho. Segundo despertou o desafio de transformar 

essa disciplina em algo prazeroso e principalmente o compromisso de pesquisar e mostrar em 

quais situações e necessidades se fazem jus determinado conteúdo e contextualizá-lo 

sensibilizando e certificando-o do seu aprendizado. 
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GLP (44) – Sim. Porque adquiri um novo paradigma matemático que me levou a ter uma nova 

visão de uma matemática que, se trabalhada de forma construtivista, concretiza-se um 

conhecimento significativo para o aluno, porque além de participar da construção do 

conhecimento, este reflete sobre sua própria realidade, tornando-se um conhecimento que 

favorece o próprio indivíduo. 

 

GLP (45) – Sim, a professora dos 2 semestres tem uma didática maravilhosa, pois ela trabalha 

muito além dos slides, trabalha muito com troca de experiência onde até podemos nos colocar 

na posição de tal situação. 

 

GLP (46) – Sim, o corpo docente, a estrutura da universidade, a facilidade de acesso à 

informação através de laboratórios, a biblioteca, entre outros. 

6. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

GLP (1) – Em branco. 

 

GLP (2) – Em branco. 

 

GLP (3) – Em branco. 

 

GLP (4) – Em branco. 

 

GLP (5) – Em branco. 

 

GLP (6) – Em branco. 

 

GLP (7) – Em branco. 

 

GLP (8) – Em branco. 

 

GLP (9) – Em branco. 

 

GLP (10) – Em branco. 

 

GLP (11) – Em branco. 



331 

 

GLP (12) – Em branco. 

 

GLP (13) – Professora Luciana, muitas vezes os significados que criamos no processo de 
aprendizagem em uma sala de aula, também é relacionado com a postura do professor. 
Certamente você contribui com a formação dos alunos, a partir do seu exemplo como 
professora. 

 

GLP (14) – Em branco. 

 

GLP (15) – Achei muito importante a professora Luciana facilitar alguns conteúdos que eu já 
conhecia, mas não da maneira que foi passada. 

 

GLP (16) – Em branco. 

 

GLP (17) – Em branco. 

 

GLP (18) – Em branco. 

 

GLP (19) – Em branco. 

 

GLP (20) – As aulas foram otimas[ótimas], informativas, esclarecedoras. 

 

GLP (21) – Em branco. 

 

GLP (22) – Em branco. 

 

GLP (23) – Parabéns professora por ser tão eficiente! 

 

GLP (24) – Adorei as aulas, apesar de semestre passado não ter ficado em sala até o final, 
mas sua metodologia e organização me encantaram, penso até em fazer licenciatura em 
Matemática. Beijos, Cris. 

 

GLP (25) – Em branco. 
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GLP (26) – Gostaria de agradecer imensamente por suas aulas, sei que sou uma peste mas 
tenho você como um exemplo de profissional, me encanto ao ver e ouvir sobre seu trabalho 
com as crianças e espero poder usar isso em minhas aulas. Saiba que te admiro muito e se 
você fosse minha professora com certeza teria me apaixonado pela matéria[matemática]. 

 

GLP (27) – Em branco. 

 

GLP (28) – Uma crítica construtiva. Por vezes a senhora é muito tradicional: silêncio, olha o 
barulho pessoal. Somos uma turma de faculdade, entendo que alguns extrapolam, mas não dá 
para tratar a classe como se fosse de 4ª série. No mais, para mim você é uma ótima 
professora. Meu grande problema é mesmo com a Matemática.  

 

GLP (29) – Professora Luciana, só tenho que agradecer por todas as aulas que você deu, 
continue com essa paciência, pois através de suas explicações, foi aberto[foram abertos] 
novos horizontes em relação ao meu preconceito com essa matéria. Continue assim, você é 
brilhante. 

 

GLP (30) – Em branco. 

 

GLP (31) – Em branco. 

 

GLP (32) - Em branco. 

 

GLP (33) – Professora Luciana, achei muito interessante ter esses 2 semestres com você nos 
ensinando e nos mostrando um pouco de sua prática como professora de matemática. Acho 
que você já percebeu a minha vontade em vir para a sua aula, além de dinâmica, ela trabalha 
o nosso pensar e me interessa muito. Meu olhar para o ensino de matemática, como o de 
muitas do curso, acredito que mudou. Muito obrigada! Eu te admiro muito, admiro sua 
organização e sua vontade de ensinar, fazendo com que nos aprendamos de uma forma “leve” 
e compreensível. Quero ser uma professora que nem você! Um beijo e mais uma vez 
obrigada. Ah, é com muito prazer que participo de sua pesquisa viu? Você merece! 

 

GLP (34) – Professora Luciana! Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido em sala de aula, 
você é um exemplo de organização, didática, ética, educação, conteúdo e etc... Você 
contribuiu para a minha formação como Pedagoga e também me ensinou a gostar um 
pouquinho mais de Matemática e não ter tanto medo dela. Obrigada por tudo! 

 

GLP (35) – Agradeço pela companhia e todos os aprendizados. Lembrarei de sua postura 
como exemplo nas minhas aulas. 
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GLP (36) – As aulas de matemática nesses 2 semestres foram muito importantes para minha 
formação. O método de ensino e a organização da professora Luciana ao transmitir os 
conteúdos nos ajuda muito. Matemática é uma área da educação que causa muita 
insegurança aos professores, ao ensinar, e eu acho que com as aulas que tive, me sinto mais 
à vontade para estudar e procurar conteúdos e didáticas interessantes para meus alunos. 

 

GLP (37) - Em branco. 

 

GLP (38) – Os conteúdos trabalhados foram aplicados de forma que pude compreender, me 
deu noção de como seria explicar matemática para meus futuros alunos e as diversas formas 
que posso trabalhar o mesmo tema. 

 

GLP (39) – Em branco. 

 

GLP (40) – Em branco. 

 

GLP (41) – Em branco. 

 

GLP (42) – Precisa, no meu ponto de vista, acrescentar mais a rotina em sala de aula, para 
sermos bons pedagogos precisamos no momento ter mais conhecimentos da base, isso é o 
mínimo para construir conhecimento correto e satisfatório para os alunos. Passar para uma 
criança de 1ª a 5ª série[1º ao 5º ano] nossa base da faculdade deixa muito a desejar. 
Qualquer coisa que eu queira ensinar para meu aluno que eu não vi na faculdade, vou ter que 
ir atrás procurar se[me] informar para ensinar correto. E onde entram os 3 anos e meio de 
faculdade que fiz, se na prioridade ela não me ajudou!!! 

 

GLP (43) – Senti falta das experiências em sala, ou seja, quando explico um determinado 

conteúdo e meu aluno não compreende, ou grande parte da sala, qual outra estratégia 

didática devo aplicar, me faltaram mais exemplos. 

 

GLP (44) – Acredito que tudo que foi estudado, analisado e compartilhado nos 2 semestres 

me fez compreender sobre uma matemática prazerosa que pode ser trabalhada de várias 

formas, e o jogo e a brincadeira é muito significativo se trabalhado dentro da matemática. 

Basta o educador planejar de acordo com as necessidades do aluno, e proporcionar espaço 

para que o aluno possa usar e criar outros caminhos de aprendizagem. 

 

GLP (45) – Apesar de não estarmos mais numa compreensão “tão” concreta, achei que 

durante as aulas faltou mais situações problemas, e algumas informações mais concretas, 

também senti falta da tão esperada visita à brinquedoteca, pois como houve e há muito 

conteúdo e ocorreram diversas situações que atrasaram nossas aulas, foi impossível a visita. 

Seria importante que a professora nos acompanhasse, pois direcionaria o nosso olhar. 
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GLP (46) – Senhora pesquisadora, parabéns pelo seu trabalho. Felizmente, conheço também 

a professora e fica impossível dividir as duas funções. Quero aqui, deixar registrado, o 

exemplo de profissional que és e como aprendi contigo ao longo destes anos. Me disseram 

um dia “que o discípulo sempre é o espelho do mestre”. Se eu conseguir ser pelo menos 10% 

de tudo que você refletiu durante essa jornada, como seu aluno, com certeza serei um 

professor, acima de tudo, correto, mas também mediador do conhecimento, saberei ensinar 

com prazer e irei despertar nos meus alunos o encanto pelo conhecimento matemático. 
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4.4. ALUNOS EGRESSOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 
(ENSINO SUPERIOR) 

 

ELP – ALUNOS EGRESSOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA  

(ENSINO SUPERIOR) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que foram 
desenvolvidos no curso, cite qual/quais foi/foram mais significativos para você. 
Não se esqueça de explicitar em que momentos do curso (semestre) a(s) 
disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 

 

ELP (1) – Durante o 4º ano da graduação participei de uma ACIEPE chamada Matemática na 
educação infantil. Neste grupo composto por estudantes da graduação e professores da 
[universidade] de São Carlos aprendi bastante, principalmente no que se refere aos conteúdos 
e propostas de trabalho e projetos. 

 

ELP (2) – A disciplina que foi realizada no 3º semestre do curso, ou seja, no 1º semestre do 
ano de 2010; foi de grande valia compreender o processo da construção lógica desenvolvida 
ao longo dos anos, assim como também, como proporcionar experiências que contribuam 
para mesma. 

 

ELP (3) – 3º semestre, disciplina foi metodologia do ensino da Matemática, o que foi passado 
foram: O PCN de Matemática, visão geral e números e operações. A contextualização 
histórica. Neste mesmo semestre fiz um curso no Grupo Nova Visão. Estudo da multiplicação 
e divisão, o que me ajudou muito. 

 

ELP (4) – O professor mostrou a importância de trabalhar os conceitos matemáticos de forma 
significativa para o aluno, mostrando para ele que a Matemática faz parte do seu dia a dia. (4º 
semestre) 

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? Houve mudança após o 
desenvolvimento das disciplinas referentes à educação matemática na 
graduação? Em que termos? 

 

ELP (1) – Na graduação temos contato com a teoria principalmente no que se refere a 
metodologia do ensino da matemática, senti falta do conhecimento sobre os conteúdos 
específicos para cada faixa etária. 

 

ELP (2) – Após o desenvolvimento da disciplina, tornei-me mais confiante e reflexiva quanto à 
prática de ensino da matemática, sempre pensando formas que possam contribuir no 
processo de interiorização e desenvolvimento do processo lógico à faixa etária a [na] qual 
estou atuando, para que futuramente, esta compreensão favoreça o aluno a enfrentar novos 
desafios e a buscar estratégias para a realização de atividades e problematizações 
apresentadas. 

 

ELP (3) – A minha relação é boa, sempre gostei de Matemática, não sou muito boa, mas pelo 
fato de gostar, não encontro muitas dificuldades. 
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ELP (4) – Na minha época de escola não gostava muito, não era significativo, muitas coisas 
para decorar, tabuadas, fórmulas, etc., sem entender qual a necessidade de aprender tudo 
aquilo. Após a disciplina, descobri que isso tudo pode ser trabalhado de maneira prazerosa. 

3. Você se sente preparado(a) para ensinar Matemática? Por quê? 

 

ELP (1) – Me sinto preparada pois sempre que encontro alguma dificuldade relacionada ao 
conteúdo busco teoria para me auxiliar neste processo. 

 

ELP (2) – Ainda pretendo me aprofundar melhor, mas sinto-me preparada a partir da base que 
obtive durante a graduação e continua[r] pesquisa/leitura sobre assuntos que nos 
“recriam/reformam” enquanto educadora em constante formação. 

 

ELP (3) – Não, faltou um conteúdo mais prático. Precisaria rever o que aprendi e pesquisar o 
conteúdo a ser aplicado para a faixa etária correspondente. 

 

ELP (4) – Me sinto preparada para ensinar Matemática na Educação Infantil, por ser a área 
em que atuo e por buscar se atualizar constantemente com cursos e pesquisas. 

4. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua formação como 
professor(a) de Matemática? 

 

ELP (1) – Na graduação o contato maior com o ensino da matemática foi durante o estágio de 
docência e na ACIEPE na qual me inscrevi. Busquei mais conhecimento pois senti falta na 
disciplina oferecida na faculdade, queria me aprofundar melhor nas práticas e conteúdos.  

 

ELP (2) – Considero relevante conhecermos variadas metodologias para podermos refletir 
acerca de qual ou quais práticas seriam importantes conforme o perfil da turma. Sinto 
necessidade de conhecer outros métodos, aprender atividades diferentes, etc. 

 

ELP (3) – Gostaria que tivesse mais práticas relacionadas a situações de sala de aula. 

 

ELP (4) – Eu não me sinto preparada para dar aula no Ensino Fundamental, sendo necessário 
um estudo melhor sobre os conteúdos a serem trabalhados, e por ter sido focado mais como 
trabalhar matemática na educação infantil na instituição [em] que me formei. 

5. Em sua opinião, quais são os limites/lacunas do trabalho desenvolvido na 
graduação em relação à educação matemática? 

 

ELP (1) – Acredito que as metodologias oferecidas na graduação possam ser melhor 
exploradas pelos alunos, talvez possam ser repensadas para que a prática e a teoria 
caminhem juntos para termos desde a nossa formação uma base maior sobre os conteúdos 
para que possamos inclusive repensar a nossa prática. 
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ELP (2) – Percebo que recebemos apenas uma “pincelada” em relação à educação 
matemática e que inicialmente, as aulas se extenderam [estenderam] na apresentação da 
História da Educação e no início/processo do ensino nessa disciplina, o que limitou o tempo ao 
longo do semestre, onde propôs-se conhecer apenas o básico de duas metodologias e alguns 
“exercícios” que realizamos para compreender como seria o processo de desenvolvimento do 
raciocínio lógico. 

 

ELP (3) – O tempo de 6 meses, na verdade um semestre é muito pouco para aplicar o 
conteúdo, pois é preciso que se aborde a teoria e a prática. 

 

ELP (4) – Na graduação tive um ótimo professor, que despertou a vontade de estudar 
matemática, mas o tempo destinado a essa disciplina deveria ser maior, podendo proporcionar 
ao professor um aprofundamento no assunto. 

6. Em sua opinião, há aspectos positivos? Quais? 
 

ELP (1) – Os aspectos positivos são basicamente os relacionados à teoria do ensino. A prática 
que temos contato no estágio obrigatório se torna mais significativa quando em sala (na 
graduação) podemos discutir e aprender sobre as lacunas diárias em relação a prática e 
conteúdos. 

 

ELP (2) – Sim. Aspecto que considero importante e que compreendi ao longo da disciplina foi 
jamais descartar as possibilidades e resultados conquistados/escritos pelos alunos que 
desenvolveram um raciocínio para se chegar ao resultado final a partir da interpretação que 
fez do problema/desafio apresentado. 

 

ELP (3) – Sim, todo e qualquer aprendizado é válido. O que aprendi foi pouco, mas [foi] 
importante. 

 

ELP (4) – Há aspectos positivos sim, despertar a curiosidade sobre o tema, dar uma base para 
que possamos buscar novas informações.  

7. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 

 

ELP (1) – Em branco. 

ELP (2) – Seria interessante, ao longo da graduação, termos oportunidade de analisarmos, 
observarmos as atividades dos alunos para que consigamos ver diferentes interpretações e 
como reagir à elas ou que possíveis intervenções para a construção e re-construção do 
processo de desenvolvimento lógico dos indivíduos. 

ELP (3) – Gostei muito desta pesquisa, pois com isso podemos melhorar o ensino de 
Matemática nas universidades. 

ELP (4) – Em branco. 
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4.5. ALUNOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 
(ENSINO SUPERIOR) 

 

GLM – ALUNOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

(ENSINO SUPERIOR) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que foram 
desenvolvidos no curso, cite qual/quais foi/foram mais significativos para você. 
Não se esqueça de explicitar em que momentos do curso (semestre) a(s) 
disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 

 

GLM (1) – Ensino da tabuada, ensino das quatro operações básicas. 

 

GLM (2) – Nesta disciplina[Prática de ensino do conteúdo da matemática] foi[foram] 
abordado[s]: artigo cálculo mental na escola primária; brincadeiras e desenvolvimento; o 
desenvolvimento da escrita na criança. Os mais significativos para aplicação foi[foram] as 
brincadeiras e desenvolvimento. 

 

GLM (3) – Desenho geométrico, geometria analítica plana, trigonometria que foi aplicado no 6º 
semestre e ampliou meu conhecimento nesta área de espaço, ângulo e vetores. 

 

GLM (4) – 1º semestre – trigonometria – foi muito importante pelas dúvidas que eu tinha e 
após consegui aprender e sonar as dúvidas que tinha. 2º semestre – geometria espacial – 
aprendi muito, após consigo desenvolver os exercícios que antes não sabia. 4º semestre – 
didática – aprendi muito, a parte pedagógica está me ajudando a ter como base a estrutura de 
desenvolver dentro da sala de aula com os alunos. 

 

GLM (5) – No 5º semestre tivemos aula de geometria no computador, disciplina tem o nome 
de geogébra, achei uma maneira muito mais fácil de entender e assimilar a geometria. 

 

GLM (6) – Foram discutidos em sala de aula (disciplina Prática de ensino da matemática) a 
como identificar o melhor momento (idade) a qual o indivíduo está mais propício a aprender os 
conteúdos matemáticos. Como abordar cada conteúdo e como este aluno está preparado a 
recebê-los. Principalmente lidar com a relação entre o contexto teórico com o concreto. 

 

GLM (7) – Bases fundamentais de matemática, onde aprendemos os fundamentos de álgebra, 
nos dando condições de prosseguir no curso. Bases trigonométricas, onde no ensino médio 
estadual não é passado com profundidade ou até não é passado. Estudo de funções 
(derivadas e integrais) que mostra onde podemos aplicar a matemática fundamental. 

 

GLM (8) – Didática da matemática, ou seja, abordagens específicas aos conteúdos e a 
diversidade dos alunos; como diferenciar os diferentes modelos de ensino e escolher a prática 
que mais se adeque as situações que vivenciarei em sala de aula. 
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GLM (9) – A forma de ensinar as crianças do Fundamental I, na questão do primeiro contato 
da criança com os números e os seus valores. 

 

GLM (10) – Além da matéria proposta a grade curricular “Práticas de ensino dos conteúdos de 
matemática o “PEG”. Progeto[Projeto] experimento em grupo, foi o mais significativo, por abrir 
a possibilidade de escolha ao tema o qual pesquisamos para apresentação o termo e contexto 
prático da Etnomatemática de Ubiratan D’Ambrósio, onde se discute o desenvolvimento 
cognitivo de aprendizado da Matemática no cotidiano e propostas didáticas para aplicação da 
mesma, trazendo no contexto a teoria de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire.  

2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? Houve mudança após o 
desenvolvimento das disciplinas referentes à educação matemática na 
graduação? Em que termos? 

 

GLM (1) – Tenho boa relação pois gosto do curso. Houveram[Houve] muitas mudanças, pois o 
conteúdo na licenciatura é diferente do conteúdo escolar (formação de 5ª[série] a 3º 
colegial[ensino médio]). 

 

GLM (2) – Tenho muita dificuldade com os conteúdos básicos da matemática. Infelizmente 
acredito que para a formação acadêmica temos algumas lacunas. 

 

GLM (3) – No começo foi difícil pelo fator tempo fora da escola, mas com o passar do tempo e 
da convivência com os amigos e os ótimos professores (docentes) estou conseguindo vencer 
e aprender mais. 

 

GLM (4) – Muito boa a minha relação nos[com os] conteúdos, houve mudança, aprendi muito. 
Nos termos de ensinar matemática, como passar para os alunos, como elaborar métodos para 
facilitar o ensino aprendizagem, aos alunos que tem maior nível de dificuldade. 

 

GLM (5) – Na verdade sempre tive dificuldade com a matemática e algumas matérias que eu 
estudei senti facilidade, outras eu senti muita dificuldade, mas sei que consegui aprender 
algumas coisas, eu não diria muito, pois acho o curso muito corrido. 

 

GLM (6) – Sim, houve uma mudança significativa, pois durante a graduação aprendemos 
técnicas para ver os conteúdos a serem discutidos em sala de aula de forma ampla e 
diferenciada. Diferente do que é ensinado durante a fase escolar, desenvolve-se uma visão 
mais ampla e concreta das teorias e conteúdos propiciando maior interatividade com os 
alunos. Buscar levar os alunos a um aprendizado significativo e aplicado, e não o ensino 
mecânico e decorado. 

 

GLM (7) – Após o decorrer do curso, criei a base necessária para aprender matérias que 
considerava bloqueadas como: integrais, geometria espacial e vetorial. Então considero que a 
faculdade conseguiu transferir o conhecimento para minha formação, mas pode melhorar 
aumentando a quantidade de horas na base fundamental, pois temos muitas defasagens. 
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GLM (8) – Minha relação com os conteúdos matemáticos sempre foi muito significativa. 
Sempre tive facilidade com o desenvolvimento algébrico, lógico e o entendimento textual. 
Muito embora sempre tinha tido tal facilidade, é diferente o “saber” do “ensinar”, ou em outras 
palavras, o “compreender” do “se fazer compreender”. Observei uma mudança em minha 
relação e preocupação em me fazer compreendida, e quais as melhores maneiras para 
otimizar a “formação do conhecimento”.  

 

GLM (9) – Sim. Porque quando estuda-se matemática os horizontes do saber amplia[m]-se de 
uma forma proporcional ao entendimento. 

 

GLM (10) – Houve sim mudanças, devido a gente querer passar o conhecimento da forma do 
que nos foi passado, ou se eu aprendi assim, ensinando assim se aprende, com as disciplinas 
e com embase[embasamento] da pedagogia apesar de ter um pré-conhecimento por ter 
cursado um semestre do curso de pedagogia na FASB – Faculdade São Bernardo, podemos 
classificar o que é aproveitoso[proveitoso] e descarta[r] o que é desnecessário para aplicações 
do conteúdo e da forma de apresentação para o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

3. Você se sente preparado(a) para ensinar Matemática? Por quê? 

 

GLM (1) – Sim, pois o conhecimento é adquirido no dia a dia. 

 

GLM (2) – Neste momento sinto facilidade nos conteúdos básicos, fundamental I e II, para o 
médio[ensino médio], tenho que me preparar mais. 

 

GLM (3) – Sim. Porque pude aprender a aperfeiçoar os conteúdos que eu tinha 
conhecimentos e por trabalhar em uma escola facilita bastante. 

 

GLM (4) – Estou me preparando. Porque após começar o curso entrei na área da educação e 
sinto obrigação de ajudá-los e fazê-los entender a matéria. Solicitando meios para desenvolver 
cálculos de matemática e antes de ensinar para os alunos, preparo-me, para ter mais firmeza 
quando estiver passando os conteúdos. 

 

GLM (5) – Ainda não, sei que necessito de muito treino para poder usar uma metodologia que 
torna-se fácil para quem está assistindo a aula. 

 

GLM (6) – Sim, o curso de graduação nos qualifica a ter segurança nos conceitos e 
conteúdos, através dela, conseguimos criar uma didática significativa a fim de potencializar e 
motivar o aluno a aprender. Hoje me considero um multiplicador de conhecimento, diferente da 
ideia que tínhamos de que o professor era o detentor do conhecimento. 

 

GLM (7) – Para o Ensino Fundamental até o 9º ano me sinto preparado pois as bases 
necessárias foram dadas nos 2 primeiros anos de faculdade. Para o ensino médio, agora que 
estou me formando, acredito que com a experiência adquirido em sala de aula, poderei 
lecionar, mas sei que sempre terei que me aprimorar para melhorar minha didática. 
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GLM (8) – Sim, em grande parte pelo já exposto nas questões anteriores, ou seja, facilidade 
com o conteúdo (conhecimento), formação didática, e práticas diferenciadas de ensino 
(fornecidas pela instituição formadora). De maneira complementar, busco sempre 
aprimoramento extra sala, leitura e aspectos específicos da docência, artigos, conversas com 
colegas. É claro que a formação docente nunca está por completo finalizado, o aprimoramento 
deve ser contínuo. 

 

GLM (9) – Sim. Porque a faculdade dar suporte nos primeiros semestres [nas] disciplinas 
como: didática, metodologia científica, filosofia, psicologia da educação e outros que ajuda[m] 
no conceito da formação do professor. 

 

GLM (10) – Totalmente não, primeiro por estar cursando de forma flutuante devido as outras 
graduações onde eliminei algumas matérias da grade, estou cursando matérias aleatórias, 
como a matemática e campo extenso e complexo, poderia passar algumas aplicações [...] não 
o todo da matemática que o curso propõe para a formação do graduado, e mesmo com o 
curso acho que o verdadeiro aprendizado se dá na prática docente, onde o quanto mais eu 
aplicar os conhecimentos mais eu irei aprimorá-lo e aprenderei mais ensinando. 

4. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua formação como 
professor(a) de Matemática? 

 

GLM (1) – As necessidades são uma melhor prática de ensino, uma melhor busca por 
conteúdos e diversidade multicultural. 

 

GLM (2) – Acredito que agora é experiência, dia a dia e muito estudo. 

 

GLM (3) – Somente em relação às fórmulas da área de trigonometria (seno, cosseno e 
tangente), cotangente, secante e cossecante. 

 

GLM (4) – As minhas necessidades foi[foram] na parte mais extensa, foi na área pedagógica, 
mas diante dessas matérias, estou preparando-me para passar melhor os conteúdos de 
matemática e entender as dificuldades de cada um, até o mais difícil, aquele que achamos que 
é impossível, mas com o que estou aprendendo, está me tornando e facilitando a minha 
colaboração em sala de aula. 

 

GLM (5) – Na formação o que deixa realmente a desejar é a didática de alguns mestres da 
instituição, pois nem todos usam a mesma linguagem e no meu caso que fiquei muitos anos 
fora da sala de aula, em determinadas disciplinas que tive com alguns mestres da instituição 
não respeitaram esse momento meu de dificuldade. Faltou coerência. 

 

GLM (6) – Acho necessário ao professor de matemática uma maior ênfase no que diz respeito 
a gênese do conhecimento matemático, como o aluno pensa e constrói o conhecimento, como 
este conhecimento se desenvolve, pois no curso de pedagogia tem uma ênfase maior em 
associar os conceitos concretos com os símbolos e etc. Questão esta é pouco trabalhada 
entre os matemáticos. 
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GLM (7) – Modelagem matemática e aplicabilidade na vida real dos assuntos aprendidos em 
sala de aula. 

 

GLM (8) – Aspectos matemáticos são sempre uma grande necessidade de formação, a 
matemática é muito ampla, sendo assim a sensação de que “há ainda muito que se aprender” 
é permanente a todo momento. 

 

GLM (9) – Poderia ter algo voltado a “mediação de conflitos em sala de aula” e como lidar com 
salas em que há mais de um aluno que está habituado em atrapalhar a aula. E também sobre 
liderança de grupos, porque querendo ou não o professor é visto como o líder da sala de aula, 
e tem que conquistar a sala no geral. 

 

GLM (10) – Tendo esta cursando os semestre[s] iniciais do curso ainda é vago dizer das 
minhas necessidades formativas, mas creio fazer mais aplicações, práticas e treinamento 
constante para desenvolver cada dia mais os requisitos necessários para exercer a função.  

5. Em sua opinião, quais são os limites/lacunas do trabalho desenvolvido na 
graduação em relação à educação matemática? 

 

GLM (1) – Prática de ensino e desenvolvimento do conteúdo. 

 

GLM (2) – Acredito que existe[m] alguns vícios matemáticos que temos que sanar, dar sentido 
aos conteúdos. Mostrar aplicação no cotidiano. 

 

GLM (3) – Em relação ao período de seis meses que é muito pouco tempo para se aprender 
determinada disciplina. 

 

GLM (4) – Por se tratar de licenciatura em matemática, há muita matéria pedagógica e a 
matemática não tem como aprofundar muito. Mas dentro do possível, precisamos estudar para 
crescer junto com os nossos alunos. 

 

GLM (5) – Deveria ter trabalhado mais cálculo, tive muita matéria ligada a pedagogia, sei que 
é muito importante, mas, faltou mais cálculo, tempo para o professor trabalhar cálculo em sala 
de aula deveria acrescentar mais tempo e dedicação para correção dos exercícios a serem 
treinados em casa. 

 

GLM (6) – Acredito que na graduação deveria trabalhar mais com instrumentos matemáticos 
(ábaco, por exemplo). Sabemos que a informatização é importante, eletrônicos (calculadora) 
facilitam o dia a dia, mas tais instrumentos ajudariam a desenvolver o conhecimento na 
gênese. O manuseio e manipulação de sólidos geométricos, por exemplo, facilitam a 
compreensão[compreensão]. Somente a teoria dificulta na aprendizagem. 
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GLM (7) – Teoria dos conjuntos e geometria vetorial deveriam ter cargas horárias maiores. 
Física aplicada na matemática para mostrarmos a importância da matéria. 

 

GLM (8) – Pouca ênfase a licenciatura docente de fato, em grande parte pelo pouco tempo 
disponível e por outro lado pela limitação da própria grade curricular. 

 

GLM (9) – Não vejo lacunas em relação ao professor mas existe a necessidade da faculdade 
dar um maior suporte para os profissionais desenvolverem uma aula de qualidade. 

 

GLM (10) – Os limites do trabalho desenvolvido na graduação em relação à educação 
matemática não há, isto porque temos os trabalhos de pesquisa o qual fica aberto a novas 
possibilidades e complemento do que é proposto a grade curricular, assim podemos ir até 
além do que proposto no curso, levando em consideração também a parte prática, ou seja, os 
estágios, onde pode-se desenvolver uma real situação no mercado de trabalho, moldando a 
reais situações as suas necessidades. 

6. Em sua opinião, há aspectos positivos? Quais? 

 

GLM (1) – Sim. Uma formação boa dos professores e interesses da faculdade em relação aos 
conteúdos. 

 

GLM (2) – A faculdade é pequena, assim facilita o aprendizado. 

 

GLM (3) – Sim, pois estar em uma universidade[faculdade] e cursando Matemática é um 
sonho realizado e um privilégio poder servir a outros jovens na educação. 

 

GLM (4) – Sim, em aprender, em poder socializar e o mais importante é ter, poder e adquirir 
meios para ensinar e fazer os outros(as) aprender matemática. Poder atribuir as matérias 
ensinadas para as crianças do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

 

GLM (5) – Sim, somos bem atendidos pela direção da instituição, e temos professores bons, 
mas a instituição falha um pouco em não contratá-los mais dias da semana. 

 

GLM (6) – Sim, os aspectos positivos estão principalmente na concretização dos nossos 
professores que eles são mais “os donos da verdade”, detentores de todo o conhecimento. 
Hoje o professor constrói o conhecimento junto com o aluno. A forma que abordamos os 
conteúdos dependerá do indivíduo alvo que o conhecimento será direcionado. Constante 
transformação e atualização do conhecimento. 

 

GLM (7) – O estudo da metodologia e psicologia aplicada na matemática é forte. Os 
professores de cálculo são muito bons, porém a carga horária deveria ser maior. 
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GLM (8) – Neste semestre principalmente, abordou-se muito sobre concretizar o ensino 
matemático, ou seja, trazer para a vivência do cotidiano os aspectos teóricos e até então 
pouco práticos. 

 

GLM (9) – Sim. Os professores fazem o seu melhor, ampara[m] o aluno com metodologia 
eficaz, etc. 

 

GLM (10) – Sim, há aspectos positivos, porque o conhecimento sendo ele teórico a prática 
nunca é limitado a cada dia desenvolvermos ainda mais nossos conhecimentos ele sendo 
individual ou social. 

7. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 

 

GLM (1) – Em branco. 

 

GLM (2) – Volto a insistir [no fato de que] temos que tirar alguns vícios, ensinar conceitos, 
ensinar história da Matemática, dar sentido aos conteúdos. Somente assim teremos alunos 
interessados. 

 

GLM (3) – Cursar Matemática não é fácil, mas é maravilhoso aprender conteúdos que nem 
aprendemos nos anos anteriores ou esquecemos e entender como se aplica na teoria e na 
prática. 

 

GLM (4) – Esta faculdade, na FAINAM é muito bom estudar, pois os professores conhece[m] 
os alunos pelos nomes e os trata[m] com valor. Em outra faculdade ou universidades, os 
alunos são tratados como números. 

 

GLM (5) – Quando fiz minha matrícula foi acordado que sairia daqui formada em licenciatura 
plena em matemática e física, fiquei bastante contente acreditando que no amanhã teria 
opções para lecionar. Depois descobrimos que não teria jeito de completar a carga, para as 
duas disciplina[s], não sei o que me deixou mais triste, se foi o fato de ter me sentido 
enganada ou de não ter opções futuras. Mas em tudo e por tudo ainda acredito que tudo vai 
dar certo, são usada[s] disciplinas que não se usa[m] no governo e penso que deveriam usar 
outra estratégia de ensino, tenho estado em sala de aula como eventual e vejo que não é 
usado nada do que é ministrado aqui, fiz meu estágio, acompanhei aula de professora de 
matemática no Estado e percebi que o professor do governo leciona não condiz com nossa 
realidade aqui. 

 

GLM (6) – Em branco. 

 

GLM (7) – O curso de licenciatura em matemática me parece que é moldado para a formação 
do aluno para lecionar até o ensino médio, porém acho que poderia aumentar a grade de 
cálculo para que tenhamos condição melhor de prosseguir no mestrado. 
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GLM (8) – Em branco. 

 

GLM (9) – Em branco. 

 

GLM (10) – Para o professor independentemente da sua disciplina, o método pedagógico deve 
ser desenvolvido, isto porque independente da cultura do indivíduo ou pré-conhecimento 
gerado cabe o[ao] professor intermediar o conhecimento tendo o aluno dificuldade ou não, 
hoje podemos ou não ter que ensinar crianças, adolescentes ou até adultos que têm 
dificuldades.  
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4.6. DOCENTES DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 
(ENSINO SUPERIOR) 

 

DLP – DOCENTES DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

(ENSINO SUPERIOR) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que são desenvolvidos 
no curso de graduação em Pedagogia, cite qual/quais você considera 
fundamentais na formação do futuro professor de matemática dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Não se esqueça de explicitar em que momentos do 
curso (semestre) a(s) disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 

 

DLP (1) – 4 operações fundamentais; potência; radiciação; álgebra; geometria; matemática 
financeira; etc. 

 

DLP (2) 74  – Considero fundamental que os alunos estudem alguns pressupostos da 
concepção construtivista de aprendizagem sob a qual se sustentam as teorias da Didática da 
matemática Francesa (Teoria das Situações Didáticas - Brousseau; teoria dos Campos 
Conceituais - Vergnaud, etc.). É preciso que os alunos de pedagogia compreendam que 
aprender é mais do repetir fórmulas e algoritmos e que valorizem o desenvolvimento da 
autonomia das crianças. Dentre esses pressupostos, destaco seis: 

• Aprender não é o mesmo que acumular informações, mas, ao contrário, requer um 
processo de construção de conhecimento por meio de integração, modificação, 
transformação e (re)elaboração.  

• Aprender exige ação por parte de quem aprende. 

• A aprendizagem está diretamente relacionada com a superação de um obstáculo, ou 
seja, só há aprendizagem quando o novo conhecimento é reconhecido pelo aluno como 
um meio de responder uma pergunta.  

• Uma aprendizagem resulta na aquisição de um conhecimento que pode ser utilizado em 
diferentes contextos.  

• Embora aprender se constitua como uma atividade pessoal, ela se beneficia das 
interações sociais. 

• Aprendizagem é um processo que se realiza em longo prazo.  
Esses pressupostos sempre foram trabalhados por mim no início do semestre, como base 
para o trabalho com o encaminhamento metodológico dos conteúdos da matemática. 
Considero-os fundamentais, uma vez que, através deles, podemos justificar uma proposta na 
qual os conteúdos não são vistos como fins em si mesmo e por que é tão importante que os 
alunos “reinventem" a matemática em sala de aula. Outros conteúdos que considero 
essenciais se referem ao papel da resolução de problemas na aprendizagem de matemática; a 
importância do cálculo mental nos anos iniciais e a construção do Sistema de Numeração 
Decimal pela criança.  
 
 
 
 
 

                                                           
74 Dentre os dados coletados no presente segmento da pesquisa de campo, foi possível contar com a 
valiosa contribuição da pesquisadora e educadora Ana Ruth Starepravo: licenciada em Pedagogia; 
Mestre em Educação pela UFPR e doutoranda em Educação pela USP. A Didática da Matemática 
tem sido a área na qual vem desenvolvendo suas pesquisas, com ênfase para a resolução de 
problemas e jogos na construção de conceitos matemáticos. Atualmente, trabalha com a formação de 
professores, ministrando cursos e palestras em todo o território nacional. 
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2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? 

 

DLP (1) – Boa. 

 

DLP (2) – Tenho uma boa relação com os conteúdos matemáticos. Gosto de desafio, de 
pensar sobre a lógica desses conteúdos. Mas nem sempre foi assim. Passei a me relacionar 
bem com os conteúdos da matemática somente quando comecei a compreender o 
funcionamento das ferramentas matemáticas. 

3. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua atuação como 
professor(a) formador(a) de professores de Matemática dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental? 

 

DLP (1) – Uma metodologia aprofundada na parte da Geometria. 

 

DLP (2) – Minha preocupação como formadora sempre foi a de modificar as concepções dos 
meus alunos em relação à como os alunos aprendem matemática e também de oportunizar a 
possibilidade de vivenciarem experiências diferenciadas daquelas que já haviam tido com a 
matemática. Ao mesmo tempo em que sempre senti necessidade de estudar mais os 
conteúdos da Educação Matemática, também sempre me preocupei em buscar melhores 
formas de intervenção pedagógica com os alunos da pedagogia para que o meu trabalho de 
formação não fosse prescritivo e, por isso mesmo, incoerente com a teoria ensinada.  
 

4. Em sua opinião, quais são os limites/lacunas do trabalho desenvolvido na 
graduação em relação à educação matemática? 

 

DLP (1) – Há lacuna no domínio da Matemática por parte dos discentes e não da educação 
matemática. 

 

DLP (2) – Acho que o maior limitador é tempo destinado à disciplina, uma vez que os alunos 

têm pouco conhecimento sobre o próprio conteúdo matemático com o qual irão trabalhar em 

sala de aula. Em um semestre é muito difícil conseguir trabalhar com todos os conteúdos 
matemáticos que são objeto de estudo na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e ainda estudar as Teorias da própria Educação Matemática. 
 

5. Em sua opinião, há aspectos positivos? Quais? 

 

DLP (1) – Aprender a metodologia é fundamental para um maior domínio da Matemática. 

 

DLP (2) – Sim, a própria existência dessa disciplina. Nos anos 90, quando fiz o curso de 
Pedagogia, não tive nenhuma disciplina relacionada ao ensino e aprendizagem de 
matemática. Estudávamos apenas uma didática geral. Hoje já se reconhece a importância de 
se levar em conta a natureza específica do conhecimento de cada área e isso é sem dúvida 
um aspecto muito positivo. 
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6. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de 
ensino na formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental (1º 
ao 5º ano)? 

 

DLP (1) – A participação em seminário para a descoberta de novas metodologias. 

 

DLP (2) – Acredito que a atividade de pesquisa é o melhor caminho de formação. Nesse 
sentido investi na minha formação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), desenvolvendo 
pesquisa na área de educação Matemática. Também considero fundamental estar ligada a 
grupos de estudo e pesquisa que tenham um forte vínculo com a escola. 
 

7. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida na formação de 
professores de Matemática para o Ensino Fundamental, em sua atuação no 
curso de graduação em Pedagogia. 

 

DLP (1) – Em branco. 

 

DLP (2) – Como já mencionei anteriormente, os alunos de Pedagogia, em geral, tem muita 
dificuldade com os conteúdos matemáticos, assim, costumava explorar esses conteúdos 
matemáticos com eles, dando-lhes a oportunidade de vivenciar experiências de aprendizagem 
diferenciadas daquelas que tiveram na escola, em sua época de estudante do Ensino 
Fundamental. No trabalho com cálculo mental, por exemplo, em vez de começar pela teoria, 
explicando o que é o cálculo mental, ou por que devemos priorizar o trabalho com esse tipo de 
cálculo em sala de aula, sobre o ensino dos algoritmos convencionais, proponho que realizem 
cálculos mentais e discutam sobre as estratégias usadas. A maioria dos alunos se dá conta de 
que para eles, realizar cálculo mental é o mesmo que “armar uma conta na cabeça”. A partir 
daí vamos discutindo sobre o conceito de cálculo mental e realizo com os alunos intervenções 
que seriam feitas com as crianças, por meio de desafios e jogos. Ou seja, ofereço aos 
estudantes de Pedagogia a oportunidade de “reaprender" a matemática num espaço de 
criações e descobertas, ao mesmo tempo em que lhes dou a oportunidade de refletir sobre 
essa forma de se ensinar matemática. Em 2009 escrevi um texto no qual faço um relato sobre 
uma prática pedagógica na qual trabalho com o conceito de área (referência completa abaixo). 
Segue anexo uma cópia do texto. 
STAREPRAVO, A.R. Resolver problemas para aprender e ensinar matemática. In: 
STAREPRAVO, A. R. [et al.] Na escola sem aprender? Isso não! Três olhares sobre o 
aprender e o ensinar. Pinhais: Editora Melo, 2009.  

8. Você acha que seria possível uma parceria com os professores formadores do 
curso de graduação em Matemática na formação de professores de matemática 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Em que sentido? 

 

DLP (1) – Sim. A troca de experiências entre o professor universitário e o do ciclo I é 
fundamental para a evolução do ensino do conteúdo matemático. 

 

DLP (2) – Acho que essa parceria seria muito enriquecedora, no sentido de ajudar os 
formadores do curso de Pedagogia com os conteúdos da matemática. Na minha opinião teria 
que ser uma parceria com contribuições em “mão dupla”, pois falta aos matemáticos, por 
vezes, a formação pedagógica, ou seja, a compreensão de como as crianças se apropriam 
dos conteúdos matemáticos. Nem sempre se compreende a natureza lógico-matemática 
desses conteúdos e, por isso mesmo, a ênfase das aulas acaba ficando nas explicações do 
professor. Seria uma oportunidade de troca, pois é importante ao professor dos anos iniciais 
tanto o domínio dos conteúdos matemáticos quanto das teorias da didática da matemática. 
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9.  Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 

 

DLP (1) – Em branco. 

 

DLP (2) – Anexei o texto que escrevi em 2009, por considerar que ali fica explicitado o que 
penso tanto sobre o ensino da matemática nos anos iniciais quanto sobre a Formação dos 
Professores.  
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4.7. DOCENTES DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 
(ENSINO SUPERIOR) 

 

 

DLM – DOCENTES DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

(ENSINO SUPERIOR) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que são desenvolvidos 
no curso de graduação em Matemática, cite qual/quais você considera 
necessários na formação do futuro professor de Matemática do Ensino 
Fundamental. Não se esqueça de explicitar em que momentos do curso 
(semestre) a(s) disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 

 

DLM (1) – Os de Matemática ao longo do curso (excetuando-se os cálculos III e IV, Análise 
sem foco na licenciatura, Cálculo numérico I e II, Introdução à teoria das probabilidades ao 
invés de Didática do ensino de estatística e probabilidade, Físicas II e III) em especial: 

Matemática do Ensino Básico: uma abordagem crítica – 1º semestre; 

História da Educação e das Orientações Curriculares – 4º semestre; 

Análise Crítica de Livros Didáticos, Ensino de Matemática para alunos com necessidades 
especiais, Prática de Ensino de Matemática I – 7º. Semestre 

Prática de Ensino de Matemática II, Ensino de Matemática por Múltiplas Mídias – 8º. 
Semestre. 

Não tratam da Matemática escolar, mas são fundamentais para a formação de qualquer 
professor: Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio e Didática – 6º. 
semestre. 

 

DLM (2) – Tem os tópicos de Geometria que se divide em geometria espacial, geometria plana 
e a geometria analítica; estes três tópicos dentro do tópico Geometria considero extremamente 
relevantes. A justificativa é porque no Ensino Fundamental nós trabalhamos a geometria plana 
e um pouco da geometria espacial e no Ensino Médio é extremamente importante porque 
continua a geometria espacial e inicia a geometria analítica. O segundo tópico é o de álgebra 
linear, onde se ensina os determinantes, as matrizes e os sistemas lineares; todos esses três 
tópicos dentro da álgebra linear são trabalhados no Ensino Médio, as matrizes é para que o 
aluno consiga ler tabelas, os sistemas lineares servem para que ele consiga resolver situações 
problemas de forma sistematizada utilizando a linguagem algébrica e o determinante é um 
conteúdo base para a resolução de alguns sistemas lineares. Outro tópico extremamente 
importante é o da Teoria dos Conjuntos, porque dentro da teoria dos conjuntos a gente vai 
estudar análise combinatória, a probabilidade e a própria teoria dos conjuntos. Hoje, essa 
Teoria dos Conjuntos não existe nos livros didáticos como existia há um tempo atrás, só que a 
teoria dos conjuntos é base para que qualquer aluno da Educação Básica no Ensino Médio 
compreenda a probabilidade e a análise combinatória. Então essa lacuna que existe de não se 
dar ênfase lá na Educação Básica da teoria dos conjuntos talvez o que gere um pouco de 
dificuldade na compreensão da probabilidade e da combinatória. Existem outros tópicos no 
curso, mas para mim os mais relevantes, significativos para o ensino da Educação Básica, 
tanto no Fundamental como no Médio, são esses três. O tópico de funções abre para todas as 
funções: função de primeiro, função de segundo, funções logarítmicas, exponenciais e as 
funções de primeiro e segundo eles usam isso no Ensino Fundamental no 9º ano, então é 
importante que o professor tenha um bom embasamento das funções para poder explicar para 
os alunos e as funções logarítmicas, exponenciais, os professores têm que saber bem isso 
porque lá no Ensino Médio ele vai fazer o aluno compreender as funções econômicas que 
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regem o país ou na Biologia para entender o crescimento de uma bactéria, então existem 
outros tópicos, mas eu acho que os tópicos extremamente importantes para a Educação 
Básica acho que são esses. Assim que o aluno ingressa no 1º semestre ele tem esse tópico 
de funções, então o curso começa por ele, então ele vai ver tudo sobre funções no 1º 
semestre, aí no 2º semestre ele vê os tópicos de geometria e no 3º semestre que ele vai ver 
essa parte da teoria dos conjuntos, a probabilidade, e depois no 4º já começa a parte de 
cálculo I, cálculo avançado, aí no 5º semestre eles vão ter essa parte de álgebra linear, 
sistemas lineares, matrizes e determinantes. Eu acho que eles não ficam extremamente 
conteudistas porque aqui na nossa universidade, paralelo a isso que eu mencionei, eles têm 
uma outra parte que eles chamam núcleo comum e nessas matérias do núcleo comum, eles já 
começam ter uma parte sobre metodologia, uma parte sobre História da Educação, então, 
concomitante a estes quatro semestres que eu mencionei, eles já têm essa parte, porém em 
relação à metodologia de ensino específico da Matemática começa no 4º semestre e quando a 
gente vai falar de algumas abordagens e eles já tiveram. No 4º semestre, quando eu vou 
começar metodologia de ensino, a princípio eu achei que ia pegá-los totalmente vazios, mas 
isso não aconteceu; muitos tópicos que eu ia abordar específicos da Matemática eles fizeram 
a transposição didática lá do núcleo comum, então foi um ganho, a gente não tem aluno 
formado ainda porque o curso de Matemática parou e nós estamos com uma turma que vai se 
formar agora, então eu não sei o resultado disso na prática, mas eu penso que esse grupo vai 
ter uma melhor formação do que outros cursos de Matemática que existe por aí, porque 
quando eu fui falar de algumas metodologias eles já tinham ouvido falar, quando eu ia falar de 
alguma didática, eles já tinham ouvido falar no núcleo comum, autores que a gente usa na 
Matemática, mesmo que não sejam específicos da Matemática, eles já conheciam; já tinham 
muita coisa bem feita como plano de aula, tinham ideia. Então no 4º semestre apenas é que 
começa a metodologia específica da Matemática, mas eles só não estão vazios, porque já 
tiveram essa parte no núcleo comum, eu creio que seja isso. Eu não sei ainda o resultado 
disso lá na prática, porque a 1ª turma se forma agora. 

3. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? 

 

DLM (1) – Sinto-me mais confiante em trabalhar com as pedagógicas para o ensino de 
matemática. Tenho dificuldades em fazer as demonstrações e não tenho mais a mesma 
agilidade mental para resolver problemas de matemática do nível médio que tinha quando 
trabalhava na Educação Básica. 

 

DLM (2) – Sem dúvidas, porque por mais que a gente estude para dar aulas para eles, eu 
acredito que na minha formação de 25 anos atrás, a construção dos conceitos que eu tive na 
minha formação também ficaram lá e a gente não consegue se especializar em tudo. A gente 
acaba ministrando sempre geometria aí quando você vai se deparar com uma outra 
matemática, eu encontro dificuldades sim, porque eu penso que é por conta da minha 
formação e por isso eu tenho que estudar mais e talvez se tivesse sido construído de uma 
outra forma comigo, talvez não tivesse tanto essa barreira, essa necessidade. Por mais que eu 
tenha percorrido um caminho em busca de estudo, tem sempre aquela área que a gente 
deixou um pouco de lado porque na minha construção como graduanda eu acho que teve 
falhas do curso em si, porque eu fiz Matemática com Ciências, então era um curso que era 
uma grade muito apertada e eu nunca ministrei essa temática no Ensino Médio, no caso é a 
parte da teoria dos conjuntos, é a parte da probabilidade que eu mencionei. É uma parte que 
eu peguei poucas aulas sobre isso, logo, eu estudei muito pouco, então culpar só a minha 
graduação não é tão relevante, eu culpo porque eu acho que faltou lacunas e eu sempre fui 
fugindo delas, sempre que eu pude não ministrar essa temática. Se eu tivesse aceitado as 
aulas dessa temática, talvez eu teria estudado mais, porque na minha própria formação 
continuada eu acabei sempre procurando me aperfeiçoar naquilo que eu mais gostava, ou 
seja, quanto mais você dá aulas de geometria, mais você busca curso de geometria, quanto 
mais você dá aulas de funções, mais você busca cursos de funções. Eu sinto que se eu 
pudesse voltar um pouquinho eu voltaria nos conteúdos de probabilidade e combinatória. 
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4. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua atuação como 
professor(a) formador(a) de professores de Matemática no curso de graduação 
em Matemática? 

 

DLM (1) – Sinto falta de 2 coisas, principalmente:  

Participar de encontros e fóruns de formadores de professores para troca de experiências bem 
sucedidas sobre como lidar com a evasão e as altas taxas de reprovação nos cursos. 

Participar de grupos de estudo de matemática básica, revendo conceitos, dificuldades 
epistemológicas na aprendizagem deles, pesquisando abordagens alternativas para ensiná-
los. 

 

DLM (2) – Para a questão formativa, eu acho que além da questão dos conteúdos, o que eu 
fui buscar bastante foi a questão de como ensinar. Eu fui buscar o conteúdo dessa forma que 
eu mencionei anteriormente, porém eu penso que sem essas buscas paralelas que eu fiz em 
relação à formação global do educando, porque 25 anos são duas décadas e a sociedade se 
transformou muito, eu não posso ficar esperando o mesmo aluno hoje. Então, por exemplo, 
nesse período eu fiz Psicopedagogia, eu fiz Psicomotricidade, porque estava entrando os 
alunos de necessidades especiais, com questões familiares extremamente complexas, então 
como lidar com isso, eu não me sentia tranquila. A formação que a gente tem que buscar não 
só do conteúdo, mas da formação do ser humano. Eu sou professora de metodologia de 
ensino da matemática, então o meu olhar é o tempo todo de como ensinar, eu não deixo eles 
apresentarem uma aula sem que eu tenha visto antes e isso é uma briga grande porque eles 
acham que apresentar qualquer coisa. Eu tenho esse cuidado de que nas aulas de 
metodologia, o olhar seja mais em formas diferentes de ensinar. Sem conteúdo que o curso de 
Matemática tem como objetivo oferecer, ele não daria uma boa aula sem o conteúdo. Eu acho 
que na Educação Básica a gente ganha o respeito da comunidade escolar, a gente ganha 
respeito da direção da escola quando ele percebe que naquela atividade diferenciada que 
você está fazendo, você está realmente construindo conhecimento matemático. Eu carrego 
muitos jogos, muitas coisas no dia a dia e de repente, do nada, eu fui presenteada na minha 
escola da rede pública, a diretora disse que tinha uma verba e ela queria que eu elencasse 
tudo o que eu estava carregando que era meu, porque ela disse que pela primeira vez ela viu 
pessoas que faziam um jogo de matemática que explicava o conteúdo matemático e não um 
jogo pelo jogo. Dentro de 25 anos foi o maior presente que eu já tive, então se a gente deixa o 
barulho da sala, mas eles estão vendo resultado, seja um resultado direto, seja um resultado 
nas avaliações externas, se veem resultado, nós somos professores de matemática que 
estamos fazendo a diferença, agora só o conteúdo não basta ou só uma boa metodologia não 
basta. 

5. Quais as suas dificuldades em relação a sua formação continuada como 
professor(a) formador(a) de professores de Matemática no curso de graduação 
em Matemática? 

 

DLM (1) – São tantas atribuições que não consigo um tempo para estudar, para participar de 
eventos, tampouco para acompanhar os licenciandos em suas regências como fazia há alguns 
anos atrás, que me possibilitava uma proximidade maior com a realidade da escola básica. 

 

DLM (2) – Na minha formação continuada, a questão da tecnologia eu estou bem distante, eu 
fui aprendendo toda essa tecnologia na prática e em relação ao nosso curso, eles têm uma 
boa grade de tecnologia na educação, eles têm uma boa parte em que estudam a questão do 
EAD, eles sabem usar o geogebra, eles sabem usar vários programas de Matemática e que 
na minha formação continuada isso não tem. Então isso é uma coisa que eu não consegui 
correr com o tempo para alcançá-los. A colega que ministra essa disciplina é especialista 
nisso e é por isso que ela dá essa boa aula e eu penso que para eu não ficar de fora de uma 
conversa com eles, se a gente fosse pensar em mercado aqui na graduação, deveria ser mais 
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concomitante isso, ela está sempre acontecendo para mim porque eu precisei. Eu acho que 
como professor de Matemática de graduação, eu deveria correr mais; o geogebra, por 
exemplo, há uma década atrás você tinha régua e compasso e você tinha as aulas de 
desenho na grade da Educação Básica; hoje não tem mais, e aí você precisa do geogebra, 
porque você tem que ensinar o desenho geométrico de alguma forma. Então eu penso que 
deveria ser muito mais rápido e eu não consigo acompanhar essa rapidez. Claro que tem uma 
pessoa fazendo outra função, mas se é professor de Matemática, tem que dar conta. Eu sei os 
programas, mas dizer que eu me dediquei, eu me empenhei... 

6. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de 
ensino na formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental (6º 
ao 9º ano)? 

 

DLM (1) – Manutenção das parcerias/projetos com as escolas de Educação Básica para 
aproximar e ressignificar o que os alunos veem na teoria na Universidade. 

 

DLM (2) – Eu nunca fui professora de ensino superior, aconteceu uma coisa engraçada 
comigo, eu fui professora de Educação Básica e aí eu fui dar aula na pós para o curso de 
Psicopedagogia em Mogi das Cruzes, então eu trabalhava lá o desenvolvimento do 
pensamento lógico, então eu não conhecia a graduação e quando o curso formou aqui de 
Matemática eu fui convidada, então o tempo todo eu sinto que eu não estou totalmente pronta 
para trabalhar com a graduação. Por exemplo, com a parte da metodologia, eu me sinto muito 
bem, só que como a prática tem que andar junto com a teoria, eu dou algumas matérias dessa 
grade que é totalmente teórica, que é a parte da geometria e a parte das funções, mas eu 
sempre acho que eu faço com eles muito Educação Básica e eu acho que o que falta em mim 
é ser um pouco mais professora de ensino superior, é uma coisa muito interessante isso. Os 
próprios alunos sentem a diferença quando saem de mim e vão para outro professor, porque 
existe a prática dos demais assim, passa a lista e os alunos se viram e eu procuro sempre 
saber o que eles pensaram naquele exercício e isso acaba demorando demais e tem aquela 
obrigatoriedade de cumprir o programa, e se eu agir dessa forma, eu não consigo cumprir o 
programa, então essa angústia que eu não tenho mais como Educação Básica, porque a 
flexibilidade acontece e é um ano; aqui você tem um semestre que às vezes vira 4 meses para 
transformar tudo aquilo em conteúdo. Fazer demonstração do teorema é tranquilo, a gente faz, 
mas aquela coisa de postar muito exercício e você ter pouco tempo para dialogar sobre aquela 
imensa lista, é um desafio, eu acho que eu melhorei muito, 3 anos eu acho que deu para 
avançar em algumas coisas, mas acho que o meu grande desafio é esse. 

7. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida na formação de 
professores do Ensino Fundamental, em sua atuação no curso de graduação em 
Matemática. 

 

DLM (1) – Em 2007, fui a 3 boas escolas públicas de Educação Básica de São Carlos, esperei 
muito tempo para conversar com a direção e coordenadores, apresentei um projeto de estágio 
em que os licenciandos teriam uma participação ativa de auxílio ao professor da sala, que teria 
papel de co-formador do licenciando e esse cederia 4h –aula para uma regência, de conteúdo 
que o professor escolheria e poderia sugerir alterações no plano de aula que seria 
apresentado com antecedência.  

Com reservas, consegui 2 professores em cada escola que aceitaram assumir a coformação 
dos licenciandos. Foi o início de uma parceria bem sucedida, com mais professores de 
matemática aceitando estagiários nesses moldes a cada ano.  

As regências eram filmadas e discutidas em sala de aula. Os licenciandos faziam uma 
autoavaliação e avaliação da regência de um colega da sala, além disso o coformador e eu 
também avaliávamos a regência. Essa experiência possibilitava um amadurecimento dos 
licenciandos quanto a suas falhas e percepção de que eram comuns a muitos deles, além do 
exercício de refletir sobre a ação e propor sugestões profícuas sobre como lidar com as 
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dificuldades. 

Ao final, os licenciandos fizeram sugestões tais como aumentar para 6h-aula as regências, 
ministrar cursos de curta duração e começaram a participar de eventos apresentando o que 
estavam fazendo na Licenciatura com orgulho. 

Depois conseguimos participar do PIBID e essas escolas foram nossas escolhas naturais, 
seus professores tornaram-se supervisores dos nossos licenciandos, realizando o trabalho de 
coformação que já faziam desde o início conosco. 

 

DLM (2) – A de metodologia de ensino eu teria inúmeras para mencionar, mas eu acho que eu 
vou ficar com a outra porque é uma coisa que me chamou muito a atenção. Na parte de 
geometria plana tem muitos postulados e muitos axiomas, que é a fundamentação teórica para 
que o professor saia bem estruturado para ensinar geometria lá no Ensino Fundamental, e aí 
tinha uma lista de 56 exercícios e a primeira questão era classificar em verdadeiro ou falso e 
tinha que justificar porque do verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, “por 2 pontos passa 
uma única reta”, verdadeiro ou falso? Aí é verdadeira e você justifica usando um dos axiomas 
e esses axiomas são por definição, ou seja, se é por definição, você nem consegue provar, o 
axioma está posto, foi definido, então às vezes o menino lá da Educação Básica vai perguntar 
para o professor: “mas por quê?”; aí ele vai ter que dizer que porque algumas coisas foram 
definidas para poder existir e ele vai entender e não vai ficar achando que a Matemática é algo 
que saiu do nada; diferente, por exemplo, do teorema, o teorema você vai demonstrar e 
também você pode demonstrar algebricamente como a gente faz aqui na universidade e lá 
você pode demonstrar de forma prática. Voltando nessa aula, véspera de provas, os alunos da 
graduação extremamente preocupados com a prova e aí, nessa do verdadeiro e falso, eu 
comecei a discutir com eles cada um deles, buscando no livro, buscando no caderno qual era 
o axioma que justificava cada afirmação e um aluno falou “o tempo que você está gastando 
nesse exercício nós teríamos já corrigido metade da lista”, porque a ansiedade dele era ver os 
exercícios resolvidos para a prova. Então eu falei para ele “justifica para mim porque do falso 
no próximo exercício”, aí ele não conseguia localizar o axioma, e eu falei assim para ele “você 
entendeu por quê?” Quarenta e cinco minutos que eu fiquei só no exercício 01 garantiu para 
mim que realmente você compreendeu e vai atingir o aluno que está me preocupando lá na 
Educação Básica. E se essa discussão acontecer aqui, eu tenho certeza de que os outros 
exercícios vão ser melhores, aí hoje que eu vou encontrar com eles. Então para mim foi bom 
que o menino questionou isso, se ele tivesse ficado calado, eu não ia saber o que estava 
passando na cabeça dele; eu poderia em 45 minutos ter resolvido todos sem significado, para 
mim foi extremamente significativo. A preocupação dele era ver a lista corrigida, porque aqui 
na graduação não se corrige todos, a própria coordenação tem uma crítica muito grande 
porque eu quero corrigir tudo, eu quero corrigir muitos, mas eles acham que não há 
necessidade de corrigir todos. Eu só vou saber se essa prática foi bem sucedida se esse aluno 
que fez aquela solicitação, consiga resolver os problemas. 

8. Você acha que seria possível uma parceria com os professores formadores do 
curso de graduação em Pedagogia na formação de professores de Matemática 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Em que sentido? 

 

DLM (1) – É difícil porque os dois lados já têm ideias pré-concebidas do outro. Há uma 
tendência maior dos professores de Pedagogia de considerarem o conhecimento do conteúdo 
específico pouco importante e por outro lado os formadores de professores de Matemática tem 
uma tendência de quererem esgotar um assunto matemático, num nível bem acima do que o 
professor das séries iniciais necessitaria com a justificativa de que quanto mais ele conhecer, 
melhor será para ensinar, porém muitas vezes a relação desse conteúdo com o das séries 
iniciais não é feita pelo formador, por considerar que ela é óbvia e na maioria das vezes, não 
é. 

 

DLM (2) – Na minha opinião, eu acho que deveria ser obrigatório, eu acho que não deveria ser 
nem uma tentativa; eu disse recentemente numa palestra, tinham pedagogas de formação e 
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eu tenho duas alunas da Matemática que são pedagogas pela USP, elas foram alunas do 
Oriosvaldo, eu acho que isso deveria ser tão obrigatório porque o professor de matemática ele 
sabe, mas ele ia aprender com o curso da Pedagogia a ensinar e o professor da Pedagogia 
que sabe ensinar, iria aprender a matemática. Eu acho que se tivesse no curso da Pedagogia 
o professor formado de Matemática iria explicar alguns axiomas que talvez fundamentasse o 
ensino das frações, que fundamentasse o ensino da geometria, porque tudo evolui muito, está 
sendo dado no Ensino Fundamental I a geometria plana, está sendo dada a geometria 
espacial, um ou dois professores de matemática trabalhar a justificativa do porquê dessas 
operações serem feitas com mmc, que é baseado nos axiomas e teoremas. Sabe por que não 
é básico [os conteúdos matemáticos do Fundamental I], porque, por exemplo, lá na 1ª série 
quando eles vão aprender a adição que tem a unidade e que passou de 10 e que aquele 10 
vai virar 01, um algoritmo tem uma fundamentação, na subtração o “empresta”, por que o 
empresta; se a Pedagogia não estiver fazendo isso, alguém tem que fazer. Não é simples 
porque tudo que está pautado numa fundamentação, se a pessoa não tem aquela 
fundamentação, ela não vai conseguir passar, então, por exemplo, esse professor de 
matemática, ele poderia ensinar porque o “vai 01”, porque o “empresta”, por que a fração 2/4 é 
equivalente à fração ½? A pedagoga pode usar o material de Cuisinaire, mas nem sempre 
isso acontece, porque na Psicopedagogia isso não acontecia, algumas eram formadas em 
Pedagogia, mas parecia que estavam vendo pela primeira vez, porque tudo tem uma 
explicação matemática. Então, não são os conteúdos mais complexos, mas os fundamentos 
da matemática que existem nos conceitos desenvolvidos de 1ª a 4ª. Por exemplo, vértices, 
faces, arestas, os meninos todos sabem o que é, aí se você perguntar desconectado de um 
exercício, “essa figura é plana ou não-plana?”, explicar o fundamento da figura sólida, acho 
que isso é o papel do professor e acredito que o pedagogo ficaria muito mais tranquilo. 

9. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 

 

DLM (1) – Em branco. 

 

DLM (2) – Os alunos do 3º vão fazer ENADE e porque eu disse a você que a recíproca 
também era verdadeira, tanto ter a parte da matemática lá e ter a pedagogia aqui, porque em 
relação ao núcleo comum, nós estávamos resolvendo as questões do ENADE e os meus 
alunos, as questões dissertativas ou aquela primeira parte foi uma coisa incrível, nós somos 
em 12 ou 13 fazendo esse treinamento; foi impressionante, eles não erraram as questões. 
“Gente, mas essa parte é geral, não é da parte da metodologia da matemática, é da 
Educação, eu não dei isso para vocês, onde vocês viram isso?” e eles disseram que tinham 
visto com você. Era uma questão de Libâneo, pode ver, em 2011 é a primeira questão que 
aparece e todo mundo acertou; “mas como, vocês não tem dúvidas?”, “não professora, não 
temos a menor dúvida”, então eu acho que é a confirmação da questão da Pedagogia 
concomitante, porque o núcleo comum traz fundamentos da Pedagogia. Houve aprendizado. 
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4.8. AGENTES DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
(FORMAÇÃO CONTINUADA)75 

 

AFCM – AGENTES DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

(FORMAÇÃO CONTINUADA) 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que são desenvolvidos 
na formação continuada em Matemática, cite qual/quais você considera 
necessários na formação de professores/outros que atuam na Educação Básica. 
Não se esqueça de explicitar em que modalidade de formação continuada a(s) 
disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s) – (cursos, palestras, reuniões 
pedagógicas em escolas, capacitação, eventos científicos, elaboração de livros 
didáticos e/ou de material de orientações didáticas, etc.)  

 

AFCM (1) – Então, na verdade é assim, conteúdo eu já deixo programado por trimestre e 
entrego para as professoras no começo do ano; então elas têm tudo desde o 2º ano até o 5º 
ano tudo que vai ser visto em cada ano, elas têm essa noção porque eu já dou. Depois, eu 
divido o conteúdo em semanas para cada uma fazer o planejamento e eu já deixo estipulado 
que tal semana vai fazer de tal assunto a tal assunto durante seis semanas, cada uma está 
fazendo seis semanas consecutivas, um mês e meio de planejamento. Elas pediram porque 
tinha continuidade, às vezes tinha que parar no meio do assunto. Então o que que a gente faz: 
elas fazem o esqueleto da distribuição dos assuntos, dos conteúdos e aí disso eu vou sugerir: 
aqui você coloca uma introdução, aqui você coloca uma aula na lousa digital, aqui você põe 
exercício de fixação, aqui você põe exercício de revisão, então eu vou orientando dessa 
forma. Eu costumo fazer sempre a introdução quando possível para uma atividade prática, 
quando é introdução de um assunto. Quando não é atividade prática, é a aula na lousa digital. 
Eu mesma fiz o texto explicativo porque no livro não tem a explicação da teoria. Eu já elaborei 
há muitos anos e eu tenho usado consecutivamente. O que que tem nesse texto explicativo: 
tem toda teoria minuciosamente explicada, passo a passo, para que as professoras se 
apropriem do conceito e também, os pais, quando as crianças levarem para casa, e tiver 
dúvidas, os pais também leiam e consigam entender. Complementar, porque no livro não tem 
a parte teórica, só tem exercícios e aplicação direta. Então, como não tem nada explicativo, na 
verdade é muito pincelado, então eu coloco a parte introdutória, porque meia folha já está a 
parte introdutória do livro e eu acho que aquilo é pouco, então eu complemento, faço texto 
explicativo, eu dou texto para ela colocar na lousa digital, coloco figuras bem coloridas para 
chamar a atenção da criança. Porque eu falo para as professoras: para vocês ficarem nas 
fichas de texto explicativo é maçante para a criança, porque ela vai entregar a ficha e vai ficar 
lendo e explicando, então aí a gente resolveu colocar na lousa digital, porque é grande a 
lousa, tudo colorido, dinâmico, dá para mexer, mexe os objetos, então as crianças adoram ir 
para a lousa digital e depois no final da aula a professora pede para eles escreverem na lousa 
e eles acham o máximo, a professora no ato já vê se as crianças entenderam o que foi 
explicado. Depois é que eles vão para a classe e vão fazer os exercícios que estão na ficha. 
Depois é que a gente vai para o livro, depois no livro esgotando esse assunto eu faço uma 
ficha de fixação. E depois quando se aproxima a prova a gente dá a ficha de revisão. Algumas 
coisas as professoras fazem, de fixação, de revisão, elas mandam para mim e eu acabo 
mexendo, porque dá muito trabalho você chegar e falar arruma aqui, arruma ali, então eu 
acabo mexendo e devolvo. Então eu já arrumo onde eu quero que arrume, então eu tenho um 
trabalho danado para fazer isso, mas como é sempre de última hora, não dá tempo de eu 
mandar arrumar, de eu olhar de novo e depois ir para o xerox, porque tem os prazos. Então 
como elas estão sempre correndo atrás do tempo, elas me entregam quase na última hora, eu 
tenho que devolver e elas tem que mandar para o xerox. Geralmente eu estou mandando na 

                                                           
75 Dentre os dados coletados no presente segmento da pesquisa de campo, foi possível contar com a 
valiosa contribuição da pesquisadora e educadora Kátia Cristina Stocco Smole: Mestre em Educação 
(área de Ciências e Matemática) pela FEUSP; Doutora em Educação (área de Ciências e 
Matemática) pela FEUSP; Consultora de Matemática dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio; Pesquisadora do projeto de Formação de professores das séries iniciais – 
FAPESP/IME – USP; Coordenadora do grupo Mathema de formação e pesquisa. 
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véspera do dia do xerox porque elas mandam 01 ou 02 dias antes, e às vezes você tem que 
mexer muito ou não tem que mexer nada. [Quanto às correções], muitas vezes é de conteúdo, 
outras vezes de objetivos de exercícios, eu tenho a minha teoria de que elas fazem o que é 
mais fácil de corrigir, então acabo sempre mudando, coloco mais dificuldade nos exercícios, 
elaboro melhor os problemas que elas colocam, aí eu reescrevo o problema para as crianças 
poderem entender melhor, porque às vezes fica muito vago, então eu explico os problemas 
todos, complico um pouquinho os problemas, dificulto um pouco, para não ficar tão fácil, 
imediato, para as crianças aprenderem a pensar, então eu faço isso. Geralmente onde eu 
mexo coloco tudo em vermelho e devolvo para as professoras assim, esse exercício é muito 
fácil, então eu mexi aqui, mexi ali, eu deixo tudo em vermelho para em qualquer dúvida 
poderem me perguntar. Eu já pedi várias vezes para as professoras pesquisarem atividades 
para poder introduzir os assuntos, tem professora que se empenha e faz, tem professora que 
não faz nada, uma atividade interessante que vá prender a atenção da criança. 

 

AFCM (2) – Aqui no Mathema a maioria das pessoas que atuam na formação e na pesquisa 
elas têm formação em Matemática, e precisa ter tido experiência em escola, então a gente 
nunca chama ninguém que não saiba o que é que é escola e aí nessa confluência nós 
atuamos em diferentes segmentos. Na nossa forma de atuação, nós nunca trabalhamos o 
conteúdo isolado da forma; todas as nossas pesquisas são na direção da resolução de 
problemas, então a gente tem a resolução de problemas como um foco de atuação, não no 
sentido só de ensinar como se resolve um problema, mas de mostrar que a resolução de 
problemas permeia toda a ação didática do professor. Então nós temos um foco grande aí de 
atuação, quando a gente vai trabalhar com os professores, o que menos nos preocupa são os 
recursos, então nunca faço uma formação sobre, por exemplo, material dourado, os jogos até 
aparecem porque eles entram na perspectiva metodológica da resolução de problemas e 
porque nós temos uma preocupação com a alfabetização matemática; então todas as nossas 
pesquisas e o nosso trabalho ajudam com que o professor perceba a importância da 
Matemática como linguagem e como recurso de comunicação, então o jogo entra nessa 
confluência, mas a nossa formação nunca é centrada para a forma e nem só para conteúdo, 
ela busca fazer o professor aprender Matemática, recuperar um pouco dessa história dele com 
uma forma, uma didática específica. Então conforme a formação evolui, eles em qualquer 
nível, ele vai pensando conteúdo e forma. Agora, especificamente com o professor dos anos 
iniciais do Fundamental I, quando a gente começa, normalmente nós levantamos com eles 
quais são os principais pontos de estrangulamento do trabalho dele. De modo geral, nós 
sabemos que eles vão girar em torno dos mesmos temas: como é que trabalha multiplicação e 
divisão, a questão das frações, tem vezes que há uma preocupação grande com a Geometria. 
As nossas pesquisas indicam que as preocupações naturais nunca vão na direção de medidas 
e de tratamento da informação; tratamento da informação é quase zero a preocupação, então 
o que que nós fazemos: nós montamos um índice de trabalho e começamos com as 
preocupações deles e vamos trabalhando com isso. Ele quer saber como é que trabalha a 
divisão, nós vamos fazer isso, só que nós vamos ampliando essa visão. Nós começamos a 
trabalhar a divisão, mas nós falamos assim: o que é que a divisão tem a ver com o sistema de 
numeração decimal? O que é que divisão tem a ver com multiplicação? Por que que se eu não 
sei subtração, eu vou ter problema lá. Aí nós abordamos isso de um ponto de vista 
matemático então ele vai entender quais são as características do sistema, quais são as 
propriedades que a divisão tem, por que que quando eu divido 2,8 por 1,4 eu corto as vírgulas, 
nós vamos trabalhar todos esses aspectos matemáticos do ponto de vista da Matemática, mas 
nós também vamos pensar com ele assim como é que se problematiza os erros dos alunos, 
por que que os alunos cometem determinados erros, por que que quando você vai ler a 
divisão 123 dividido por 4, você não lê 1 não dá para dividir por 4, o que que isso tem a ver e 
aí a gente faz um pouco de cálculo mental, estimativa, diferentes algoritmos, se tiver uma 
oportunidade vai entrar a calculadora, a tecnologia, então nós vamos enredar este professor 
numa formação na qual ele entenda a Matemática, o algoritmo da divisão, e ele perceba que 
ele precisa ter um olhar mais amplo e ele entenda que não basta ele aprender a usar uma 
estratégia. Então se nós acharmos que vai valer a pena, o material dourado entra, a 
calculadora entra, o jogo entra, mas eles não entram como um fim em si mesmo, eles entram 
para ajudar o professor a entender mais a Matemática e a forma de ensinar. A outra coisa é 
que às vezes nós vamos criando as necessidades que ele não via, então ele quer saber 
fração, que bom, mas nós vamos aproveitar a fração para ele entender porque ele tem que 
trabalhar medidas e porque que as medidas são importantes e aí, conforme o trabalho passa, 
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se nós temos um tempo importante com o professor que significa ter no mínimo 20 horas de 
formação, pro tema das frações, nós vamos introduzir uma grandeza ou pelo menos duas para 
ele entender bem e aí o que nós fazemos: nós ajudamos ele a enxergar como é que aquilo se 
distribui do 1º ao 5º ano; o que que cada série tem que ensinar, porque o que que acontece, 
nós já vivemos outros movimentos de formação, mas o que que nós vimos, nós vimos duas 
coisas importantes: a primeira é que ninguém ensina o que não sabe, então apesar de o seu 
foco não ser a educação infantil, nós vimos assim [que] uma parte dos problemas com o 1º e o 
2º anos se minimizam se tiver uma educação infantil na qual o professor também entenda que 
tem uma Matemática também forte para ser trabalhada ali, não forte no sentido de difícil e tal, 
mas de bem estruturado, organizado, então eu não faço qualquer jogo, eu não uso qualquer 
material, o pensamento espacial da criança pode ser desenvolvido. 

2. Quais as suas dificuldades em relação a sua formação continuada como 
formador(a) de professores de Matemática/outros em processos de formação 
continuada? 

 

AFCM (1) – Eu acho que falta [por parte das professoras] fundamentos da matemática 
mesmo, a parte básica, porque é aquela história: as professoras não têm formação em 
Matemática, elas só sabem aquilo que elas aprenderam quando elas estudaram, porque não 
aprende nada no Magistério nem na faculdade de Pedagogia. Como é que você vai explicar 
aquele assunto, então por isso que eu faço texto explicativo e depois nas orientações eu digo: 
olha aqui é por causa disso...tem que explicar assim para a criança...tem que justificar porque 
que no caso da adição vai um, a reserva, eu explico direitinho. Primeiro se trabalha com 
material dourado, para explicar as trocas, a gente usa o ábaco também para mostrar a troca, 
tudo isso e, aí, as professoras, quando pegam pela primeira vez o material elas dizem: nossa, 
eu nunca aprendi desse jeito, nunca soube por que, como as crianças aprendem rápido, então 
elas [as professoras] falam que estão aprendendo muito. Sempre que as professoras 
começam a trabalhar comigo, este ano tem 02 do 2º ano, que nunca trabalharam comigo, 
então elas estão substituindo as professoras daí eu estou explicando mais detalhado para 
elas, porque elas nunca trabalharam assim, então elas estão empolgadíssimas. Por isso que 
as introduções eu faço tudo texto explicativo, então eu faço naquela linguagem bem fácil, bem 
explicado, bastante figura, com bastante exemplo, eu faço e dou para as professoras e antes 
mesmo das aulas que elas vão dar, eu explico tudinho para elas como tem que fazer, como 
tem que abordar. Eu falo: aqui eu quero que a criança entenda isso, aquilo...entendeu? 

 

AFCM (2) – Eu tenho várias ex-alunas que eu sou tão apaixonada, que eu tenho mais de 10 
ex-alunas que foram fazer Matemática, engenharia. Uma parte sim [influência da entrevistada], 
pelo menos as do Magistério que ficaram comigo lá 4 anos, tem um número razoável de aulas. 
Mas esse fenômeno a gente também vê nas escolas, várias professoras depois de um tempo 
elas dizem assim: eu quero saber mais, eu quero fazer Matemática. E sabe o que a gente 
aconselha? Não faça. Bom, até que nós descobrimos um curso de licenciatura em Matemática 
que de fato é uma proposta diferente, que é das “Singularidades”; este a gente recomenda, é 
uma instituição privada, e vale a pena você conhecer, eles têm uma proposta bem bacana de 
nível superior. Eles começaram como escola superior de Educação, e agora eles têm 
licenciatura em Língua Portuguesa e em Matemática. A gente tem recomendado os dois 
cursos, porque é a única proposta que nós olhamos que de verdade forma professores. É 
perfeita? Não, mas a preocupação é a escola, é outra preocupação, porque, por exemplo, a 
gente tinha várias pessoas que elas foram estudando e elas deram conta de passar no 
vestibular da PUC, deram conta de passar no vestibular da UNESP, mas quando chegava lá, 
o curso de Matemática era um desanimador de professores, ele não é um formador. Então, ou 
o sujeito não vai ser professor, ou ele não vai ver relação, ele vai tão encantado com o que é 
possível fazer na escola, e a outra coisa que a gente fez foi dizer para ele: “o tempo que você 
vai fazer uma licenciatura, estuda um pouco mais e vai fazer mestrado, vai fazer 
especialização”. O pessoal da UNICAMP é muito bom lá na Faculdade de Educação, que tem 
formação colaborativa de professores, então a gente faz umas indicações, porque também o 
curso de pós-graduação muitas vezes não vai ajudar, porque não vai discutir Matemática, 
então você continua com um vácuo. Porque nós caminhamos mal, eu tenho visto outras 
propostas de licenciatura mais interessantes. Tem umas coisas bacanas na Espanha, o Chile 
na universidade católica tem umas coisas interessantes, mas o Brasil ainda é muito arraigado 
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e é arraigado no curso da Pedagogia e é arraigado no curso de licenciatura. Então os dois o 
diálogo ainda está difícil porque você tem formações muito restritivas. Nesse mesmo 
congresso em que eu te contei esta história, eu fui assistir uma outra sessão plenária e eu 
nem lembro qual era o tema, eu sei que tinha uma professora de uma grande universidade. As 
coisas que eu ouvi aquela pessoa falar, e ela era professora, ela é psicóloga, é uma 
professora, pensa nessas tops, ela é professora de Psicologia e Psicologia da Educação, as 
coisas que eu ouvi aquela professora falar elas foram me dando gastura, chegou um momento 
que eu levantei e falei: então, a sua pesquisa mostrou isso, como é que você trabalhou isso 
com o resto dos professores que dão aula na Pedagogia? Você está me dizendo que esta 
universidade tem a pesquisa na mão e não fez nada com ela? O que você fez da pesquisa? 
Foi nesse nível. Só para constatar o que todo mundo já sabe? Ela ficou muito desestabilizada. 
No final o que ela me disse é que tem 40 anos de universidade. Você está vindo aqui e me 
dizendo que você forma um professor? Uma das coisas que ela disse é que faz convênio com 
o governo de estado, federal e depois a gente é obrigado a ir fazer a formação. Chega lá, as 
pessoas querem trocar receitas, fazer tricô, aí eu falei para ela: Desculpa, eu faço formação há 
20 anos. Na minha aula ninguém troca receita e ninguém faz tricô. Então, o estereótipo está 
lá, o próprio formador. Aí você entra na sala de aula, por isso eu estou dizendo... 

3. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida na formação de 
professores de Matemática/outros, em sua atuação na formação continuada de 
profissionais da Educação Básica. 

 

AFCM (1) – Eu tenho assim várias, eu tenho no trabalho de Fundamental II, que as 
professoras fizeram com os alunos sobre produtos notáveis. Então a gente trabalhou com 
figuras geométricas, quadrados, retângulos, quadradinhos, e explicar que sempre que você 
fala “ao quadrado” é porque é a área de um quadrado. Então se eu quero fazer x + 2 ao 
quadrado, eu tenho que achar um quadrado que tenha lado x + 2, e as crianças aprenderam 
bem, sem esquecer a relação, o que significa o termo “ao quadrado”. Então qualquer coisa ao 
quadrado é porque é a área de um quadrado, a gente relaciona sempre assim. E tem também 
trabalho com frações, com régua de frações, tudo passo a passo, para comparar frações, 
então eu dou todo o passo a passo do que as crianças tem que fazer: pegue o pedaço que 
corresponde a ¼, agora pegue a que corresponde a 1/5, qual é maior, qual é menor, por quê?, 
o que vocês observam?. Eu faço um tipo de estudo dirigido, eles vão fazendo, e vão 
respondendo, a professora supervisionando, para depois chegar na regra. Do mesmo jeito a 
gente trabalha a soma e a subtração com a régua de frações: eu peço para pegar o inteiro, 
cobrir o inteiro, por exemplo, com todas as peças de 1/5. Preciso tirar 02 pedaços, o que que 
eu estou fazendo? A subtração. Quanto sobrou ali em cima [do inteiro]? Etapa por etapa, eu 
faço muito isso com as fichas das crianças. Eu pergunto sempre para as professoras como foi 
a aula, se as crianças entenderam, se gostaram. Teve um que eu fiz do mercadinho para o 2º 
ano que as professoras adoraram, porque a gente tinha que trabalhar o dinheiro, e as crianças 
sabem a nota, mas exatamente quanto valem, qual é o troco, sem aprender número decimal, 
então elas[as professoras] conseguiram passar bem. 

 

AFCM (2) – Não foi abordado pela pesquisadora. 

4. Você acha que seria possível uma parceria com os professores formadores do 
curso de graduação em Pedagogia na formação de professores de Matemática 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Em que sentido? 

 

AFCM (1) – Eu acho que deveria ter, principalmente para dar aulas para elas, explicar como 
que elas vão fazer para dar aula, porque elas não aprendem em lugar nenhum, elas vão 
aprender sozinhas, então elas vão aprendendo com o tempo. [O professor formado em 
matemática não consegue trabalhar o conteúdo de 1º ao 5º ano], ele precisa estudar. Então, 
por exemplo, eu tive que estudar tudo, estou sempre estudando, estou sempre pegando os 
artigos, analisando, vendo novas propostas, estou sempre me atualizando. Claro que eu não 
aprendi do jeito que eu estou fazendo, nunca aprendi, mesmo os professores do Fundamental 
II, o que a gente faz na licenciatura não é o que a gente ensina no Fundamental II, é o que a 
gente ensina no Médio. Só na parte de Didática da matemática que eles abordam muito 
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pouco, abordam muito pouco de como ensinar e eles [docentes do curso de licenciatura em 
Matemática] ensinam matéria de Médio para cima, em nível de faculdade. Então quem vai dar 
aula em faculdade já tem uma formação maior pela licenciatura, mas quem vai dar aula pro 
Médio, para Educação Básica, Fundamental II, por exemplo, não aprende nada na faculdade. 
Se você não aprendeu assim, você tem que ir em busca, porque eu também não aprendi 
assim. A minha prática aqui [na escola onde atua], a minha vivência e o meu estudo, porque 
que vai 01, porque que não vai, o conceito de multiplicação, o conceito de divisão, tudo eu 
procuro passar da maneira mais prática possível para poder o professor entender e também 
poder passar pros alunos. O mais importante é primeiro ela[a professora] internalizar para 
depois passar para os alunos. Por isso eu acho uma burocracia esse negócio de exigir 
diploma disso, diploma daquilo que não conta nada, uma pessoa mais experiente, que 
vivenciou, tem mais condição de ensinar melhor do que um que se formou. 

 

AFCM (2) – Eu não acho a sua proposta ruim, não entenda isso, eu acho ela ousada e ela é 
bem legal, eu acho que é uma ideia ótima, mas a escolha teria que ser neste momento da 
Educação ela precisaria ser cuidadosa, porque o tiro pode sair pela culatra. Ela tem 
fundamento se você pensar, por exemplo, quando se faz a confluência entre Educação e 
Matemática, não é nem educação matemática, mas a confluência entre a educação e a 
matemática, então é uma proposta que faz sentido; a única coisa é que precisa se estabelecer 
critérios. Toda formação tem o seu limite. O médico, por melhor que seja a faculdade de 
medicina, ele não é médico... mas você sabe que interessante, eu estou fazendo o 
acompanhamento da tradução de um livro escrito por um educador inglês e ele foi escrito para 
alunos. Na Inglaterra você tem um sistema que você não vai dar aula depois que forma, então 
você vai para dentro da escola para ser assistente de um professor e este livro foi escrito para 
estes alunos. Dá vontade de sentar e chorar, porque é tão bacana aquele sistema, e não 
estou dizendo que ele seja perfeito, mas quando eu olho aquilo ali [a residência pedagógica]. 

5. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 
 

AFCM (1) – Eu sinto que as professoras não se interessam em buscar estudar ou elas não 
têm tempo. Elas sempre falam que não têm tempo, então na verdade eu sou culpada porque 
eu acabo me antecipando, fazendo as coisas por elas e então elas se acostumaram. Eu falo: 
vocês podem fazer planejamento do jeito que vocês quiserem, mas o que que elas vão fazer: 
vão pegar os do ano passado e vão introduzir do mesmo jeito, não muda nem uma vírgula, 
não coloca nem uma atividade a mais, nem uma ideia dela ela não põe. Se eu não falo a ideia, 
elas não colocam, elas mesmas não colocam. Elas não colocam uma outra atividade que 
poderia antecipar...como tem os prontos, elas vão lá copiam e colam, então elas não 
conseguem ter uma ideia além daquilo, porque está tão minucioso, tão detalhado, que elas 
não conseguem fazer um outro texto. Tenho o cuidado de não usar termos errados que elas 
costumam usar, aí eu explico direitinho porque que é, porque que não é, qual a diferença entre 
um termo e o outro, procuro estar sempre atenta a isso, porque sem querer elas soltam os 
termos que não podem, coisas de prova você vê essas coisas todas. Por exemplo: que figura 
é essa?, elas falam retângulo para um quadrado, erro conceitual. Aí eu explico porque que é 
retângulo e porque que é quadrado, qual a diferença entre eles: todo quadrado é retângulo, 
mas nem todo retângulo é quadrado, tem que explicar esse tipo de coisa porque aparece na 
prova e elas corrigem como errado. Tem que voltar e explicar, por isso que eu tenho que ver 
as provas, porque às vezes tem uma correção equivocada e a gente tem que olhar antes que 
vá para casa. Eu já sugeri para a.....[coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental I] que 
cada professora vá atrás do seu planejamento, cada uma ter o seu, para dizer: isso aqui é 
meu. Elas sabem o conteúdo que tem que dar, aí elas vão subdividir, mas o que acontece: eu 
gostaria que cada uma fizesse o seu, porque as outras que não participaram do planejamento 
de matemática, elas só vão ficar sabendo o que está no planejamento na hora que ela vai dar 
aula, infelizmente. Elas recebem quinta-feira, da semana seguinte, mas elas falam: não tive 
nem tempo de abrir. Então elas vão ver o que ela vai dar no dia e muitas vezes não atinge o 
objetivo daquela aula, porque ela só foi tomar conhecimento naquela hora, não se preparou, 
não pensou naquele assunto para explicar para a criança, não sabe nem que tipo de exercício 
que é, que tipo de dificuldade que vai aparecer, aí o aluno pergunta e elas ficam meio perdidas 
porque não fizeram nada, é essa a minha queixa. Por isso eu falo para a....[coordenadora 
pedagógica do ensino fundamental I] que se cada um fizer o seu, ele está sabendo o que 
planejou, porque ele planejou aquela atividade, porque ele fez aquele exercício, sabe qual é a 
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dificuldade daquele exercício. Nessas lições[de casa] e nessas atividades de classe que elas 
têm que montar, aparecem as dificuldades[conceituais]. Se cada um fizer o seu, ele vai criar o 
seu, agora quando o outro faz, você não consegue atingir o objetivo do outro, porque cada 
uma faz de uma matéria: fulana faz matemática, outra faz português, outra faz de ciências e 
artes, e a outra faz de história e geografia, reparte em quatro. Então, cada uma não sabe o 
que a outra planejou, então quando recebe pronto, só vai abrir no dia da aula. Elas não se 
envolvem com nada, elas são meras cumpridoras de tarefas. Não se envolveram, não sabem 
porque eu vou colocar uma ficha aqui, porque eu vou mudar isso ou aquilo, é um rodízio de 6 
semanas por matéria, então elas só vão saber o que estão fazendo quando for a semana 
delas. Então, por exemplo, às vezes tem algum exercício diferente, aí elas vêm com um monte 
de dúvidas depois que aplicou, teve um fato na semana passada no 3º ano em que o aluno 
falou que estava errado, ela não viu que estava errado, depois foi perguntar para a professora 
do lado, e viu que estava certo. Se ela tivesse visto antes, ela teria sabido e não teria falado 
para as crianças: é está errado mesmo a ficha. Olha a responsabilidade, não houve reflexão e 
eu duvido que tenha, então eu não estou deixando mais quem planeja fazer o gabarito para as 
outras, porque eu queria que cada uma fizesse o seu. Mas elas não fazem, aí quando o aluno 
vai fazer, elas não sabem como é para fazer e nem que resultado dá. Mesma coisa na 
preparação da prova, todo mundo manda x questões, aí uma delas está responsável por 
montar, aí manda para mim, aí eu vejo se tem muitas questões com o mesmo objetivo, se está 
faltando cobrar um ou outro objetivo. Aí eu mando para todas e falo: vocês vão analisar, 
gabaritar para vir com isso no dia da orientação. Chega na orientação e elas falam assim: está 
tudo bem, está tudo ótimo. Agora é obrigatório passar pela... [coordenadora pedagógica do 
Ensino Fundamental I], aí ela pergunta: vocês têm certeza que isso a criança vai resolver em 
50 minutos? Aí elas começam a pensar... 

 

AFCM (2) – Sem comentários. 
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APÊNDICE E – PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO  
NA INTERAÇÃO ENTRE OS MÚLTIPLOS SUJEITOS 

 

5.1. Diálogo com as escolas de Ensino Fundamental (anos iniciais) 

 

5.1.1. Mensagem impressa enviada para a gestão escolar de um colégio do município de São 
Bernardo do Campo – SP 

 

Prezados Professor Diretor................(nome) e Coordenadora Pedagógica................(nome), 

Em primeiro lugar, agradeço pela autorização para a realização da pesquisa de campo no colégio e 
por toda a mediação junto às professoras de Matemática do Ensino Fundamental (anos iniciais). 

Como não sei se a adesão por parte das professoras foi parcial ou total, encaminho os questionários 
para cada ano do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Se alguma professora não participar, por favor 
desconsiderar o envelope correspondente, devolvendo-o juntamente com os outros envelopes com 
questionários preenchidos. 

Peço a gentileza de entregar os respectivos envelopes para as professoras de Matemática de cada 
nível de ensino, a fim de que os questionários sejam preenchidos até o final do mês de novembro de 
2014.  

Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção e pela valiosa contribuição!!! 

Atenciosamente, 

Luciana Miyuki Sado Utsumi. 

15/09/2014 

 

5.1.2. Mensagem eletrônica enviada para a gestão escolar de um colégio do município de São 
Paulo – capital. 

 
De: Luciana Sado [mailto:luciana.sado@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 14 de agosto de 2014 12:44 
Para: endereço eletrônico da direção geral da escola 
Assunto: Pesquisa de Campo - Doutorado em Educação 
 
Oi ............ (nome da direção geral da escola), tudo bem? Espero que sim! Gostaria de agendar um 
horário para conversarmos sobre a possibilidade de eu realizar a pesquisa de campo no...........(nome 
da escola). Como você sabe, estou cursando o doutorado em Educação na UMESP desde 2012. 
Minha pesquisa consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) 
de Matemática do curso de graduação em Pedagogia. Neste ano, estou iniciando a pesquisa de 
campo e gostaria de contar com a valiosa participação do corpo docente do...........(nome da escola) 
para a coleta de dados. Conheço a seriedade do trabalho pedagógico da instituição, além de ter uma 
enorme gratidão por ter me constituído professora nos 6 anos de trabalho e parceria profissional. 
Posso contar com a sua mediação? Aguardo o seu retorno torcendo para que sua resposta seja 
afirmativa e que possamos combinar os encaminhamentos necessários. Abraços e obrigada, Luciana. 
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5.1.3. Mensagem enviada às escolas que autorizaram a realização da pesquisa de campo 
 

São Paulo, 30 de outubro de 2014. 

Queridas........ (nome da direção geral da escola) e ............. (nome da coordenação pedagógica 

do Ensino Fundamental), 

Muito obrigada pela autorização da realização da pesquisa de campo no.............(nome da 
escola) e por termos fortalecido a nossa relação de companheirismo, empatia, profissionalismo e 
amizade. 

Posso garantir que meus esforços na pesquisa serão no sentido de conferir reconhecimento 
científico ao trabalho docente de cada uma das professoras de Matemática da escola e dar possíveis 
contribuições para a qualidade e aprimoramento do ensino da Matemática. 

Poder atender às expectativas quanto à formação continuada das professoras de Matemática 
é um dos meus objetivos de pesquisa, de ética, de profissionalismo e compromisso nessa parceria. 

Abraços carinhosos, 

Luciana Miyuki Sado Utsumi. 

 

5.1.4. Mensagem de agradecimento enviada às escolas nas quais foram coletados os dados 
da pesquisa 

 

São Paulo, 30 de outubro de 2014. 

Prezadas Coordenadora Pedagógica da área de Matemática, Professoras de Matemática do 
Ensino Fundamental e, em especial, às Professoras que participaram da pesquisa, 

 

Muito obrigada pela disponibilidade de cada uma de vocês em participar da pesquisa, bem 
como pela riqueza na troca de experiências em relação ao ensino de Matemática. 

Posso garantir que meus esforços na pesquisa serão no sentido de conferir reconhecimento 
científico as suas respectivas práticas docentes, assim como dar possíveis contribuições para a 
qualidade e aprimoramento do ensino da Matemática. 

Dedico este livro para que vocês possam ensinar Matemática de forma diferenciada aos seus 
alunos e alunas do..............(nome da escola). Bom proveito! 

Abraços carinhosos, 

Luciana Miyuki Sado Utsumi. 
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5.1.5. Mensagem enviada às professoras do Ensino Fundamental (anos iniciais) que 
participaram da pesquisa de campo 

 

São Bernardo do Campo, dezembro de 2014. 

Prezadas Professoras de Matemática do Ensino Fundamental, Professoras do Ensino 

Fundamental com experiência no ensino de Matemática e, em especial, às Professoras que 

participaram da pesquisa, 

Muito obrigada pela disponibilidade de cada uma de vocês em participar da pesquisa, bem 

como pela riqueza na troca de experiências e conhecimentos em relação ao ensino da Matemática. 

Posso garantir que meus esforços na pesquisa serão direcionados para o reconhecimento 

científico das suas respectivas práticas docentes, assim como dar possíveis contribuições para a 

qualidade e o aprimoramento do ensino da Matemática. 

Dedico este livro para que vocês possam ensinar Matemática de forma diferenciada aos seus 

alunos e alunas do Colégio...........(nome da escola). Bom proveito! 

Atenciosamente, 

Luciana Miyuki Sado Utsumi. 

 

5.1.6. Mensagem enviada às professoras da Educação Infantil que participaram da pesquisa 
de campo 

 

São Paulo, dezembro de 2014. 

Prezadas Professoras de Matemática da Educação Infantil e, em especial, às Professoras que 

participaram da pesquisa, 

Muito obrigada pela disponibilidade de cada uma de vocês em participar da pesquisa, bem 

como pela riqueza na troca de experiências e conhecimentos em relação ao ensino da Matemática. 

Posso garantir que meus esforços na pesquisa serão direcionados para o reconhecimento 

científico das suas respectivas práticas docentes, assim como para dar possíveis contribuições para a 

qualidade e o aprimoramento do ensino da Matemática. 

Dedico este livro para que vocês possam ensinar Matemática de forma diferenciada aos seus 

alunos e alunas da Escola.........(nome da escola). Bom proveito! 

Atenciosamente, 

Luciana Miyuki Sado Utsumi. 

Atualmente professora-pesquisadora no curso de graduação em Pedagogia. 

Fui professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 1997 a 2002. 
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5.1.7. Mensagem manuscrita em Caderno de Registro de uma das escolas da pesquisa de 

campo 

Professoras de Matemática do Ensino Fundamental e Professoras que cursaram ou cursam 
Pedagogia, 

Saudações! Em primeiro lugar, desejo a todas um ótimo semestre letivo repleto de aprendizados e 
conquistas junto às crianças da ........... (nome da escola)! 

Estou cursando o doutorado em Educação na Universidade Metodista de São Paulo – UMESP desde 
2012. Minha pesquisa consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de 
professores(as) de Matemática do curso de graduação em Pedagogia. Neste ano, estou iniciando a 
pesquisa de campo e gostaria de contar com a sua valiosa participação como sujeito da pesquisa. 
Conheço a seriedade do trabalho pedagógico na........(nome da escola), a sua contribuição seria de 
grande relevância para a pesquisa. Posso contar com a sua participação? Aguardo o seu retorno, 
torcendo para que sua resposta seja afirmativa e que possamos combinar os encaminhamentos 
necessários. Abraços e obrigada, Luciana. 

Agosto de 2014. 
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APÊNDICE F – MENSAGEM ELETRÔNICA PARA ALUNOS(AS) DE UM CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

 

Em 10/01/2014 02:23, "Luciana Sado" <luciana.sado@gmail.com> escreveu: 

Olá................(nome dos alunos), tudo bem? 

Há quanto tempo... faz 2 anos que sua turma de Pedagogia concluiu o curso!  

Em maio de 2012, apliquei um questionário de avaliação dos temas referentes à educação 
matemática escolar que foram ministrados por mim no decorrer de 2 semestres consecutivos do 
curso de Pedagogia. Naquele momento, minha intencionalidade consistia em refletir sobre as 
fragilidades da minha docência de tal forma que eu pudesse aprimorar minha prática pedagógica com 
as próximas turmas. 

Em dezembro de 2012, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Metodista de São Paulo, no curso do Doutorado em Educação. Minha pesquisa consiste no estudo 
sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática do curso de 
graduação em Pedagogia. Iniciei minhas atividades acadêmicas em 2012 e continuo na busca de 
profissionalização da profissão docente, assim como da minha formação enquanto professora-
pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento.  

Se você autorizar o uso dos dados deste questionário na minha pesquisa de doutorado, peço a 
gentileza de responder a esta mensagem eletrônica, sinalizando que concorda com o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido que apresento em seguida.  

Eu, Luciana Miyuki Sado Utsumi, RG nº 22446487-5, doutoranda do Programa de Pós Graduação em 
Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª Norinês Panicacci 
Bahia, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Educação Matemática: um estudo sobre 
os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática do curso de graduação 
em Pedagogia”, que tem por objetivo a configuração dos saberes necessários aos docentes 
universitários (os formadores), responsáveis pela profissionalização do ensino no âmbito da formação 
inicial, ou seja, a investigação das necessidades formativas de uma educação matemática pautada 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos e formativos, na busca da identificação dos saberes 
profissionais necessários aos/às professores(as) em formação, bem como aos/às professores(as) 
formadores(as). 

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, 
observando-se os esclarecimentos abaixo: 

ESCLARECIMENTOS: 

A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação dos sujeitos 
que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 
sem penalização alguma. 

 

Após a leitura desta mensagem, favor me responder “concordo” ou “não concordo” e assinar a 

mensagem com o seu nome completo. 

Desde já agradeço a sua atenção e disponibilidade! 

Aproveito para lhe desejar um ano de 2014 repleto de saúde, prosperidade, sucesso, conquistas e 
muitas alegrias!!! 

Abraços e obrigada, 

Professora Luciana. 

mailto:luciana.sado@gmail.com
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APÊNDICE G – MENSAGENS ELETRÔNICAS PARA O PROFESSOR  

UBIRATAN D’AMBROSIO 

 

7.1. Mensagem eletrônica de apresentação 
 
De: Luciana Sado [mailto:luciana.sado@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 14 de agosto de 2014 15:47 
Para: 'ubi@usp.br'; 'ubi.dambrosio@terra.com.br' 
Assunto: Convite para Pesquisa de Campo - Doutorado em Educação 
 

Prezado Profº.Drº. Ubiratan D’Ambrosio, 

Saudações! Meu nome é Luciana Miyuki Sado Utsumi e tenho acompanhado suas pesquisas por 
meio de suas inúmeras publicações, as quais me auxiliam na compreensão do papel da Matemática 
na formação dos homens e na formação dos professores, mais especificamente. Concluí o curso de 
Pedagogia na Faculdade de Educação da USP (FEUSP) em 1995 e desde então atuo na educação 
em diferentes espaços e processos (para maiores informações, favor consultar meu currículo lattes). 
Atualmente, estou na docência do curso de Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo – 
UMESP, na região do Grande ABC, em São Bernardo do Campo. Desde 2008 assumo as disciplinas 
referentes às abordagens teórico-metodológicas da Matemática na formação inicial de professores e 
muitos são os desafios vivenciados. Para o desenvolvimento das disciplinas, utilizo muitas 
publicações (livros) de sua autoria, os quais têm me ajudado bastante na minha formação acadêmica 
e profissional. A partir dessa experiência, enveredei pelos caminhos da pesquisa para o 
fortalecimento de minha identidade profissional docente. Em dezembro de 2012, ingressei no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 
Minha pesquisa de doutorado consiste no estudo sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de 
professores(as) de Matemática do curso de graduação em Pedagogia. Neste ano, estou iniciando a 
pesquisa de campo e gostaria de contar com a sua valiosa participação como sujeito da pesquisa, 
uma vez que tenho grande respeito e admiração pela sua trajetória acadêmica e profissional. 
Conheço o seu compromisso com a Matemática e sua contribuição seria de grande relevância para a 
pesquisa. Posso contar com a sua participação? Aguardo o seu retorno torcendo para que sua 
resposta seja afirmativa e que possamos combinar os encaminhamentos necessários.  

Agradeço a sua atenção,  

Luciana. 

 

7.2. Mensagem eletrônica de reapresentação 
 

De: Luciana Sado [mailto:luciana.sado@gmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 17 de fevereiro de 2015 00:49 
Para: ubi@usp.br; ubi.dambrosio@terra.com.br 
Assunto: RES: Convite para Pesquisa de Campo - Doutorado em Educação 
 

Prezado Professor D’Ambrosio, 

Estou retomando contato para verificar a sua disponibilidade em participar da minha pesquisa. 

Seria uma honra ter suas valiosas contribuições na construção de minha tese. 

Se aceitar participar, por favor responder as perguntas no próprio corpo desta mensagem: 

1. Dentre os conteúdos referentes à educação matemática que são desenvolvidos no curso de 
graduação em Matemática, cite qual/quais você considera necessários na formação do futuro 
professor de Matemática do Ensino Fundamental. Não se esqueça de explicitar em que 
momentos do curso (semestre) a(s) disciplina(s) foi/foram desenvolvida(s). 

mailto:luciana.sado@gmail.com
mailto:luciana.sado@gmail.com
mailto:ubi@usp.br
mailto:ubi.dambrosio@terra.com.br
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2. Como é a sua relação com os conteúdos matemáticos? 
3. Quais as suas necessidades formativas em relação a sua atuação como professor(a) 

formador(a) de professores de Matemática no curso de graduação em Matemática? 
4. Quais as suas dificuldades em relação a sua formação continuada como professor(a) 

formador(a) de professores de Matemática no curso de graduação em Matemática? 
5. O que você considera necessário para o aperfeiçoamento de sua prática de ensino na 

formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)? 
6. Faça um breve relato de uma prática pedagógica bem-sucedida na formação de professores 

do Ensino Fundamental, em sua atuação no curso de graduação em Matemática. 
7. Você acha que seria possível uma parceria com os professores formadores do curso de 

graduação em Pedagogia na formação de professores de Matemática dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental? Em que sentido? 

8. Outras considerações (se você quiser acrescentar mais algum comentário): 

Aguardo seu retorno com esperança de que seja positivo. 

Atenciosamente, 

Luciana Miyuki Sado Utsumi. 

 

7.3. Mensagem eletrônica do Professor Ubiratan D’Ambrosio 
De: Ubiratan D'Ambrosio [mailto:ubi@usp.br]  
Enviada em: terça-feira, 17 de fevereiro de 2015 11:27 
Para: 'Luciana Sado' 
Assunto: RES: Convite para Pesquisa de Campo - Doutorado em Educação 

 

Oi, Luciana 

Nem sei como responder às suas perguntas. Nem sei como estou os cursos de Licenciatura. Escrevi 
sobre isso há algum tempo e, relendo, minha opinião não mudou muito. Veja o artigo 
https://sites.google.com/site/etnomath/16  Também há referências a outros escritos meus. 

Acho que esse material responde às suas questões. Em dúvida, escreva-me. 

Abraços, Ubiratan 

mailto:ubi@usp.br
https://sites.google.com/site/etnomath/16
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APÊNDICE H – RELATO COMPLETO DA TRAJETÓRIA ACADÊMICA  
E PROFISSIONAL 

 

Não há transição que não implique um 
ponto de partida, um processo e um ponto de 
chegada. Todo amanhã se cria num ontem, 
através de um hoje. De modo que o nosso futuro 
baseia-se no passado e se corporifica no presente. 
Temos de saber o que fomos e o que somos, para 
sabermos o que seremos. 

Paulo Freire 

 

Nesta introdução, proponho-me a realizar um movimento de compreensão da construção da 

minha identidade, na tentativa de aproximar teorias veiculadas na literatura aos fatos vividos por mim 

em minha trajetória de vida acadêmica e profissional, para conferir-lhes significados antes 

despercebidos, uma vez que “[...] no paradigma emergente, o caráter autobiográfico e auto-

referenciável da ciência é plenamente assumido como um conhecimento compreensivo e íntimo que 

não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos. [...] Assim ressubjetivado, o 

conhecimento científico ensina a viver e traduz-se num saber prático” (SOUSA SANTOS, 1995, p. 53; 

55). 

Creio que tal articulação possibilitará minha compreensão quanto aos condicionantes – 

internos e externos – que influenciaram a minha constituição enquanto sujeito, quer como pessoa 

quer como profissional, na medida em que a análise contextual dos meus percursos acadêmicos e 

profissionais configura-se como elemento relevante no processo de tomada de consciência acerca 

das sendas percorridas no decorrer da tessitura de minha história de vida, considerando que “[...] a 

biografia elabora-se hoje, num tempo e num espaço concretos, sempre numa perspectiva 

retrospectiva: da frente para trás e nunca de trás para a frente...” (NÓVOA, 1988, s/p). 

Entre derrotas e conquistas, 
insatisfações e satisfações, 
obstáculos e realizações, 
percalços e percursos,  
limites e possibilidades, 
dissabores e sabores, 
inexperiência e experiência, 
iniciação e descoberta, 
perplexidade e esperança (de esperançar!) 
Constitui-me pessoa humana  
e tornei-me profissional, 
nas sendas percorridas 
no processo de construção 
de minha identidade 
acadêmica e profissional... 

(Luciana Miyuki Sado Utsumi, 2014) 
 



370 

Ao iniciar o exercício de rememoração em relação à fase que antecedeu mais diretamente a 

minha escolha e posterior inserção na área da Educação, reporto-me ao Colégio Bandeirantes, na 

capital paulista, meu cenário do Ensino Médio, na área de Ciências Exatas. Três anos de intensa 

atividade diária, de competitividade incessante, de avaliações bimestrais exaustivas, de divulgação de 

resultados em boletins rigorosamente classificatórios, enfim, de corrida para o vestibular, fizeram 

desta fase uma experiência “traumática” na minha trajetória acadêmica, criando um abismo entre 

minhas aptidões pessoais e as “ciências exatas”. Por isso, posso afirmar que minha trajetória escolar 

foi marcadamente fortalecida por áreas do conhecimento que se diziam pertencentes às Ciências 

Humanas, provavelmente por conta da minha identificação com estas. Isto decorre, a meu ver, da 

minha dificuldade em compreender conhecimentos tão abstratos e distantes do meu universo afetivo, 

mas aparentemente tão simples e acessíveis quando veiculados pelos professores das ciências ditas 

exatas. Tal dificuldade na construção de conhecimentos provocou o distanciamento quanto às áreas 

das Ciências Exatas, num movimento de negação aos conteúdos escolares externos a mim, de um 

lado, e de legitimação destes mesmos conhecimentos que foram construídos ao longo da história da 

humanidade, por outro. 

No momento da opção profissional para o vestibular, entrei em grande conflito, pois de um 

lado havia grande expectativa por parte dos meus familiares e dos amigos para que eu optasse por 

uma carreira/profissão na área das Ciências Exatas e, de outro lado, havia meu grande desejo de 

cursar Pedagogia, num movimento dialético entre as relações e influências sociais externas e a 

dimensão subjetiva de minha condição humana. Pude compreender posteriormente que, para que o 

homem satisfaça propriamente suas necessidades, ele tem que libertar-se delas, superando-as, ou 

seja, fazendo com que sejam especificamente humanas, o que me faz pensar que me tornei no que 

sou na medida em que minhas ações foram orientadas e permeadas por meus valores, crenças, 

desejos, visão de mundo e de conhecimento em contraponto às visões e concepções externas e 

alheias ao meu pensamento. 

Após a crise existencial tão presente na vida de incontáveis vestibulandos, 

concomitantemente com a assunção das minhas necessidades, decidi me preparar para o ingresso 

no curso de Pedagogia de uma universidade pública, onde iniciei meu caminho na e para a 

Educação. Para isto tive, ao final, total apoio da família e de uns poucos amigos. Percebo meu 

processo de formação como professora-educadora como sendo uma sucessão cíclica de emoções, 

reações, decepções e descobertas. Um verdadeiro jogo de luz e sombra que me constituiu e me 

constitui no que sou – e ainda serei – através do curso da minha história de vida, quer pessoal, quer 

profissional. 

Ingressei no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

em 1992, no qual permaneci até sua conclusão, em 1995, quando recebi o diploma com os termos 

“licenciada em Pedagogia”, em 31 de maio de 1996. Durante minha formação inicial no curso de 

Pedagogia, alguns professores ofereceram-me contribuições de grande valia quando eu me 

preparava intelectualmente para exercer a função educativa que me compete realizar efetivamente 

enquanto profissional professora: Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura, Prof. Dr. Celso de Rui 

Beisiegel, Prof. Dr. José Cerchi Fusari, Prof. Dr. Luiz Jean Lauand, Profª. Dra. Marta Kohl de Oliveira, 
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Profª. Dra. Roseli Fischmann, Profª. Dra. Stela Conceição Bertholo Piconez, Prof. Dr. Vitor Henrique 

Paro, Prof. Dr. Romualdo Portela de Oliveira, dentre outros docentes do curso. Minha atuação junto 

ao Programa de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (PEA), coordenado pela Profª. Dra. 

Stela Conceição Bertholo Piconez, na própria Universidade, para fins de cumprimento de parte da 

carga horária do estágio curricular, possibilitou-me a consciência – ainda que sem a experiência 

profissional – de que a Educação se realiza em diferentes instâncias. 

No 3º semestre do curso de Pedagogia, em 1993, optei por uma pequena pausa em minha 

formação acadêmica quando me candidatei a uma vaga de intercâmbio e de estágio profissional no 

Japão, onde pude ressignificar muitos aspectos da cultura e da concepção de Educação de meus 

antepassados, durante os dez meses de estágio profissional na escola de Educação Infantil “Bunri”, 

localizada na província de Tokushima.76. A escola, de natureza privada, configura-se numa escola 

parceira da Universidade Bunri77, também localizada em Tokushima. Fundada em 1895 por Sai 

Murasaki, esta instituição privada de formação profissional tornou-se uma das maiores organizações 

educacionais do oeste do Japão. Com base no lema da «autonomia e cooperação», esta instituição 

continua a oferecer educação de alta qualidade para atender às necessidades em constante 

mudança da sociedade japonesa.  

Na esteira desses princípios, meu estágio profissional na escola parceira de Educação Infantil 

configurou-se como espaço de múltiplos aprendizados, quer em termos de saberes docentes, quer 

em termos de saberes culturais. Ao longo de 10 meses de atuação, transitei nas turmas de Educação 

Infantil com crianças de 3 a 5 anos, conduzidas por suas respectivas educadoras responsáveis.  

A cooperação e o trabalho em grupo consistem em traços culturais da sociedade japonesa 

presentes na Educação Infantil, visto que a proposta curricular e as práticas docentes na escola de 

Educação Infantil tomam como base as orientações para a inserção grupal das crianças. Tal 

interação grupal é favorecida pelo brincar, uma vez que, segundo Kishimoto (1997), a implementação 

do novo plano curricular para a Educação Infantil, em 1990, priorizou as atividades que consideram 

as características de desenvolvimento da criança, tendo o brincar como um de seus eixos. O fato de 

eu me encontrar em processo de formação profissional em termos acadêmicos possibilitou a 

disponibilidade necessária para a assunção de uma postura de aprendiz em todas as experiências 

vivenciadas no estágio, bem como me possibilitou resgatar e ressignificar as influências da cultura 

japonesa em minha constituição como pessoa, na medida em que: 

[...] a história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já não se 
trata de aproximar a educação da vida, como nas perspectivas da educação 
nova ou da pedagogia ativa, mas de considerar a vida como espaço de 
formação. A história de vida passa pela família. É marcada pela escola. 
Orienta-se para uma formação profissional, e em consequência beneficia de 
tempos de formação contínua. A educação é assim feita de momentos que 
só adquirem o seu sentido na história de uma vida. (DOMINICÉ, 1988) 

                                                           

76 Para saber mais, acesse <http://www.bunri-u.ac.jp>. 

77 Para saber mais, acesse <http://www.bunri-u.ac.jp/en/>.  
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Ao retornar aos estudos em março de 1994, pude cursar dois semestres letivos em tempo de 

me formar juntamente com minha turma, num árduo processo de aprendizado e de formação inicial. 

Em 1996, após a conclusão do curso de Pedagogia, cursei a habilitação em Administração Escolar e 

Inspeção Escolar, igualmente na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. No mesmo 

ano, iniciei a minha trajetória profissional numa escola de natureza particular na cidade de São 

Paulo78, na função de auxiliar volante de turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos 

iniciais). Em 1997, iniciei a construção da minha identidade profissional docente, em situação, como 

professora de uma turma de 2ª série (hoje 3º ano) do Ensino Fundamental, onde exerci a função 

docente até o ano de 2002, transitando entre as turmas de 2ª série (3º ano) e 3ª série (4º ano). Este 

processo de iniciação à docência ampliou minha compreensão sobre ser professora e me tornar 

professora num movimento contínuo e inacabado. 

A experiência construída no decorrer dos seis anos de prática docente nessa escola mobilizou-

me pela busca do aperfeiçoamento profissional, bem como pela preocupação que tive em fortalecer a 

construção da minha identidade acadêmica e profissional, em conceber e realizar projetos novos com 

êxito, em aumentar a capacidade de compreender a complexidade da prática educativa, para mais 

especificamente atender à preocupação de proporcionar aos meus alunos uma ação pedagógica 

eficaz. Nóvoa, em uma palestra realizada na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

em 2007, enuncia que a profissão de formador é uma das mais difíceis na sociedade contemporânea, 

visto que esta profissão se caracteriza pela compreensão dos saberes e dos processos, 

compreensão dos outros e de si próprio, compreensão das vivências pessoais e dos contextos 

institucionais. Foi assim que me vi debruçada no novo projeto de vida ao qual eu me propus em 2002: 

o mestrado. Desde o início, tinha a clareza de que tais estudos me proporcionariam a ruptura 

desejada e a possibilidade de aperfeiçoamento e de desenvolvimento profissional. 

Em 2003, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista 

de São Paulo, no Mestrado em Educação na linha de Formação de Educadores, no qual desenvolvi a 

pesquisa sobre a prática reflexiva de Professoras do Ensino Fundamental, nos anos iniciais de 

escolaridade, especialmente relativa a suas ações pedagógicas bem-sucedidas em aulas, que foquei 

como objeto de estudo e de investigação na dissertação79 . Ao término do mestrado, em 2004, fiz 

nova pausa em minha trajetória acadêmica, para dedicar-me a outro projeto existencial: a 

maternidade. Neste mesmo ano, iniciei a minha participação no Grupo de Estudos e Pesquisa Paulo 

Freire, no qual permaneço até os dias atuais, na Universidade Metodista de São Paulo, coordenado e 

conduzido pelo Prof. Dr. Elydio dos Santos Neto e pela Profª. Dra. Maria Leila Alves. 

 

 

                                                           

78 Centro Educacional Pioneiro. 

79 UTSUMI, Luciana Miyuki Sado. Professoras bem-sucedidas são professoras reflexivas?! A 
prática da reflexividade nas ações pedagógicas de professoras nos anos iniciais de 
escolaridade. São Bernardo do Campo, 2004. 231p. Disponível em: 
<http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=829.>. 
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No final de 2005 assumi nova experiência profissional em um colégio de natureza particular 

situado no município de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista 80 , assumindo a função de 

coordenação pedagógica dos níveis de ensino que compreendiam o Ensino Fundamental (anos 

iniciais e anos finais) e o Ensino Médio. 

Em 2007, iniciei minha experiência profissional na docência do ensino superior na Faculdade 

Interação Americana – FIA81, segmento no qual me constituo progressivamente como docente e 

professora-pesquisadora, até os dias atuais. Entre 2007 e 2011 ministrei diferentes conteúdos em 

diferentes áreas de formação acadêmica nos cursos ofertados pela instituição82, dentre os quais 

posso destacar: Instrumentalização para a Vida Acadêmica; Metodologia Científica; Psicologia da 

Educação; Didática I e II; Sociologia da Educação; Prática de Ensino; Teorias Educacionais e 

Didática; Abordagens do Conhecimento e Pedagogia da Autonomia. Atuei em curso de pós-

graduação da mesma instituição de ensino em cursos de MBA, ministrando os conteúdos da 

Metodologia Científica.  

Além da atividade docente, pude fortalecer a construção de minha identidade profissional no 

Ensino Superior por meio de minha participação em espaços e processos acadêmicos de diferentes 

naturezas, a saber: integrante da comissão organizadora da “Jornada Acadêmico Profissional” – 

JORAP; coautora do projeto político pedagógico do curso de licenciatura em Pedagogia 83  e 

coordenadora pedagógica do mesmo curso; integrante da comissão organizadora do “Ciclo de 

Palestras”; membro da Comissão Própria de Avaliação como representante docente (2009-2010); 

supervisora de estágios dos cursos de licenciatura em Letras e Matemática, dentre outras atividades 

acadêmico-profissionais. 

Em 2008, ingressei no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e Letras da 

Universidade Metodista de São Paulo, assumindo a docência dos temas relacionados à Educação 

Matemática na formação de professores para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (anos 

iniciais), do 4º ao 6º períodos do curso, na modalidade presencial e na modalidade em educação a 

distância, quais sejam: Metodologia de Ensino da Matemática na EI e SIEF; Metodologia de Ensino 

da Matemática nas SIEF; Metodologia e Prática de Ensino SIEF/EI: Matemática; Comunicação 

Matemática e a Resolução de Problemas: fundamentos; Comunicação Matemática e a Resolução de 

Problemas: práticas.  

No que se refere à formação em outros temas, tenho transitado nas discussões acerca da 

relação escola-família; dos espaços e processos pedagógicos da escola; da avaliação da 

aprendizagem; dos saberes docentes necessários para a constituição da identidade profissional na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental (anos iniciais); do planejamento das atividades de ensino; 

da didática e suas contribuições para a formação de professores; das abordagens do processo 

                                                           

80 Colégio Integrado Americano – CIAM. 

81 Hoje conhecida com FAINAM (Faculdade Interação Americana). 

82 Cursos da FAINAM: Administração de empresas, Tecnologia em Informação, Matemática, Letras e 
Pedagogia. 

83 Autorizado pelo MEC em 2008. 
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educativo e identidade profissional docente, dentre outras temáticas que se aproximem destas 

discussões.  

Em 2009, tive a oportunidade de ministrar o tema relacionado à Educação Matemática no 

curso de Psicopedagogia lato sensu da Universidade Metodista de São Paulo84. Além da minha 

atuação docente, atuei entre 2009 a 2011 na função de coordenação de períodos do curso de 

Pedagogia, no que se refere aos processos de avaliação. Participo do Colegiado do curso de 

Pedagogia da Universidade Metodista de São Paulo, desde 2009 até os dias atuais, espaço no qual 

me fortaleço na compreensão das dimensões macro-meso-micro dos processos educativos e 

formativos da proposta de formação de professores no âmbito da instituição. 

No ano de 2008, busquei por formação continuada no curso de especialização em educação a 

distância no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), do estado do Paraná, na 

modalidade de educação a distância, concluindo o mesmo em 200985. Tal formação me possibilitou a 

atuação em tutorias de cursos na modalidade de educação a distância no SENAC de São Paulo86, 

bem como a criação e elaboração de material instrucional para cursos na modalidade de educação a 

distância, com base numa proposta de prestação de serviços em empresa denominada EDUCATEC87. 

Em 2012, abracei o desafio referente ao trabalho de coordenação pedagógica na “Organização 

Educacional Nippaku”, uma instituição de Educação Infantil (0 a 2 anos) situada em São Paulo88, na 

qual assumo a função da formação continuada das professoras, bem como do acompanhamento dos 

processos inerentes à formação integral das crianças. Nas sendas percorridas até o momento, o mais 

novo desafio acadêmico e profissional consiste no ingresso, neste mesmo ano de 2012, no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, no curso de Doutorado 

em Educação89.  

Em 2012, iniciei minhas atividades acadêmicas referentes ao curso de Doutorado em 

Educação e continuo na busca de profissionalização da profissão docente, assim como da formação 

enquanto professora-pesquisadora, nos espaços e nos processos do curso em desenvolvimento. Em 

                                                           

84 Em 2000 cursei a Psicopedagogia lato sensu na Universidade Paulista – UNIP. 

85 Título da monografia apresentada para a conclusão do curso: “Formação de docentes e tutores 
para a EAD: contribuições para a construção da práxis pedagógica”. 

86 Unidade Tito, na Lapa. 

87 Para saber mais, acesse: <http://www.dominiueducatec.com.br>. 

88 Para saber mais, acesse: <http://www.oen.com.br>. 

89 Projeto de Pesquisa de Tese para o Doutorado em Educação: “Educação Matemática: um estudo 

sobre os saberes formativos do(a) formador(a) de professores(as) de Matemática do curso de 

graduação em Pedagogia”. 
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2013, iniciei minha participação no Grupo de Pesquisa GEPEAD90, na condição de doutoranda em 

Educação na Universidade Metodista de São Paulo, sob a coordenação e a orientação da Profª. Dra. 

Norinês Panicacci Bahia. 

Considerando as sendas percorridas por mim em minha trajetória acadêmica e profissional na 

área da Educação, minha proposição de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) consiste no estudo das necessidades formativas do 

docente formador de professores de Matemática do curso de Pedagogia, o qual deve articular a 

discussão sobre o ensino dos conteúdos matemáticos, assim como sobre as abordagens 

metodológicas no ensino da Matemática, ao considerar a necessidade da intersecção entre 

conteúdos matemáticos específicos e questões didático-pedagógicas, colocando em evidência a 

formação inicial dos professores de Matemática do Ensino Fundamental. Neste sentido, a pesquisa 

objetiva a configuração dos saberes necessários aos docentes universitários, responsáveis pela 

profissionalização do ensino no âmbito da formação inicial de professores de Matemática dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 

                                                           
90  Nome do Projeto: Curso de Pedagogia a Distância e Representações Sociais – sentidos e 
significados expressos pelos alunos – 2ª fase da pesquisa: O cotidiano profissional de egressos 
de um Curso de Pedagogia (modalidades presencial e a distância). 


