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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a formação inicial do professor que leciona 

matemática nas séries iniciais da Educação Básica. Pesquisas apontam que os cursos que 

formam tais professores enfatizam aspectos metodológicos em detrimento de conteúdos 

matemáticos. Apresentam, também, carga horária reduzida para a formação matemática, 

privilegiando os números e as operações, e deixando Geometria, Grandezas e Medidas e 

Tratamento da Informação em segundo plano. Diferente dos cursos que formam professores 

especialistas, os cursos de Pedagogia buscam enfatizar o “como ensinar”, e terminam por 

formar professores com uma identidade pedagógica esvaziada de conteúdos. A pesquisa, de 

caráter qualitativo e documental, teve como instrumentos de coleta de dados, as ementas de oito 

cursos de pedagogia disponíveis nos sites dos respectivos cursos, e um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, respondido por 17 professores que atuam nos Anos Iniciais. A 

análise dos dados confirma o resultado de pesquisas e indicam uma mudança urgente na 

formação dos professores que ensinam Matemática nas séries iniciais da Educação Básica. 

. 

 

 

Palavras Chaves: Formação inicial de professores, Anos Iniciais, Matemática. 

  



ABSTRACT 

 

This research had as general objective to investigate the initial formation of the teacher who 

teaches Mathematics in the initial series of Basic Education. Research shows that the courses 

that train such teachers emphasize methodological aspects at the expense of mathematical 

content. They also have a reduced workload for mathematical training, prioritizing numbers 

and operations, leaving Geometry, Quantities and Measures and processing information in the 

background. Unlike courses that train specialist teachers, pedagogy courses seek to emphasize 

“how to teach”, and end up training teachers with a pedagogical identity devoid of content. The 

research, of qualitative and documentary character, had as instruments of data collection the 

menus of eight pedagogy courses available on the websites of the respective courses, and a 

questionnaire with open and closed questions, answered by 17 teachers who work in the Early 

Years. The analysis of the data confirms the results of research and indicates an urgent change 

in the training of teachers who teach mathematics in the initial grades of Basic Education. 

 

 

 

Keywords: Initial teacher training, Early Years, Mathematics. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Enquanto cursava Licenciatura em Matemática na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), a autora trabalhou como merendeira em uma escola pública localizada na periferia de 

Niterói-RJ, que oferta a Educação Infantil e do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

Com os conhecimentos desenvolvidos no curso de Licenciatura em Matemática, ela começou 

a observar que conteúdos matemáticos eram pouco abordados nas séries iniciais, como também, 

que o conhecimento matemático dos professores era deficiente, uma vez que os professores da 

referida escola, sabendo que a autora deste trabalho cursava Licenciatura em Matemática, a 

procuravam muitas vezes para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos que ensinavam.  

A autora começou a refletir sobre o quão a deficiência de conteúdos matemáticos desses 

professores poderiam afetar a aprendizagem dos alunos. Conteúdos de Matemática básica que 

deveriam estar apreendidos por estes professores para que pudessem ensinar aos alunos, eram 

fonte de dúvidas dos primeiros. Por outro lado, a autora observou que a questão metodológica, 

o saber ensinar, consequentemente também seria afetada.  

Com base nesses fatos, a autora escolheu como tema do seu trabalho de conclusão de 

curso pesquisar sobre a formação inicial dos professores que ensinam Matemática do primeiro 

ao quinto ano do Ensino Fundamental, e refletir sobre a influência desta formação sobre a 

aprendizagem dos alunos deste nível de ensino. 

Pesquisas (CURI, 2008; OLIVEIRA, 2012; MELLO, 2000) apontam que os cursos que 

formam os professores das séries iniciais enfatizam aspectos metodológicos em detrimento de 

conteúdos matemáticos. Apresentam também carga horária reduzida para a formação 

matemática, privilegiando os números e as operações, e deixando Geometria, Grandezas e 

Medidas e Tratamento da Informação em segundo plano (Oliveira, 2012). 

Mello (2000) afirma que, diferente dos cursos que formam os professores especialistas, 

os cursos de Pedagogia buscam enfatizar o “como ensinar”, e terminam por formar professores 

com uma identidade pedagógica esvaziada de conteúdos. Esta formação pode ter reflexos na 

aprendizagem dos alunos dos anos inicias. 

Os professores que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental têm sua formação 

realizada em ambientes acadêmicos que não enfatizam as atuais tendências presentes nos 

documentos curriculares de Matemática (NACARATO, MENGALI, PASSOS, 2009). Segundo 

essas autoras, os cursos que formam estes professores ainda privilegiam a visão da matemática 

como ciência utilitarista, com foco em cálculos e procedimentos. 
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Nacarato, Mengali e Passos (2009) afirmam que, apesar dos cursos de Pedagogia 

destinarem uma carga horária reduzida para a formação matemática específica, é possível criar 

espaços de reflexão e análise e contextos educacionais matemáticos que podem ser 

problematizados. Estas autoras indicam a utilização de narrativas (auto)biográficas para discutir 

casos de ensino. 

Segundo Curi (2008), as especificidades da aprendizagem e do ensino de Matemática, 

bem como as características das professoras polivalentes precisam ser consideradas em projetos 

de formação destes professores. Curi (2008) ressalta a necessidade de reformulação dos cursos 

de magistério para estes docentes.  

Pelo exposto acima, a pesquisadora elaborou a seguinte questão de pesquisa: Como os 

cursos que formam o professor, que leciona nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o 

capacitam para o exercício da docência em Matemática neste segmento de ensino? Para 

responder esta pergunta, traçou-se objetivos geral e específicos. O objetivo geral é investigar 

se a formação do professor de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental é suficiente 

para o exercício da docência em Matemática neste nível de ensino. Ressalta-se que o estudo se 

restringiu às instituições de ensino superior que ofertam esta formação na região metropolitana 

de Niterói-RJ. Listam-se a seguir os objetivos específicos:  

1- Analisar os currículos dos cursos de Pedagogia ofertados pelas instituições de ensino da 

Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

2- Investigar a formação acadêmica de um grupo de professores que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

3- Analisar as propostas curriculares para o Ensino Fundamental I, relacionando-as com as 

ementas dos cursos de Pedagogia selecionados. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A preocupação com o conhecimento necessário ao professor para bem exercer as suas 

funções tem se intensificado no final do século XIX e início do século XX. Pesquisadores como 

Perrenoud (1999), Tardif (2000, 2002), Shulman (1986, 1992, 2007) e Gauthier (1998), 

Pimenta (1999) dentre outros, buscaram teorizar sobre o conhecimento necessário para ensinar 

sob diferentes aspectos, o que chamam de saberes docentes, em geral. Os estudos de Tardif 

(2002) compõem a quadro teórico desta pesquisa. 

 

1.1 – SABERES NECESSÁRIOS AO TRABALHO DOCENTE 

 

Como resultado de suas pesquisas com professores, Tardif (2002) buscou caracterizar 

os saberes1 que os docentes mobilizam ao lecionar. O autor identifica os saberes profissionais 

dos professores como plurais, compósitos e heterogêneos, pois possuem fontes variadas e 

podem ter natureza distinta. Tais saberes são diversos e relacionam-se com questões e 

problemas oriundos do trabalho. O cotidiano na sala de aula e no ambiente escolar, parece ser 

a fonte do saber ensinar, e não os conhecimentos teóricos construídos no curso de licenciatura 

e os que resultam da pesquisa na área de Educação.  

Tardif(2002) propôs uma tipologia dos saberes dos professores que, no seu 

entendimento, contempla a diversidade dos saberes dos professores no âmbito social, além de 

abranger melhor as propostas de autores precedentes, segundo o autor. Tal tipologia objetiva 

evidenciar, de modo mais eficiente, as categorias de saberes construídos pelos professores ao 

longo de sua trajetória profissional, aqueles que estão relacionados com a sua prática 

profissional diária. No quadro 1, os saberes estão relacionados as suas fontes e ao modo de 

integração ao trabalho docente, cunhados na sua formação acadêmica e social, bem como nos 

ambientes de trabalho. 

 

Quadro 1 - Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição 
Modos de integração no trabalho 

docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

 
1 Considera-se neste trabalho, a noção de saber tal como Tardif (2002) o define: “um sentido amplo que 

engloba que os conhecimentos, as competências, as habilidades (aptidões) e as atitudes dos docentes (p. 

60)”.  
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Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

A utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas 

Saberes provenientes de 

sua própria experiência 

na profissão, na sala de 

aula e na escola 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência 

dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

Fonte: Tardif (2002, p. 63) 

 

No quadro acima, observa-se a diversidade de fontes do saber docente e a influência de 

sua origem social, seja na formação de base do indivíduo enquanto integrante de uma 

comunidade social, seja na formação profissional que se dá por meio de interações com seus 

pares, seja na formação acadêmica formal e informal. Inclui-se também o aprendizado com a 

sua prática profissional, no cotidiano na sala de aula. A figura nº 1 a seguir, ilustra a confluência 

dos saberes sobre a atuação do professor. 

 

Figura 1 – Fatores que influenciam o saber do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Saberes dos 

professores 

Saberes 

pessoais dos 

professores 

Saberes da 

formação 

escolar anterior 

Saberes da 

formação 

profissional 

para o 

magistério 

Saberes dos 

programas e livros 

didáticos Saberes de sua 

própria experiência 

na profissão 
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A categorização proposta por Tardif (2002) evidencia que a maioria dos saberes é 

construída de modo personalizado, uma vez que as origens estão relacionadas às vivências 

pessoais, em diversos ambientes. 

 

1.1.1 – OS SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

QUE LECIONAM MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS 

 

A autora desta pesquisa destaca os saberes provenientes da formação escolar anterior, 

da formação profissional para o magistério e dos programas e livros didáticos como os 

relacionados diretamente com o objetivo deste trabalho. O saber oriundo da formação escolar 

anterior inclui o conteúdo matemático que o futuro professor lecionará nas séries iniciais, bem 

como a forma como ele aprendeu, o modelo de professor que o influenciou positiva ou 

negativamente, as atividades desenvolvidas nas aulas etc. Esta fonte tem sobre o futuro 

professor, um grande impacto, pois se refere diretamente ao que ele vai ensinar e o como vai 

ensinar. As experiências que ele teve, enquanto aluno das séries iniciais, serão o seu norte 

quando revisitar tais conteúdos nas aulas de metodologia de ensino e aprendizagem de 

Matemática, ou disciplinas afins no curso de Pedagogia ou de Licenciatura. 

Pelo exposto no parágrafo anterior, resulta a necessidade de estudar o conteúdo 

matemático que integra o currículo das séries iniciais na condição de futuro professor, buscando 

discutir os seus fundamentos epistemológicos, técnicos e didáticos. Tais aspectos não são 

abordados quando se estuda matemática nas séries iniciais, e nem poderia, pois o aprendiz não 

possui a capacidade cognitiva para tal. Se uma abordagem completa dos conteúdos matemáticos 

não é realizada nos cursos que formam os professores que atuarão na primeira parte do Ensino 

Fundamental, poder-se-á ter futuros professores com uma formação matemática fragilizada, e 

talvez sem condições de compreender as dificuldades de seus futuros alunos. Esta percepção é 

corroborada por Almeida e Lima (2012) quando afirmam que: 

 

[...] é certamente consensual a concepção de que qualquer professor de 

matemática deve saber mais matemática do que aquela que se vai 

ensinar. Para isso, a formação inicial do professor deverá providenciar 

uma compreensão profunda da matemática com a qual irá trabalhar em 

sua prática educativa (p. 457). 
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1.2- O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO 

 

 O conhecimento pedagógico do conteúdo é uma das categorias do conhecimento 

necessário ao trabalho docente (conhecimentos para ensinar), elaboradas por Shulman (1987) e 

que recebeu maior relevância do autor por reunir em si um pouco das outras categorias. 

Shulman (1987) e seus colaboradores, na década de 80, desenvolveram categorias de 

conhecimentos e suas fontes para subsidiar as reformas educacionais e contribuir com a 

profissionalização da docência. Os estudos que subsidiaram tal desenvolvimento foram 

realizados a partir de pesquisas com professores em serviço, tendo as seguintes questões 

norteadoras: quais são as fontes do conhecimento base para o ensino? Em que termos podem-

se conceituar essas fontes? Quais são suas implicações para as políticas docentes e para a 

reforma educativa? (Backes, Menegaz, Miranda, Santos, Cunha, Patrício; 2017). 

 Shulman(1987) listou sete categorias que integram o conjunto de conhecimentos 

necessários para bem ensinar, no seu entendimento, que ele chamou de conhecimentos base 

para o ensino As categorias buscam dar conta da complexidade do ato de ensinar, referindo-se 

aos variados aspectos que implicam na docência. São elas: conhecimento do conteúdo, 

conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento do currículo, conhecimento dos alunos 

e de suas características, conhecimento do contexto educacional, conhecimento dos objetivos, 

as finalidades e os valores educacionais, e seus fundamentos filosóficos e históricos, e por fim, 

o conhecimento pedagógico do conteúdo. No quadro abaixo, está a descrição de cada categoria, 

bem como as questões que podem auxiliar a sua identificação na tarefa docente em estudo: 

 

Quadro 2 - Categorias do conhecimento base para o ensino e questões norteadoras 

Categoria Descrição Questão 

Conhecimento do 

conteúdo 

Conhecimento do conteúdo a ser ensinado, 

sua inserção em um campo disciplinar, 

suas implicações teórico-práticas e a 

relação com as demais disciplinas. É 

essencial ao fazer docente porque o 

processo de ensino inicia, 

necessariamente, em uma circunstância em 

que o professor compreende aquilo que 

deve ser aprendido e como deve ser 

ensinado. O pleno domínio do conteúdo 

específico amplia as possibilidades de 

intervenção docente, e sua deficiência 

restringe os caminhos a serem seguidos no 

O que se ensina?  
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ensino, pois dificulta compreender até que 

ponto o estudante aprendeu e quais os equí-

vocos mais comuns.  

 

Conhecimento 

pedagógico geral 

Princípios e estratégias gerais de manejo e 

organização da aula que vão além da 

disciplina, de forma que a aplicação das 

metodologias de ensino-aprendizagem 

deva acontecer de maneira fluida e 

dinâmica, norteada pelos objetivos de 

aprendizagem, para favorecer a construção 

do conhecimento, mitigando dificuldades 

discentes, tais como a de compreensão e de 

aplicação do conteúdo à realidade. Exige 

do professor uma preparação didática 

pedagógica em sua formação continuada e 

permanente.  

 

Como se ensina?  

 

Conhecimento do 

currículo 

Domínio dos materiais e dos programas 

que servem como “ferramentas para o 

ofício” do professor, pois o ensino de uma 

disciplina ou conteúdo não é um fim em si 

mesmo, mas um veículo a serviço de 

outros fins. Logo, é essencial conhecer a 

organização e os princípios fundamentais 

do curso, a inserção do conteúdo e da 

disciplina na formação, a repercussão e 

contribuições desta disciplina para o 

discente e para a sua formação humana e 

profissional, de maneira a favorecer que o 

professor conduza a disciplina com 

consciência e intencionalidade.  

 

Em que etapa do 

processo de ensino se 

está?  

 

Conhecimento dos alunos e 

de suas características 

Conhecimento dos estudantes, individual e 

coletivamente, em suas concepções, 

preconcepções, formas de aprender e 

equívocos mais comuns, contextualizando-

os em suas histórias de vida, para acolher 

as diferentes necessidades de 

aprendizagem. Na ausência desse 

conhecimento, o professor pode 

fundamentar suas decisões na visão que 

possui sobre como era, quando estudante, 

ou desconsiderar o processo de 

aprendizado discente, tendências que 

podem ter desdobramentos negativos, 

dificultando a adequação dos objetivos 

pedagógicos e adaptação das metodologias 

de ensino às características dos estudantes.  

 

Para quem se ensina?  
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Conhecimento do contexto 

educacional 

Compreensão que abrange desde o aspecto 

micro, como o funcionamento do grupo, da 

turma e da escola, até o aspecto macro, 

como a gestão e financiamento escolar, até 

o caráter das comunidades e culturas. Essa 

consciência sobre a conjuntura baliza a 

operacionalização do ensino, favorece a 

assunção de maior compromisso com a 

instituição, a comunidade e a sociedade em 

geral.  

 

Em que acreditam e 

como percebem o 

contexto social, 

cultural, político e 

econômico?  

 

Conhecimento dos 

objetivos, as finalidades e 

os valores educacionais, e 

seus fundamentos filosófi-

cos e históricos 

Consciência de quais objetivos, finalidades 

e valores norteiam o ensino, os quais têm 

fundamentos filosóficos e históricos, 

estando manifestos, implícita ou 

explicitamente, no currículo e na cultura 

escolar. Também a busca pelo 

conhecimento da cultura de onde o 

estudante provém. O professor deve 

assumir uma postura de facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem e 

centrar-se no desenvolvimento, para que o 

discente construa seu próprio saber, mas 

precisa reconhecer que este não constitui 

um ser sem concepções prévias, mas que 

deve evoluir a fim de atingir o 

conhecimento científico.  

 

A partir de e para onde 

se ensina e de onde o 

outro aprende? 

 

Conhecimento pedagógico 

do conteúdo 

Conhecimento específico do professor que, 

na ação pedagógica, integra matéria e 

didática para tornar o conteúdo 

compreensível ao estudante, mobilizando 

as demais categorias do Conhecimento 

base para o ensino de forma sinérgica. 

Portanto, assume um papel de grande 

relevância no Conhecimento base e refere-

se a uma construção pessoal do professor 

que, ao entrelaçar todas as suas vivências e 

combinar os conhecimentos, estrutura uma 

concepção particular e aprofundada sobre 

o assunto, visando ao seu ensino.  

 

O que, como, quan-
do, onde e por quê?  
 

   Fonte:  Backes, Menegaz, Miranda, Santos, Cunha, Patrício (2017, p.4-5). 

 

  Shulman (1987) destaca o conhecimento pedagógico do conteúdo como o que distingue 

o professor de um especialista numa determinada disciplina, visto que engloba características 

das demais categorias no trabalho docente. Ele também a considera o foco principal da 

investigação da prática docente. Outro aspecto desta categoria é que a mesma está na interseção 

do conhecimento do conteúdo e do conhecimento pedagógico, pois diz respeito ao modo como 
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os professores abordam o conteúdo, quais materiais pedagógicos e mídias utilizam e como 

utilizam a fim de possibilitar a construção do conhecimento pelo aluno.  

 Além das categorias, Shulman (1987), estabeleceu as fontes dos conhecimentos para 

ensinar. Tais fontes dizem respeito as influências no percurso formativo do professor, desde a 

formação acadêmica, passando pelas pesquisas educacionais, materiais pedagógicos até a 

formação em serviço.  O quadro nº 3 apresenta as fontes e suas respectivas descrições. 

 

Quadro 3- Fontes dos conhecimentos para ensinar 

Fonte Descrição 

Formação acadêmica na disciplina Apoia-se em duas bases: a) na bibliografia e 

todo desenvolvimento científico acumulado 

acerca do conteúdo da disciplina; b) e no saber 

acadêmico histórico e filosófico sobre a 

natureza do conhecimento nos campos de 

estudo. Os professores precisam compreender 

teorias alternativas de interpretação e crítica, e 

a maneira como estas poderiam relacionar-se 

com aspectos do currículo e do ensino. 

Também precisam compreender as estruturas 

da matéria ensinada, os princípios da 

organização conceitual e da indagação que 

ajudam a responder às questões: quais são as 

ideias e as destrezas importantes neste âmbito 

do saber; como aqueles que geram 

conhecimento nesta área incorporam novas 

ideias e descartam equívocos; o que é essencial 

e o que é periférico em uma disciplina; quais as 

explicações alternativas para princípios e 

conceitos. Essa fonte permite ao professor 

desenvolver a capacidade de transmitir ideias 

de como obter o conhecimento em um campo 

e uma série de atitudes e valores que 

influenciam na compreensão do conteúdo 

pelos discentes. 

Estruturas e materiais pedagógicos; Estrutura 

educativa especializada 

São os materiais e o contexto do processo 

educativo institucionalizado, bibliografia 

acadêmica dedicada à compreensão dos 

processos de escolarização, ensino e 

aprendizagem. A inserção no contexto 

educativo possibilita o estudo de diversos 

materiais que irão subsidiar a prática docente, 

tais como currículo, diretrizes de ensino e 

livros texto da área, os quais são 

compartilhados entre professores e indicados 

para leitura. Outras importantes oportunidades 

de aprendizagem são os momentos de diálogo 

e convivência entre professores e com a gestão 

escolar, a vivência de momentos de formação 

pedagógica e de participação em fóruns de 
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discussão sobre a política educacional, 

organização escolar, o currículo, o 

financiamento escolar e a estrutura da 

profissão docente. Por meio dessa fonte, o 

professor amplia seu conhecimento do 

contexto, do currículo, dos discentes e 

pedagógico geral, fortalecendo o 

Conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Investigação sobre escolarização; organizações 

sociais; aprendizagem humana; ensino e 

desenvolvimento; e demais fenômenos 

socioculturais que influenciam a prática 

professor. 

Constitui a busca por conhecimento tanto em 

áreas correlatas, tais como educação, 

psicologia e psicopedagogia, como também da 

própria área de formação do professor, de 

maneira a subsidiar a construção de 

conhecimento pedagógico geral, dos alunos e 

do currículo, que subsidiam o Conhecimento 

pedagógico do conteúdo. Quando o professor 

inicia na docência, estando ausente uma 

formação pedagógica, é comum a reprodução 

de modelos de práticas de outros professores, 

assim como a insegurança em exercer o manejo 

na sala de aula e conseguir ajudar o estudante a 

aprender aquilo que o professor conhece e sabe 

fazer. Dessa forma, verifica-se a essencialidade 

de o professor buscar essa fonte de 

conhecimento, como também de a instituição 

escolar estimular esse processo, por meio de 

momentos de formação pedagógica, incentivo 

ao compartilhamento de experiência 

professores, acompanhamento pedagógico 

contínuo do corpo docente e especial suporte 

ao professor novato. 

A sabedoria adquirida com a prática Trata-se da área menos codificada, mas a 

máxima que guia a prática dos professores 

competentes, pois é construída por meio do 

aprofundamento na prática profissional, 

imbuído de um espírito crítico e reflexivo para 

analisar a própria ação e as respostas dos 

estudantes ao processo de ensino-

aprendizagem. Também inclui o compromisso 

com o processo de desenvolvimento humano e 

profissional, que busca adquirir maturidade e 

maior consciência sobre suas ações para 

construir e reconstruir seus conhecimentos e o 

seu fazer de forma contínua. 
Fonte:  Backes, Menegaz, Miranda, Santos, Cunha, Patrício (2017, p.5-6). 

 

 Dentre as fontes, Shulman (1987) destaca a sabedoria adquirida com a prática como a 

mais influente no fazer docente, pois é no cotidiano da sala de aula que o professor se depara 

com desafios e dificuldades, muitos nunca refletidos durante a formação inicial. E assim, tem a 

oportunidade de aprender continuamente sobre variados aspectos do ensino e aprendizagem, 

refletindo sobre a sua prática, refazendo os caminhos. 
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1.2.1- OS CONHECIMENTOS PARA ENSINAR E A FORMAÇÃO INICIAL DO 

PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS 

 

 Dentre os conhecimentos para ensinar, destacam-se neste trabalho, o conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo, como aqueles que parecem menos 

abordados durante o curso de Pedagogia. Apoiados em Curi (2008) e Mello (2000), pode-se 

conjecturar que o conhecimento do conteúdo, nos cursos de Pedagogia deixa muito a desejar, 

ou seja, os futuros professores não estudam conteúdos matemáticos que irão ensinar na 

profundidade necessária que os capacite para ensinar. Tal formação incipiente pode trazer 

dificuldades para que o professor auxilie o aluno na sua aprendizagem e, também, promova 

intervenções didáticas.  

 O conhecimento pedagógico do conteúdo, que é uma combinação da didática com o 

conteúdo específico, prevê que para traçar estratégias de ensino, o professor precisa antes de 

tudo, conhecer profundamente o conteúdo específico, no caso deste trabalho, o conteúdo 

matemático. E como este não é trabalhado de modo eficiente nos cursos de Pedagogia (Curi, 

2008), prevê-se que o futuro docente não terá uma base de conhecimentos matemáticos robusta 

que lhe possibilite compreender as possíveis dificuldades de aprendizagem, e deste modo, 

utilizar os conhecimentos da Didática para otimizar o ensino e aprendizagem de Matemática 

nas séries iniciais.  

 Por outro lado, o conhecimento matemático possui especificidades que implicam em 

seu aprendizado, ou seja, não se aprende matemática como se aprende qualquer outra disciplina 

escolar. Posto isto, a disciplina Didática por si só, não dá conta de preparar o futuro professor 

para atuar adequadamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esta situação torna-se mais 

grave quando se acrescenta o fato de que a forma como o conhecimento matemático  é ensinado 

nas séries iniciais influenciará a aprendizagem futura. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 Neste capítulo, são apresentados três trabalhos relacionados ao tema desta investigação. 

O critério de escolha foi a afinidade com o tema da pesquisa. Dentre os trabalhos encontrados 

foram Almeida e Lima (2012), Barboza (2013) e Queiroz (2007). 

 

2.1 – FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E O CURSO DE PEDAGOGIA: 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 Este artigo é uma produção de Marlisa Bernardi de Almeida e Maria das Graças de Lima 

(2012) que investigam a formação inicial matemática recebida pelos alunos formandos dos 

cursos de Pedagogia, levantando questionamentos e discussões referentes a esta formação. 

 As autoras relatam todos os desafios encontrados pelo Curso de Pedagogia, desde o seu 

surgimento até os dias de hoje. Enfatizando o que talvez seja o maior de todos os desafios da 

profissão de Pedagogo que é o da definição de componentes de conteúdos necessários para 

abranger a imensa formação proposta. E se perguntam: “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?” 

 Ao abordar sobre a formação de professores e os conhecimentos necessários para 

ensinar Matemática as autoras defendem que nos anos iniciais do Ensino Fundamental são 

construídas as bases para a formação matemática. Ressaltam que durante o processo de 

alfabetização é necessário que o professor tenha uma formação que o possibilite, pedagógico-

didaticamente, desenvolver conhecimentos sólidos e eficazes que garantam aprendizagens 

minimamente satisfatórias. 

 Segundo as autoras, somente articulando 4 elementos (o que ensinar, como ensinar, por 

que ensinar e para quem ensinar) o professor terá condições mínimas necessárias para 

desenvolver um trabalho com os saberes matemáticos que tenha sintonia com as novas 

demandas que a sociedade tanto exige.  

 A metodologia da pesquisa utilizada foi a bibliográfica e documental. Os objetivos da 

pesquisa foram: 

a) Analisar como vem se dando a formação inicial dos docentes, realizada pelo curso de 

Pedagogia, para o trabalho com os conteúdos disciplinares de matemática nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental; 
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b) Saber como os alunos que estão concluindo o curso de Pedagogia avaliam as contribuições 

da formação inicial para o trabalho com a matemática em sua prática educativa. 

 Na análise dos resultados, as autoras verificaram que os cursos de Pedagogia elegem as 

questões metodológicas como essenciais, mas percebem que isto não garante uma formação 

adequada para o ensino da Matemática. Ao analisarem o questionário usado no 

desenvolvimento deste trabalho, elas perceberam que a relação dos profissionais que o 

responderam com o conhecimento matemático não era bom, pois tiveram algumas respostas do 

tipo “Nunca tive uma boa relação com a Matemática”; “Matemática é muito difícil”, entre 

outras. As autoras acreditam que devido a isso seja necessário que o curso de Pedagogia mude 

esta situação, e evite que os futuros professores voltem a ensinar uma futura geração a detestar 

a Matemática. 

 Nas considerações finais as autoras reafirmam que o tempo destinado à Matemática na 

formação de professores do curso de Pedagogia analisado por elas, tem que ser ampliado. E é 

muito importante que esse futuro professor amplie seus conhecimentos sobre a Matemática 

como área de conhecimento, e não a veja apenas como mais uma disciplina que terá que 

lecionar.  

A diferença entre a presente pesquisa e a apresentada neste item, consiste no fato de que 

as autoras investigam somente a formação inicial matemática recebida pelos alunos concluintes 

do curso de Pedagogia para o exercício da docência em Matemática nas séries iniciais do ensino 

Fundamental, e buscam levantar questionamentos sobre essa formação. Enquanto que esta 

investigou as ementas e cargas horárias dos cursos de Pedagogia e professores em serviço. 

 

2.2 – REVELAÇÕES DE PROFESSORES DO 5º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

DO VALE DO RIBEIRA SOBRE O ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 

EM MATEMÁTICA 

 

  A dissertação de Jozeíldo Kleberson Barbosa (2012), tem com  objetivo geral  analisar 

as revelações dos professores sobre o ensino/aprendizagem/avaliação de Matemática, no que se 

refere ao trabalho com Números Naturais e Operações. 

 O autor escolheu para a pesquisa uma escola pública da comunidade onde viveu e 

estudou desde a infância e adolescência e nela atuou de forma direta ou indireta, desde o início 

de sua carreira docente até quando passou para a gestão escolar. O foco da pesquisa foram os 

professores que atuam no 5º ano do Ensino Fundamental e o Projeto de Pesquisa Prova Brasil 
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de Matemática. O tema escolhido foi “Números Naturais e Operações” e analisou a formação 

destes profissionais identificando como eles trabalham a Matemática e quais os seus 

conhecimentos da avaliação do Saeb referentes ao tema deste trabalho. 

 O referencial teórico trata do ensino e aprendizagem de Matemática (ARAÚJO E 

LÍZIO, 2005), destacando algumas pesquisas sobre o ensino dos Números Naturais e do 

Sistema de Numeração (MORENO, 2006), sobre o ensino das operações (VERGNAUD, 1983) 

e sobre a formação dos professores (TARDIF e RAYMOND, 2000 ; SHULMAN, 2005). Ao 

analisar o ensino de números naturais e do sistema de numeração decimal o autor afirma que o 

ensino clássico, no qual é estudado os números um a um, aos poucos e na ordem da sequência 

numérica onde se considera que o aluno só resolve um problema se, previamente, o professor 

lhe ensinou os procedimentos canônicos como a escrita convencional dos números, a sequência 

numérica, etc. No ensino das operações o autor diz que na sala de aula esse ensino ainda é 

centrado nos procedimentos tradicionais (algoritmos) das operações. Na formação de 

professores, o autor relata que os conhecimentos exigidos pelos professores para a docência são 

amplos e envolvem muitos saberes, mas que muitos não tiverem oportunidade de adquiri-los. 

 Na seção Analisando Macro Avaliações, o autor faz um comparativo entre o Saeb e a 

Prova Brasil, elucidando sobre suas semelhanças e diferenças. Ele descreve os temas e 

habilidades específicas dos PCN para Matemática, avaliando as habilidades específicas 

relacionadas ao tema do trabalho. Nesta seção, o autor conclui que os descritores estão de 

acordo com os PCN e com as pesquisas da área de Educação Matemática. 

 Ao apresentar os resultados da pesquisa, o autor traz o perfil dos professores 

entrevistados (quatro no total) que foi analisado por meio dos questionários respondidos e das 

entrevistas realizadas, tendo assim, uma visão mais ampla da formação destes profissionais. E 

analisa cada pergunta relacionada a sua formação para o ensino da Matemática, do trabalho 

voltado ao ensino da Matemática e os números naturais e as operações. 

 Segue um resumo da análise de cada pergunta analisada sobre a formação dos 

professores. 

1) No que o seu curso de formação inicial os ajudou para ensinar as crianças, especificamente 

em Matemática? 

Somente um dos professores apontou que o seu curso de formação foi superficial, deixando 

claro que vivenciou uma formação inadequada para o ensino da Matemática. 

2) Em qual área seu curso melhor o preparou? 
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Nessa pergunta as respostas foram diversificadas. Um respondeu que a preparação foi somente 

em Língua Portuguesa, outro que preparou em todas as áreas, e os outros dois disseram que 

foram preparados para a alfabetização e a Matemática. 

3) Em qual área você mais gosta de ensinar? 

As respostas foram divididas entre Língua Portuguesa e Matemática. 

4) Você gosta de ensinar Matemática? 

Todos foram unânimes dizendo que sim e três deles citaram as situações problema como o que 

mais gostam; o outro professor disse que gostava de ensinar as operações matemáticas.  

5) O que é mais difícil de ensinar em Matemática? 

Um dos professores relata que passar do abstrato para o concreto pelo pouco material 

disponível; outro professor relata que com uma boa estratégia não há dificuldade e os outros 

dois relatam  as situações problema, pois requerem raciocínio lógico e concentração. 

6) O que é menos trabalhoso de ensinar em Matemática? 

Três dos quatro professores julgam que as operações (técnicas operatórias e adição) são de mais 

fácil trabalho com os alunos; o outro professor respondeu que os Números Naturais são o 

conteúdo menos trabalhoso. 

7) O que você acredita ser preciso para dar aulas de Matemática? 

Dois professores citaram boa vontade e conhecimento do conteúdo; um outro citou que é 

preciso dominar o conteúdo e o outro citou que a criança precisa se sentir atraída pela matéria. 

8) Quais as carências sentidas em sua formação para ensinar Matemática? 

Nesta pergunta um dos professores afirmou que teve uma formação adequada e que não sentia 

nenhuma carência para ensinar Matemática. Os outros três responderam que sentem carência 

no raciocínio lógico e no trabalho com material concreto, inclusive um deles disse também que 

na Pedagogia poderiam abordar mais a prática do ensino de Matemática pois dão mais ênfase à 

parte teórica. 

9) O que atrai no ensino de Matemática? 

Segundo dois professores o que mais atrai é o conteúdo por poder ser explorado com o material 

concreto, um terceiro professor disse que a dinâmica da aula e o outro que a relação 

professor/aluno/conhecimento matemático. 

10) O que dificulta o ensino de Matemática? 

Somente três professores responderam essa pergunta e dois falaram sobre a falta de material 

para desenvolver o conteúdo e citaram a falta de interesse dos alunos. 

Abaixo segue a análise das perguntas relacionadas sobre o trabalho voltado ao ensino da 

Matemática 
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11) Das atividades matemáticas o que considera mais importante? 

Surgiram, como resposta: o raciocínio lógico matemático, situações-problema, envolvendo 

situações cotidianas, além de que, para dois professores, não há um conteúdo específico que 

eles considerem mais importante, apontando que tudo que é proposto é importante. 

12) Você se recorda de suas aulas na disciplina de Matemática? 

Três professores apontaram utilizar em sua prática algo que aprenderam em sua formação 

inicial. Somente um citou algumas formas de trabalho que aprendeu e que utiliza; e outro 

afirmou que as aulas das disciplinas relacionadas à Matemática de seu curso de formação inicial 

foram restritas ao ensino dos conteúdos do Ensino Médio, o que não condiz com um curso de 

formação de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

13) Você tem alguma orientação para ensinar Matemática? 

Todos disseram se orientarem com coordenadores e colegas de trabalho. 

14) Como avalia o livro didático adotado? 

Três dos quatro professores apontaram o livro utilizado como bom, e um julgou que o livro é 

razoável. 

15) Quais as maiores dificuldades dos professores em Matemática? 

Dois dos quatro professores apontaram a má formação inicial e a falta de interesse de buscar 

novos conhecimentos e somente um apontou a falta de domínio do conteúdo. 

16) Que atividades o livro didático propõe? 

Todos os professores apontaram as situações-problema. 

 Neste trabalho o autor pesquisou os professores de uma determinada escola e apenas 

professores do 5º ano do Ensino Fundamental, pois sua intenção é analisar o conhecimento 

desses professores em relação à Prova Brasil. Ele se diferencia da presente investigação por ter 

como foco a Prova Brasil, além de não analisar a formação inicial. 

 

2.3 – AS FONTES DO SABER MATEMÁTICO DE PROFESSORES DOS ANOS 

INICIAIS 

 Neste subitem é apresentada a dissertação elaborada por Júlio César Guimarães Queiroz 

(2007). O objetivo deste trabalho é investigar sobre fontes do saber matemático de um grupo 

de professores e professoras que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 O autor relata sobre os questionamentos dos professores do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental, e sobre o fato dos alunos chegarem a esta série sem a base necessária em 

Matemática para prosseguir os estudos. Ele acredita que os profissionais possuam saberes 

relacionados ao ensino de conteúdos matemáticos, mas sua formação inicial e contínua pouco 
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contribuiu para a aquisição desses saberes. O autor acrescenta que terá Tardif como referencial 

teórico por estar interessado em pesquisar o trabalho e o saber docente.  

 No item Formação do Professor dos Anos Iniciais, o autor apresenta levantamentos 

sobre a formação deste profissional em duas etapas. Na primeira etapa, ele fala sobre os cursos 

de Licenciatura em Pedagogia e Normal Superior, expondo as ementas das matérias 

relacionadas a Matemática e as analisando segundo a dimensão do caráter epistemológico, a 

dimensão relativa a aprendizagem e a dimensão do caráter curricular. Na segunda etapa, 

discute-se os estudos relacionados aos saberes dos professores e é feita uma análise de alguns 

trabalhos científicos sobre os saberes dos professores dos anos iniciais. 

 Ao abordar as fontes do saber do professor o autor faz uma análise sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o livro didático, os materiais elaborados 

pela prefeitura de São Paulo, os encontros científicos e sobre outras fontes de saber. Ao abordar 

os livros didáticos o autor observa que uma aprendizagem significativa vai além de ter bons 

livros didáticos e que o professor não pode ser simplesmente um transmissor de conteúdos não 

inter-relacionados, o que é muito comum devido ao fato dos pais cobrarem o uso integral do 

livro didático sem se preocuparem com o que é mais importante: a aprendizagem efetiva. A 

Prefeitura de São Paulo elaborou materiais para subsidiar as ações pedagógicas e melhorar a 

qualidade do ensino municipal. Criou então, um caderno com orientações gerais para a Língua 

Portuguesa e a Matemática no ciclo um, onde os dois primeiros volumes priorizam a Língua 

Portuguesa e o terceiro volume sugere que a Matemática seja trabalhada todos os dias. 

 No item Profissão Professor o autor discorre sobre o trabalho docente enfatizando que 

é muito importante procurar entender o modelo de gestão e de trabalho no qual o professor está 

inserido. Afirma também que é preciso situar o professor como profissional do nosso tempo e 

que o trabalho docente é um trabalho interativo humano. Ao falar do saber docente o autor 

afirma que os grupos de professores e de pesquisadores tornam-se cada vez mais distintos, e 

que o professor tem a tarefa de transmitir saberes que não são produzidos por ele próprio. Sobre 

o saber profissional o autor afirma que o ensino da Matemática se desenvolve como um 

triângulo cujos vértices são: o aluno, o professor e a Matemática (saber). Ele afirma que: “Entre 

os três vértices, o professor é aquele que necessariamente precisa conhecer muito bem não só 

os outros dois, como também o contexto no qual estão inseridos”.  

 Para compor os procedimentos metodológicos da pesquisa o autor utilizou dois 

instrumentos de pesquisa. Um questionário entregue a 16 professores de uma escola da periferia 

de São Paulo que aceitaram respondê-lo, e ainda entrevistou cinco desses profissionais. Nesse 

questionário ele buscou conhecer os professores como profissionais, sua formação acadêmica 
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e quais as fontes de saberes destes professores para resolverem seus problemas e dificuldades 

encontrados no ensino de conteúdos matemáticos. Ele também entrevistou alguns profissionais 

e analisou as respostas de cada pergunta desta entrevista. As entrevistas serviram como subsídio 

para tentar responder à questão da pesquisa: ‘Quais são as fontes de saber de que se valem os 

professores dos anos iniciais para resolverem seus problemas e dificuldades encontradas no 

ensino de conteúdos matemáticos?’. 

 A maior parte dos entrevistados tem entre 35 e 45 anos e teve como formação no Ensino 

Médio o Magistério. Um dos professores não tem formação superior e, de todos, somente um 

tem formação em Matemática. Onze deles se formaram em Pedagogia. Sobre o tempo em anos 

no Magistério, nove responderam que têm entre 10 e 20 anos de experiência. 50% desses 

professores lecionam há menos de 5 anos nesta escola. Somente dois professores possuem curso 

de pós-graduação concluído e um outro está cursando especialização em Gestão Escolar. 

Apenas dois professores falaram que costumam fazer cursos voltados a Matemática. Apesar 

desse pequeno número, doze professores julgam que é muito importante fazer tais cursos.  

 Sobre as disciplinas voltadas para Matemática que tiveram em seus cursos de formação 

inicial, Metodologia do Ensino de Matemática foi a mais citada, seguida de Estatística e 

Matemática Básica. A maioria relatou que a resolução de problemas como metodologia de 

ensino é a matéria em que sentem mais dificuldade em ensinar, e os números racionais tanto na 

forma decimal quanto na forma fracionária. 

 Ao analisar todas as perguntas o autor percebe que eles têm consciência da falta de 

conteúdos matemáticos na sua formação acadêmica. Segue abaixo a análise das perguntas das 

entrevistas. 

 Ao serem perguntados se consideram que a carga horária e a disciplina destinada à 

Matemática no seu curso de formação inicial foram suficientes e apropriadas para exercer o 

Magistério, todos responderam que consideram que foram insuficientes e não apropriadas para 

exercer o Magistério. E acreditam que na sua formação para ensinar Matemática o curso de 

Magistério foi mais eficiente que o curso superior. 

 Ao serem questionados a quem recorrem quando encontram dificuldades ou problemas 

no ensino de algum conteúdo Matemático eles disseram que recorrem aos livros didáticos ou a 

algum colega de profissão ou, ainda, à internet. 

 Ao serem perguntados se na escola existe espaço e tempo para que os professores 

troquem experiências que ajudem no exercício do Magistério, foi relatado que existe um espaço 

para os que trabalham em jornada integral. Neste lugar acontecem reuniões em grupo com a 
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intenção de discutir e organizar os projetos da unidade escolar, sendo utilizado também para 

uma formação continuada.  

 O presente trabalho se diferencia deste relatado acima, pelo fato de o autor ter o foco da 

investigação nas fontes de saber dos professores. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Realizar uma pesquisa é empreender um estudo sistemático e racional para a busca de 

respostas a um problema proposto. Para bem conduzir uma pesquisa é necessária uma 

metodologia que possibilite a escolha e a organização de itinerários para fazer um trabalho 

científico (GERHARDT e SILVEIRA, 2009).  Neste capítulo será apresentada a caracterização 

da presente pesquisa, seus aspectos metodológicos, bem como, a descrição dos instrumentos de 

coleta de dados.    

  

 3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A questão de pesquisa e os objetivos traçados indicam a pesquisa qualitativa como a 

mais adequada para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que este estudo se propõe a 

compreender um problema relacionado a um grupo social (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

Com o aprofundamento da compreensão deste grupo social, percebe-se que não existe um 

modelo único de pesquisa para todas as ciências, pois neste modelo não podemos deixar que 

julgamentos ou preconceitos contaminem a pesquisa. Deste modo, o cientista é ao mesmo 

tempo sujeito e objeto de suas pesquisas, sendo seu desenvolvimento imprevisível e seu 

conhecimento parcial e limitado. A única preocupação é com processos e fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 A pesquisa qualitativa torna-se um processo contínuo de construção de versões da 

realidade cujo objetivo, além do fenômeno estudado, são os discursos e/ou as falas dos sujeitos 

da pesquisa sobre os fatos, possuindo três tipos principais de objetivos, os exploratórios, os 

descritivos e os explicativos (FLICK, 2008; GIBBS 2009). 

Uma técnica importante da pesquisa qualitativa é a pesquisa de campo. Essa técnica tem 

seu interesse voltado para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades entre outros campos. 

Nela é feita a observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorre na realidade, a coleta 

de dados referente aos mesmos nas condições naturais em que ocorrem e finalmente a análise 

e interpretação destes dados objetivando compreender e explicá-los (GERHARDT E 

SILVEIRA, 2009). 

Outra técnica importante da pesquisa qualitativa é a pesquisa documental. Esse tipo de 

pesquisa se utiliza de métodos e técnicas para apreensão, compreensão e análise de documentos 

e é a base do trabalho de investigação. É bem semelhante à pesquisa bibliográfica, mas sua 
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fonte é bem diferente. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material 

já elaborado como livros e artigos científicos localizados em bibliotecas, a pesquisa documental 

recorre à fontes mais dispersas e diversificadas como documentos oficiais considerados 

cientificamente autênticos (GERHARDT E SILVEIRA, 2009). Neste trabalho usou-se a 

pesquisa documental, pois recorreu-se aos currículos dos cursos de Pedagogia analisados, 

disponibilizados nos sites das instituições de ensino pesquisadas. 

 

3.2 - CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

Num primeiro momento, seria realizada uma pesquisa de campo2,  com a presença da 

autora em salas de aulas como observadora de aulas de Matemática nos cinco primeiros anos 

do Ensino Fundamental, o que não foi possível por incompatibilidade de horários entre a autora 

e as aulas oferecidas em algumas instituições de ensino disponibilizadas para a mesma. Deste 

modo, a pesquisa de campo foi feita com coleta de dados por meio de um questionário (Adendo 

nº1) formulado pela autora, para que esses professores respondessem. Este questionário foi 

composto por quatro perguntas abertas e nove perguntas fechadas que revelassem as 

experiências destes profissionais bem como sua formação e atualização didática, além das 

dificuldades que os alunos enfrentavam nas salas de aula. Ao analisar estes questionários, 

percebe-se que muitos professores relatam a importância de cursos de formação continuada 

voltada para o ensino da Matemática, mas poucos os fazem.  

 Num segundo momento foram realizadas pesquisas e leituras de ementas dos cursos 

superiores que formam estes profissionais, recorrendo, assim, à pesquisa documental como 

recurso. Foram usadas as ementas das disciplinas relacionadas à Matemática dos cursos de 

Pedagogia oferecidos por diversas Instituições de Ensino da Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, para que se fizesse uma análise documental das mesmas. 

Nesta pesquisa, conforme relatado acima, pretende-se produzir dados que possibilitem 

responder uma indagação, sem a intenção de ser conclusivo e completo, uma vez que se 

trabalhou com uma amostra reduzida que é um grupo de professores que atua nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental nas cidades de Niterói-RJ e São Gonçalo-RJ.  Compõe também a 

amostra analisada sete cursos de Pedagogia ofertados por instituições de Ensino Superior da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A análise desses cursos de Pedagogia ofertados por 

 
2 A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, 

se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, 

pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002). 
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estas instituições de ensino nos mostram como se dá a formação dos professores egressos de 

tais cursos e que lecionam nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Também se pode observar 

como esse profissional é preparado para ministrar aulas de Matemática, que é o foco deste 

estudo.  

 

3.3 - O QUESTIONÁRIO 

 

 A escolha do questionário como uma das ferramentas de coleta de dados foi com o 

objetivo de enriquecer a qualidade das informações por meio de um levantamento, para que 

pudesse ser confrontado o modelo da análise com a coleta de dados aplicando o tratamento 

necessário para testar as hipóteses desse modelo (GERHARDT E SILVEIRA, 2009).   

 O seu uso foi adotado por permitir o anonimato dos entrevistados, para que estes 

pudessem escolher o melhor momento para responder e que  não fossem expostos à influência 

da autora. Ele foi composto por perguntas abertas para que os entrevistados pudessem relatar 

suas experiências subjetivas e assim expor suas crenças em relação às perguntas. 
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4 UM PANORAMA DAS INTITUIÇÕES PÚBLICAS E PARTICULARES QUE 

OFERTAM CURSO DE PEDAGOGIA  

 

Neste capítulo apresentar-se-á uma abordagem sobre oito cursos de Licenciatura Plena 

em Pedagogia, presencial e à distância, que são os principais cursos que formam os professores 

que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Neste trabalho, optou-se por estudar os 

cursos ofertados em instituições de ensino superior da Região Metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro.  Devido à finalidade deste trabalho, a ênfase será nas matrizes curriculares, ementas 

e cargas horárias das disciplinas relacionadas ao ensino de Matemática.  A preocupação 

principal está em compreender como estas instituições organizam, do ponto de vista do 

currículo, a formação matemática destes profissionais, uma vez que as instituições que ofertam 

estes cursos possuem autonomia parcial para organizar o currículo, desde que atenda à 

orientações oficiais: 

Com a concretização da reforma das políticas educacionais, na segunda 

metade da década de 1990, por meio da promulgação da LDBEN 9496/96, em 

seu art. 53 Inciso II, ficou atribuída às universidades a autonomia de fixar os 

currículos dos seus cursos e programas desde que observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos, – neste caso, o curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia – desenhadas pelo MEC/SESU, que foram elaboradas 

com o objetivo de nortear as Instituições de Ensino Superior – IES para que 

fossem capazes de proporcionar aos futuros educadores uma formação 

profissional de acordo com as atuais exigências da sociedade (LIMA, 2011, 

p.50-51). 

  

Nesta pesquisa não são consideradas todas as facetas dos cursos e sim as disciplinas, 

carga horária e conteúdos voltados à formação matemática do pedagogo. São analisadas as 

ementas e a grade curricular, buscando traçar algumas considerações de como essa formação 

influencia a prática educativa desse profissional no que diz respeito ao ensino da Matemática.  

 

4.1 – ESTUDOS CURRICULAR DAS DISCIPLINAS RELACIONADAS AO 

ENSINO DE MATEMATICA NOS CURSOS DE PEDAGOGIA 

 

 Nesta unidade concentra-se o olhar nas matrizes curriculares e nas ementas dos cursos 

de Licenciatura Plena em Pedagogia de Instituições de Ensino Superior públicas e particulares 
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da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro que são responsáveis pela formação 

inicial do pedagogo. São elas: Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)3, 

Universidade Salgado de Oliveira4 (presencial e à distância), Universidade Federal Fluminense 

(UFF)5, Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro6 (UERJ - presencial e à distância), 

universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)7, Anhanguera8 e Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro9 (Unirio).  

  É apresentado um mapeamento das propostas curriculares dos cursos considerando as 

disciplinas, cargas horárias, conteúdos e ementas das matérias relacionadas à Matemática 

traçando considerações sobre o que esta formação pode implicar na prática educativa dos 

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

O quadro abaixo apresenta, para cada instituição citada, a disciplina do curso de 

Pedagogia relacionada ao ensino da Matemática e o período na qual é ofertada. 

Quadro 4 – Períodos  

INSTITUIÇÃO 
DISCIPLINA RELACIONADA COM O 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

PERÍODO NO 

QUAL É 

OFERTADA 

PUC Metodologia da Educação Matemática I 2º 

PUC Metodologia da Educação Matemática II 3º 

UNIVERSO Pedagogia saber docente: Ensino da 

Matemática 
3º 

UFF Matemática: Conteúdo e Método I 7º 

UERJ Educação Matemática para crianças, jovens e 

adultos I 
4º 

UERJ Educação Matemática para crianças, jovens e 

adultos II 
5º 

UFRJ Didática da Matemática 6º 

 
3 Disponível em http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/pedagogia.html. Acesso em 20 out. 2019. 
4 Disponível em http://ementas.universo.edu.br/1_401.pdf. Acesso em 20 out. 2019. 
5 Disponível em https://app.uff.br/iduff/consultaEmenta.uff. Acesso em 20 out 2019. 
6 Disponível em http://www.dep.uerj.br/fluxos/pedagogia.pdf. Acesso em 10 out 2019. 
  Disponível em https://www.cecierj.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Ementas-das-disciplinas-
Pedagogia-UERJ.pdf Acesso em 10 out 2019. 
7 Disponível em https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/disciplinas/9C7037AE-92A4-F799-
2D72-BC24630E99A2.html Acesso em 10 out 2019. 
8  Disponível em:  
http://www.uniderp.br/uniderp/pdf/mec/ead/20172_Docs/2017_licenciaturas/Guia%20Percurso_EAD_
Pedagogia.pdf Acesso em 25 out 2019.  
9 Disponível em: 
 http://www2.unirio.br/unirio/cchs/educacao/graduacao/pedagogia-presencial/ementario-2/ementario-1 
Acesso em 25 out 2019. 
 

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/pedagogia.html
http://ementas.universo.edu.br/1_401.pdf
https://app.uff.br/iduff/consultaEmenta.uff
http://www.dep.uerj.br/fluxos/pedagogia.pdf
https://www.cecierj.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Ementas-das-disciplinas-Pedagogia-UERJ.pdf
https://www.cecierj.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Ementas-das-disciplinas-Pedagogia-UERJ.pdf
https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/disciplinas/9C7037AE-92A4-F799-2D72-BC24630E99A2.html
https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/disciplinas/9C7037AE-92A4-F799-2D72-BC24630E99A2.html
http://www.uniderp.br/uniderp/pdf/mec/ead/20172_Docs/2017_licenciaturas/Guia%20Percurso_EAD_Pedagogia.pdf
http://www.uniderp.br/uniderp/pdf/mec/ead/20172_Docs/2017_licenciaturas/Guia%20Percurso_EAD_Pedagogia.pdf
http://www2.unirio.br/unirio/cchs/educacao/graduacao/pedagogia-presencial/ementario-2/ementario-1
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UNIVERSO-EAD Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 

Matemática 
3º 

ANHANGUERA-

EAD 
Didática do Ensino da Matemática 8º 

CEDERJ-UNIRIO Matemática na Educação I 6º 

CEDERJ-UNIRIO Matemática na Educação II 6º 

CEDERJ-UERJ Matemática na Educação I 2º 

CEDERJ-UERJ Matemática na Educação II 3º 
    Fonte: elaboração própria 

  Analisando o quadro acima observa-se que as disciplinas relacionadas à Matemática 

são ofertadas em diferentes momentos nas Instituições de Ensino. Algumas instituições ofertam 

a disciplina no início do curso, outras no meio e outras ainda no final. De modo geral, quatro 

instituições oferecem tais disciplinas na primeira metade do curso, e seis, na segunda metade. 

E na segunda metade do curso, o estudante de Pedagogia já está, no mínimo, há dois anos sem 

estudar Matemática, portanto carece de uma revisão de conteúdos matemáticos pertinentes ao 

nível fundamental, para além de um estudo metodológico desta disciplina. Abaixo, o Quadro 2 

traz a carga horária das disciplinas e o Quadro 3, a carga horária total das disciplinas bem como 

o percentual destas em relação à carga horária total dos cursos. 

Quadro 5 – Cargas Horárias por Disciplina 

INSTITUIÇÃO DISCIPLINA CH 

PUC Metodologia da Educação Matemática I 60h 

PUC Metodologia da Educação Matemática II 60h 

UNIVERSO Pedagogia saber docente: Ensino da Matemática 30h 

UFF Matemática: Conteúdo e Método I 60h 

UERJ Educação Matemática para crianças, jovens e adultos I 60h 

UERJ Educação Matemática para crianças, jovens e adultos II 60h 

UFRJ Didática da Matemática 60h 

UNIVERSO-EAD Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática 75h 

ANHANGUERA-EAD Didática do Ensino da Matemática 100h 

CEDERJ-UNIRIO Matemática na Educação I 30h 

CEDERJ-UNIRIO Matemática na Educação II 90h 

CEDERJ-UERJ Matemática na Educação I 60h 
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CEDERJ-UERJ Matemática na Educação II 60h 

    Fonte: elaboração própria 

Quadro 6 – Carga Horária Total por Instituição de Ensino 

INSTITUIÇÃO CH 
CH 

TOTAL 

PORCENTAGE

M 

PUC 120h 3180h 3,77% 

UNIVERSO 30h 3420h 0,88% 

UFF 60h 3450h 1,74% 

UERJ 120h 3890h 3,08% 

UFRJ 60h 3690h 1,63% 

UNIVERSO-EAD 90h 3225h 2,80% 

ANHANGUERA-

EAD 
100h 4100h 2,44% 

CEDERJ-UNIRIO 120h 3355h 3,57% 

CEDERJ-UERJ 120h 3405h 3,52% 

        Fonte: elaboração própria 

 

Contudo, podemos observar que a PUC não cumpre o mínimo das 3200h e que as 

Instituições de Ensino reservam no máximo dois períodos para o estudo de disciplinas 

relacionadas ao ensino de Matemática. Outro aspecto observado é que as Instituições de Ensino 

dedicam  pouca carga horária à área da Matemática na formação do pedagogo, como pode ser 

observado nos quadros acima. Esses cursos dedicam em média 2,46% de sua carga horária a 

formação deste aluno que lecionará Matemática. Inclusive a UNIVERSO dedica apenas 0,88% 

da totalidade de sua carga horária neste preparo.  

Segundo a resolução CNE/CP 1/2006 (BRASIL, 2006), artigo 5º, parágrafo 6, o 

egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a ensinar Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Artes. Supondo que o curso ofereça disciplinas em mais três áreas 

do conhecimento ( Filosofia, Sociologia e Fundamentos) ter-se a um total de dez áreas do 

conhecimento. Considerando que todas contribuem de forma igualitária para o 

desenvolvimento das competências necessárias ao futuro pedagogo, no exercício de suas 

atividades docentes,  dever-se-ia ter cada área do conhecimento com disciplinas relacionadas 

num total de 10% da carga horária total. Entretanto, o que se verifica segundo os dados dos 
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quadros é que a carga horária destinada à área de conhecimento matemático não chega a 4% da 

carga horária total. 

A partir da leitura desses dados, é possível conjecturar que a forma como estas 

Instituições de Ensino organizam a formação Matemática dos futuros professores das séries 

iniciais do Ensino Fundamental, os pedagogos, no que diz respeito à carga horária parece ser 

insuficiente. Como diz Gatti e Nunes (2008):  

 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 (p. 67-69). 

 Curi (2004) pesquisou e analisou 36 cursos de Pedagogia, focando, inclusive na matriz 

curricular chamando a atenção para a carga horária destinada à formação Matemática desses 

pedagogos, a qual, no seu estudo, corresponde a um percentual de 4% a 5% da totalidade do 

curso. A autora observa 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 (CURI, 2004, p. 76-77).     

   

 A seguir, é  apresentado o quadro de ementas dos cursos pesquisados para que seja feita 

uma melhor visualização e compreensão de cada uma delas, inclusive das diferenças e 

semelhanças entre si. Não é apresentada uma análise acurada dos conteúdos deste quadro, 

porque o estudo se concentra no desafio enfrentado pelo professor das séries iniciais para 

ensinar Matemática. O que será mais aprofundado no próximo capítulo que faz uma análise dos 

questionários respondidos por alguns profissionais da área que atuam em escolas públicas e 

particulares. 

Quadro 7 - Ementário 

INSTITUIÇÃO DISCIPLINA EMENTA 

PUC 

Metodologia da 

Educação 

Matemática I 

A Matemática no espaço e no tempo: o 

processo histórico e o pensamento filosófico. 

Resolução de problemas e a construção de 

conceitos matemáticos. Diferentes dimensões 

metodológicas: ensino de matemática e a 

educação matemática. A Matemática e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. O uso do 

livro didático. Educação matemática e 

pesquisa. 
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Metodologia da 

Educação 

Matemática II 

A Matemática e os conteúdos específicos da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Usos e funções do número. 

Números naturais e sistema de numeração 

decimal. Operações com números naturais. 

Tempo, espaço e forma. Grandezas e medidas. 

Tratamento da informação. 

UNIVERSO 

Pedagogia saber 

docente: Ensino 

da Matemática 

A matemática e a vida  

Características do ensino da matemática  

Piaget e o ensino da matemática  

Resoluções de problemas  

A matemática interativa  

Parâmetros curriculares nacionais e o ensino da 

matemática. 

UFF 

Matemática: 

Conteúdo e 

Método I 

Estudo das concepções e tendências no campo 

da educação Matemática. Análise histórica, 

sociocultural e psicológica do processo ensino-

aprendizagem da Matemática. Abordagem 

didática dos conteúdos do ensino de 

Matemática da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental. Representações sociais da 

Matemática e suas relações com o processo de 

ensino e aprendizagem. 

UERJ 

Educação 

Matemática para 

crianças, jovens 

e adultos I 

A alfabetização em matemática e a construção 

dos conceitos fundamentais desta ciência. As 

novas linguagens no tratamento do fato 

matemático. A evolução histórica da 

Matemática: aplicações atuais na solução de 

problemas do cotidiano. Modelos matemáticos. 

O problema em Matemática e as diferentes 

formas de raciocínio lógico de crianças, jovens 

e adultos. A matemática nos projetos 

educacionais: interação do ensino com as 

propostas curriculares dos sistemas escolares. 

UERJ 

Educação 

Matemática para 

crianças, jovens 

e adultos II 

Função social e política do ensino de 

Matemática. A Educação Matemática hoje. A 

característica de universalidade do ensino de 

matemática. Organização curricular em 

matemática. O uso da linguagem matemática. 

Concepções dos professores de Matemática. 

Avaliação e auto avaliação na prática 

pedagógica do educador matemático. O papel 

do livro didático no ensino de Matemática. 

Projetos pedagógicos e a construção de projetos 

matemáticos. 

UNIVERSO-EAD 
Fundamentos 

Teóricos e 

Fundamentação do Ensino da Matemática: 

Educação Matemática. Estratégias de ensino. 

Materiais didáticos. Concepções do 

conhecimento matemático. Problemas de 

enredo, proposições metodológicas e 
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Metodológicos 

da Matemática 

estratégias de ensino que favoreçam o 

desenvolvimento lógico-matemático. 

ANAHNGUERA-EAD 
Didática do Ens. 

Da Matemática 

O ensino da matemática na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Conceitos, métodos, técnicas e recursos para o 

ensino da matemática. 

CEDERJ-UNIRIO 

Matemática na 

Educação I 

Tendências atuais da pesquisa em Educação 

Matemática. Análise dos mitos, das 

metodologias, dos enfoques e dicotomias do 

ensino da Matemática. Saberes e práticas 

docentes. Estruturas conceituais, história e a 

epistemologia da Matemática. Atividades e 

construção de conceitos a: diferentes contextos, 

ludicidade e resolução de problemas. 

Matemática 

na Educação 

II 

Conceitos básicos dos campos de Números e 

Operações, Grandezas e Medidas, Espaço e 

Forma. Tratamento intra, inter e 

multidisciplinar na Matemática escolar. 

Avaliação e papel do erro nos processos de 

ensino e aprendizagem de Matemática. Análise 

e avaliação de parâmetros, currículos e 

programas, materiais didáticos, livros 

didáticos, paradidáticos em Matemática. 

Observação e análise de aulas. Produção de 

atividade e materiais didáticos. 

CEDERJ-UERJ 

 

Matemática na 

Educação I 

Conceito de número natural. Sistema de 

numeração e valor de posição. Operações: 

significados e suas propriedades. Os modelos 

de contagem na abordagem das operações. A 

História da Matemática como forma de mostrar 

que a evolução da matemática se dá a partir da 

superação de problemas. A resolução de 

problemas como forma de aprender 

Matemática. Análise de dados, estatística e 

probabilidades.  

Matemática na 

Educação II 

Ampliação do conceito de número: os 

racionais. Operações com frações e suas 

aplicações. Visualização e representação 

espacial. Sólidos geométricos. Formas 

geométricas básicas e relações entre elas. 

Noções de grandeza e de medida. Perímetro, 

área e volume. Comunicação de ideias 

geométricas. 
 Fonte: elaboração própria 

 

 

4.2 – HABILIDADES REQUERIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO A 
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E O CONTEÚDO 

MATEMÁTICO ABORDADO NOS CURSOS DE PEDAGOGIA 

 

 Neste item, pretende-se refletir sobre a formação matemática oferecida nos cursos de 

Pedagogia analisados e as habilidades que os professores devem ser capazes de desenvolver 

nos alunos, segundo a Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2018). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é: 

 

 [...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica (BRASIL, 

2018). 

 

  Este documento reúne os conteúdos mínimos a serem trabalhados ao longo de toda a 

Educação Básica. A BNCC (BRASIL, 2018) contribui para estimular a qualidade de ensino, 

funcionando como uma orientação aos objetivos de aprendizagem, com cada instituição tendo 

a liberdade de construir seu próprio currículo, desde que este cumpra as diretrizes estabelecidas 

no documento. 

A BNCC (BRASIL, 2018) do Ensino Fundamental I é composta por 5 unidades 

temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística. Na 

unidade Números é formado o pensamento numérico, onde é construída a noção de 

aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem. A unidade Álgebra tem a finalidade de 

ensinar ao estudante situações e estruturas matemáticas por meio de linguagem matemática e 

símbolos. 

 Na Geometria o aluno estuda conteúdos que se relacionam com a posição e o 

deslocamento no espaço e relações entre elemento de figuras planas e espaciais. Na unidade 

Grandezas e Medidas, o professor insere informações sobre métricas e suas relações, que 

ajudará o aluno a compreender matérias como Ciências e Geografia. 

Em Probabilidade e Estatística são exploradas habilidades para que os estudantes sejam 

capazes de lidar com diversas situações matemáticas, auxiliados por alguma tecnologia, como 

a calculadora ou planilha eletrônica. 
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 4.2.1 – HABILIDADES ESPECÍFICAS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

Todas as unidades acima são trabalhadas em todos os anos do Ensino Fundamental, mas 

em cada ano o trabalho e a complexidade são diferentes. Para definir como são trabalhadas em 

cada ano, existem as habilidades. Abaixo, destacamos em cada ano, as habilidades que, 

conjectura-se neste estudo, as ementas apresentadas não dão conta de preparar os futuros 

professores para bem desenvolvê-las. 

 Dentre as habilidades requeridas no 1º. Ano do Ensino fundamental, a habilidade 

Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos 

apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos 

(BRASIL, 2018, p. 279) diz respeito à Geometria. Tal área é mencionada nas ementas de apenas 

três das nove instituições selecionadas, além disso, a Geometria é tratada em apenas uma 

disciplina de 60h, na qual há outros temas previstos para estudo. Deste modo, pode-se 

conjecturar que os futuros professores não serão formados com profundidade necessária para 

ensinar Geometria.  

 No 2º Ano do Ensino Fundamental, a habilidade Reconhecer, comparar e nomear 

figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio e características comuns, 

em diferentes posições ou em sólidos geométricos (BRASIL, 2018, p. 283) novamente diz 

respeito à Geometria. Tal habilidade nos reforça a acreditar que na área da Geometria os alunos 

terão uma enorme defasagem na aprendizagem. 

 Dentre as habilidades requeridas no 3º Ano do Ensino Fundamental destacamos 

algumas para análise: 

 As quatro primeiras habilidades dizem respeito aos Números. 

- Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, 

para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais 

(BRASIL, 2018, p. 287); 

- Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, 

acrescentar, separar, retirar, separar e completar quantidades utilizando diferentes estratégias 

de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental (BRASIL, 2018, p. 287); 

- Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto 

zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, 

por meio de estratégias e registros pessoais (BRASIL, 2018, p. 287); 
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- Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 

às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes (BRASIL, 2018, p. 287).  

 Das ementas de oito instituições, quatro delas tratam de resolução de problemas e/ou 

operações com números naturais, sendo que em uma delas a resolução de problemas é  estudada 

em apenas 30h, onde outros temas também estão previstos para estudo. Nenhuma delas trata da 

resolução de problemas envolvendo adição e subtração ou por meio do cálculo, aliás, em 

nenhum momento as instituições mencionam o ensino de cálculo nas ementas. Nenhuma das 

instituições menciona a divisão, tratam apenas de operações. Somente uma instituição trata de 

números racionais por meio do conceito destes, das operações com frações e de suas 

explicações. E outra instituição trata de sistema de numeração decimal. Como muitos alunos 

chegam com uma deficiência muito grande nessa habilidade nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, fica a pergunta: “Como partilhar um conhecimento do qual não se aprofundou?” 

 As próximas três habilidades dizem respeito à Geometria. 

- Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 

esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras (BRASIL, 2018, p. 287); 

- Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, 

pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações (BRASIL, 2018, p. 287); 

- Classificar e comparar figuras planas, (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo) em relação aos seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e 

vértice (BRASIL, 2018, p. 289). 

 Somente uma instituição de ensino trata de visualização e representação espacial e com 

apenas 60h de aula, que são divididos em outros temas para estudo. Isso nos leva a concluir que 

este é um tema que não será aprofundado. 

 Dentre as habilidades do 4º Ano serão destacadas treze para análise. As seis primeiras 

habilidades destacadas falam sobre números. 

- Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio 

de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração 

decimal e desenvolver estratégias de cálculo (BRASIL, 2018, p. 291); 

- utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para 

ampliar as estratégias de cálculo (BRASIL, 2018, p. 291); 

- Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição 

de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias 

diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos (BRASIL, 2018, p. 291). 
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- Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos 

envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias 

diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos (BRASIL, 2018, p. 291). 

 Somente três instituições, uma com curso presencial e outras duas com o curso à 

distância, mencionam sobre este tema e somente uma trata do mesmo em uma disciplina de 

60h, na qual cita modelos de contagem e valor de posição na abordagem das operações, além 

de outros temas para estudo. Mas nenhuma delas fala em cálculo. 

- Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades 

de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso (BRASIL, 

2018, p. 291); 

- Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a 

representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a 

representação d sistema monetário brasileiro (BRASIL, 2018, p. 291). 

 Das oito instituições selecionadas para o desenvolvimento deste trabalho, somente uma 

tem os números racionais na ementa de uma disciplina de 60h que tem outros temas para estudo. 

 A habilidade abaixo diz respeito à Álgebra. 

- Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as 

operações fundamentais com números naturais (BRASIL, 2018, p. 291). 

 Das oito instituições somente três mencionam operações em suas ementas e desta, 

apenas uma se aprofunda um pouco mais dividindo o tema em duas disciplinas com 60h cada.  

 Abaixo destacamos três habilidades que diz respeito a Geometria. 

- Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus 

atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais (BRASIL, 2018, 

p. 293); 

- Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, 

esquadros ou software de Geometria (BRASIL, 2018, p. 293); 

- Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e 

utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de 

software de geometria (BRASIL, 2018, p. 293). 

Mais uma vez a Geometria como tema de aprendizagem e neste caso mais aprofundada ainda, 

o que leva a  refletir se deve-se ter um professor de Matemática nos anos iniciais do ensino 

Fundamental. 

 Seguem abaixo três habilidades que dizem respeito ao tema Grandezas e Medidas. 
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- Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando 

unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local 

(BRASIL, 2018, p. 293); 

- Medir, comparar e estimar áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela 

contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras 

com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área (BRASIL, 2018, p. 293); 

- Resolver e elaborar problemas que resolvam situações de compra e venda e formas de 

pagamento, utilizando termo como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente 

e responsável (BRASIL, 2018, p. 293). 

Tal área é mencionada nas ementas de apenas três das oito instituições. Uma dessas instituições 

em uma disciplina de 90h e as outras com 60h e ambas tratam de ouros temas dentro da 

disciplina. 

 Dentre as habilidades do 5º Ano do Ensino Fundamental vamos destacar quatorze. 

 Destacamos abaixo três dessas habilidades que dizem respeito ao tema Números. 

- Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao 

resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como 

recurso. Comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na 

fracionária utilizando a noção de equivalência (BRASIL, 2018, p. 295); 

- Identificar frações equivalentes (BRASIL, 2018, p. 295); 

- Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), 

relacionando-os a pontos na reta numérica (BRASIL, 2018, p. 295). 

Essas habilidades tratam dos números racionais. Como foi destacada anteriormente somente 

uma instituição os menciona em sua ementa e nenhuma se aprofunda em seus estudos. 

 Abaixo destacamos quatro habilidades que dizem respeito ao tema Álgebra. 

- Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros 

permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um 

mesmo número, para construir a noção de equivalência (BRASIL, 2018, p. 295); 

- Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade 

com uma operação em que um dos termos é desconhecido (BRASIL, 2018, p. 295); 

- Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades 

de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros (BRASIL, 2018, 

p. 295);  
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- Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais 

como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com 

compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo (BRASIL, 2018, p. 295). 

O tema Álgebra não é mencionado em nenhuma das instituições selecionadas. 

 No tema Geometria destacamos duas habilidades para o 5º ano. 

- Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e 

desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais (BRASIL, 2018, p. 297); 

- Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes 

de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e 

usando tecnologias digitais (BRASIL, 2018, p. 297). 

O tema Geometria destacado novamente e com mais detalhes do que anteriormente. Isso remete 

a pensar que o profissional que estiver ministrando aula neste ano de ensino terá muita 

dificuldade em trabalhar o tema. 

 Abaixo destacamos duas habilidades sobre o tema Grandezas e Medidas. 

- Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas 

diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes 

(BRASIL, 2018, p. 297); 

- Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por 

meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos (BRASIL, 

2018, p. 297).297); 

O tema Grandezas e Medidas é mencionado em três das oito instituições selecionadas, sem 

nenhum informe se há um estudo aprofundado do assunto. Tema ministrado em uma disciplina 

de 60h em duas instituições e com 90h na outra e ambas com outros temas para estudo. 

 Por último destaca-se três habilidades que dizem respeito ao tema Probabilidade e 

Estatística. 

- Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses 

resultados são igualmente prováveis ou não (BRASIL, 2018, p. 297); 

- Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando 

todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis) (BRASIL, 2018, 

p. 297); 

- Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), 

referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e 

produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões (BRASIL, 2018, p. 297). 
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O tema Probabilidade e Estatística é mencionado em apenas uma das oito instituições 

selecionadas. Deste modo podemos conjecturar que os professores não serão formados com o 

aprofundamento necessário para o ensino de Probabilidade e Estatística. 

 Por fim, tendo em vista os conteúdos listados nas ementas, ainda que os respectivos 

programas (aos quais não se teve acesso) contenham detalhamentos, pode-se afirmar que a 

carga horária destinada às disciplinas relacionadas à Matemática não dará conta de preparar o 

futuro professor para lecionar conteúdos matemáticos de modo efetivo, e desenvolver as 

habilidades prescritas na BNCC. Constatou-se também que o despreparo do futuro docente para 

se lecionar Matemática nos Anos Iniciais, torna-se mais evidente à medida que se avança nas 

series, sendo o quarto e quinto anos com maior número de conteúdos não contemplados nas 

ementas. Dentre as áreas da Matemática escolar, a Geometria é a menos citada nas ementas. 
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5 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

   

 Neste capítulo será apresentada a análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos 

por meio de questionários com perguntas abertas e fechadas, respondidos por 17 professores da 

rede pública e privada. A amostra de 17 professores foi aleatória. A autora esperava um retorno 

maior dos questionários que foram disponibilizados por meios de coordenadores e professores 

de escolas públicas e particulares. Entretanto, devido a data prevista para conclusão do presente 

trabalho, não foi possível aguardar um tempo maior para o recebimento dos questionários. 

Devido a este fato, escolheu-se analisar apenas os questionários devolvidos. 

 Portanto as conclusões serão referidas apenas a esta amostra, sem a intenção de 

generalizar e apresentar um estudo conclusivo. O objetivo é ofertar dados para subsidiar a 

reflexão sobre o tema.  

 Nos itens seguintes seguem os gráficos que apresentam uma análise quantitativa seguido 

de uma análise qualitativa.  

 

5.1 – DADOS QUANTITATIVOS 

5.1.1 – IDADE E EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO 

 

 Neste item são apresentados os dados coletados relacionados a idade e experiência no 

Magistério dos professores participantes na pesquisa. 

   Gráfico nº 1: Idade dos professores  
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 Dentre os professores participantes da pesquisa, 35,3% tem ente 20 e 30 anos, ou seja, 

estão começando a carreira docente. 

Gráfico nº 2: Tempo no Magistério 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Protocolos da Pesquisa 

Observa-se com base nos dados do gráfico acima, que o grupo pesquisado possui um 

equilíbrio entre professores considerados experientes (com mais de 12 anos de trabalho 

docente) e professores iniciantes na carreira ou com pouca experiência (com tempo de 

magistério entre 0 e 12 anos). 

 

5.2 – DADOS QUALITATIVOS 

 

 Neste subitem são apresentados os dados qualitativos coletados na pesquisa. Eles 

buscam traçar um perfil do público participante da pesquisa.  

 

 5.2.1 – FORMAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

 

 Gráfico nº 3: Formação no Ensino Médio 
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Fonte: Protocolos da Pesquisa 

 

Observa-se no gráfico acima que a maioria dos professores pesquisados teve como 

formação no Ensino Médio o curso normal.  

 

 5.2.2 – FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 
 

 Gráfico nº 4 – Formação no Ensino Superior 

 

  FONTE: Protocolos da Pesquisa 

 

Observa-se que a minoria é licenciada em Matemática. Os professores são formados em 

Pedagogia ou em alguma outra licenciatura. O curso de Pedagogia é o que se está analisando 
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neste trabalho, mas fica a pergunta: será que o professor formado em Língua Portuguesa ou 

História ou outra Licenciatura que não seja em Matemática, tem base de conhecimentos 

suficiente para ensinar esta disciplina?  

A formação acadêmica no Ensino Médio e no curso superior, averiguada nesta pesquisa, 

mostrou que 71% dos professores são formados em Curso Normal e 95% em curso de 

Pedagogia ou outra licenciatura diferente de Matemática. Em ambas as formações citadas, os 

conteúdos matemáticos comparecem no currículo com percentuais muito baixos. Um aluno que 

faz o curso normal estuda muito menos Matemática do que o que faz o Ensino Médio ou o 

Ensino Técnico. E se estes mesmos professores optarem pela Curso de Pedagogia no nível 

superior, estudarão muito menos Matemática. Deste modo, segundo Shulman (1987), tais 

professores terão o conhecimento do conteúdo, que neste contexto, é o conteúdo matemático, 

profundamente prejudicado. 

 

 5.2.3 – PÓS GRADUAÇÃO 

 

 Gráfico nº 5 – Curso de pós-graduação 

 

 FONTE: Protocolos da Pesquisa  

 

Dentre os professores pesquisados, 47% possuem pós-graduação e destes nenhum relacionado 

a Matemática. Isso mostra que é preciso ter mais ênfase no ensino de Matemática na formação 

destes profissionais.  

Para quem cursou Pedagogia ou outra Licenciatura, a expectativa de que venha a fazer 

um curso de pós-graduação em Matemática, ou que aprofunde conhecimentos matemáticos é 

SIM
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nula, porque para ingressar num curso de pós graduação em Matemática, há de se ter o 

Bacharelado ou Licenciatura em Matemática, o que não é o caso. E muitos cursos de pós-

graduação em Educação Matemática não retomam o estudo de conteúdos matemáticos na 

abrangência necessária para preencher as lacunas da formação anterior. Deste modo, fazer um 

curso de pós-graduação não é uma opção que assegure uma melhora na formação matemática 

dos professores das séries iniciais que cursaram Pedagogia ou licenciatura diferente da 

Matemática. 

 

5.2.4 – FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Gráfico nº 6 – Curso de formação continuada 

 

      FONTE: Protocolos da Pesquisa 

 Conforme respostas dos questionários, 69% dos profissionais costumam frequentar 

cursos de formação continuada voltados para o ensino da Matemática. Todos relatam que esses 

cursos são de extrema importância para a troca de experiência e enriquecimento profissional 

ressalvando a deficiência dos alunos nesta área. 

 Os cursos de formação continuada são compreendidos no contexto desta pesquisa como 

cursos de curta duração, com menos de 360 horas. Tais cursos, muitas vezes promovidos pelas 

Secretarias de Educação dos municípios, constituem a fonte Investigação sobre escolarização; 

organizações sociais; aprendizagem humana; ensino e desenvolvimento; e demais fenômenos 
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socioculturais que influenciam a prática professor de saberes dos professores segundo Shulman 

(1987), e podem contribuir para a melhora da formação matemática dos professores dos anos 

iniciais. 

 

 5.2.5 – COMPONENTES PEDAGÓGICOS NA ÁREA DA MATEMÁTICA 

 

 Na pergunta, “Quais os componentes pedagógicos na área da Matemática foram 

oferecidos na formação do professor que o prepararam para exercer o Magistério?”, foram 

relatados por 64,7% das entrevistadas as disciplinas Metodologia do Ensino da Matemática e 

Didática Matemática. De acordo com o ementário do capítulo anterior, percebe-se que estas 

disciplinas preparam muito pouco esse profissional. 17,6% relataram total despreparo, que 

procuram se reciclar sempre e que aprenderam alguns assuntos com a prática entre erros e 

acertos.  

 Shulman (1987) destaca que essa sabedoria adquirida com a prática é a mais influente 

no fazer docente, pois os desafios e dificuldades deparados no cotidiano da sala de aula nunca 

foram refletidos durante sua formação. A disciplina Didática não prepara o futuro professor 

suficientemente para o ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

influenciando assim a aprendizagem futura dos alunos. 

 

 5.2.6 – DIFICULDADES DO PROFESSOR 

 Gráfico nº 7 – Componente Pedagógico e dificuldade do Professor 

 

     FONTE: Protocolos da Pesquisa 
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 Nesta pergunta 22% dos professores relatam que não possuem dificuldades, os outros 

78% relatam ter dificuldades em lecionar alguns conteúdos matemáticos, mas o assunto mais 

citado entre eles foi frações, relatados por 17% dos profissionais. Foi citado também grande 

dificuldade em Porcentagem e Números decimais, ambos os assuntos estão relacionados aos 

números racionais que foi citado como conteúdo programático em apenas uma das ementas das 

Instituições de Ensino estudadas neste trabalho. Um profissional relata que não assimilou 

nenhum conteúdo na época do Ensino Médio, outro que porcentagem é muito complexo e um 

terceiro que o conteúdo do 5º ano é muito complicado.. 

 Almeida e Lima (2012) afirmam que qualquer professor de Matemática deve saber mais 

Matemática do que a que se vai ensinar. Isto resulta na necessidade de estudar o conteúdo 

matemático que integra o currículo das séries iniciais na condição de futuro professor, pois uma 

abordagem completa desses conteúdos não é realizada nos cursos que formam os professores 

que atuarão na primeira parte do Ensino Fundamental.  

 

 5.2.7 – COMPONENTE PEDAGÓGICO QUE MAIS GOSTA DE LECIONAR 
   

  Gráfico nº 8 – Componente Pedagógico 

 

       FONTE: Protocolos da Pesquisa 

 

 A metade dos profissionais que responderam ao questionário disse que gosta de lecionar 

matemática, mas também teve profissional, formada em Pedagogia e Letras, que expôs o fato 
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de que não gosta de lecionar a referida matéria, dizendo: “Não gosto de lecionar Matemática. 

Faço por obrigação.”. 

 O saber oriundo da formação escolar anterior do futuro professor é influenciado pela 

forma como ele aprendeu o conteúdo matemático, o modelo de professor que o influenciou 

positiva ou negativamente, as atividades desenvolvidas nas aulas, pois, refere-se diretamente 

ao que este irá ensinar e como vai ensinar. 

 

 5.2.8 – APTIDÃO PARA LECIONAR MATEMÁTICA 

 

 Gráfico nº 9 – Aptidão para lecionar Matemática nas séries iniciais 

 

      FONTE: Protocolos da Pesquisa 

 Ao serem perguntados se se sentiam aptos a lecionar Matemática, 82% dos professores 

afirmaram que sim, o que contradiz com o relato do gráfico 7 onde somente 22% diz não possuir 

nenhuma dificuldade. Eles relatam que buscam sempre se aprimorar e enriquecer as aulas 

ministradas por eles. Teve um relato de duas professoras, ambas formadas em Pedagogia, que 

disseram que sempre tiveram muita dificuldade. E a única professora formada em Matemática 

disse que tem facilidade para administrar aulas para os 4º e 5º anos e que nos anos anteriores é 

preciso um conhecimento pedagógico. E outra profissional relatou que se sente apta devido aos 

muitos anos de experiência, pois em sua formação não teve uma boa preparação. 
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 Esses depoimentos nos reporta a necessidade de se estudar o conteúdo matemático que 

integra o currículo das séries iniciais mais profundamente durante a formação acadêmica, 

buscando discutir os seus fundamentos epistemológicos, técnicos e didáticos. 

 

 5.2.9 – MAIOR DIFICULADE DE APRENDIZAGEM  
 

 Gráfico nº 10 – Alunos têm mais dificuldades 

 

FONTE: Protocolos de Pesquisa 

 Neste subitem os profissionais relataram que os alunos possuem muita dificuldade em 

aprender as operações de subtração e divisão, mas principalmente em divisão, relatada pela 

metade dos 59% dos professores pesquisados. 

 O algoritmo da divisão é mais complexo que os das outras operações, envolvendo várias 

regras operatórias e muitos alunos encontram dificuldade em seu domínio, seja em sua estrutura 

ou até em seu uso mecânico. O conhecimento do conteúdo e seu pleno domínio pelo professor 

ampliam suas possibilidades de intervenção, mas sua deficiência restringe os caminhos a serem 

seguidos no ensino dificultando a compreensão de até que ponto o estudante aprendeu e quais 

os equívocos mais comuns.  

 

 5.2.10 – MENOR DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

 Gráfico nº 11 – Alunos têm menos dificuldades 

FRAÇÃO
11%

RACIOCÍNIO 
LÓGICO

4%

SITUAÇÃO 
PROBLEMA

11%

OPERAÇÕES
59%

PROBLEMAS
11%

GEOMETRIA
4%



59 
 

 

  FONTE: Protocolos da Pesquisa 

 Nesta última pergunta sobre qual o conteúdo programático os alunos têm menos 

dificuldade, os professores relataram que as operações simples (adição e subtração) é o assunto 

de mais fácil aprendizagem, relatado por 50% dos pesquisados. 

 Como as operações simples são estudadas desde o início da vida escolar, o professor 

possui pleno domínio deste conteúdo, tornando-o compreensível ao estudante.  Assumindo um 

papel de grande relevância referindo-se a uma construção pessoal que entrelaçando suas 

vivências e combinando seus conhecimentos visa o ensino de forma clara e objetiva, facilitando 

o aprendizado.  
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 CONCLUSÃO 

  

 A presente investigação teve por objetivo analisar o currículo de oito cursos de 

Pedagogia ofertados por instituições de ensino superior da região metropolitana de Niterói-RJ, 

a fim de refletir sobre a formação matemática dos professores que ensinam Matemática nos 

Anos Iniciais de Educação Básica.   A pesquisa foi motivada pela percepção da pesquisadora 

de que os professores que atuavam na escola na qual ela trabalhava como merendeira, não 

dominavam os conteúdos matemáticos que deveriam ensinar. Tal percepção se originou no fato 

da pesquisadora ser sempre abordada por algumas professoras para esclarecer dúvidas sobre 

conteúdos matemáticos, uma vez que sabiam que ela cursava licenciatura em Matemática. A 

pesquisa foi complementada por dados obtidos por meio de um questionário com questões 

abertas e fechadas, respondido por um grupo de 17 professores que atuavam nos Anos Iniciais. 

 A análise das ementas e da carga horária destinada às disciplinas da grade curricular de 

cada curso analisado indica que a formação do professor que leciona Matemática nas séries 

iniciais é bastante frágil, seja pelo conteúdo das ementas das disciplinas, seja pela carga horária 

insuficiente. As disciplinas relativas ao ensino e aprendizagem de Matemática possuem, em 

média, carga horária de 60h e comparecem no currículo uma ou duas vezes. Suas ementas 

enfatizam o saber pedagógico. Entretanto, devido à pequena carga horária, conjetura-se que a 

abordagem dos conteúdos é rasa e insuficiente para a garantir a boa formação pedagógica do 

futuro professor.  

Com relação à formação matemática do futuro professor, a análise das ementas apontou 

que beira à inexistência, uma vez que somente duas instituições mencionam em suas ementas 

conteúdos matemáticos, entretanto, com a carga horária reduzida, é difícil ter um 

aprofundamento destes. A Geometria é a área da Matemática menos estudada nos cursos 

analisados, talvez porque seja consenso que é uma área mais fácil de ser compreendida, ou 

porque considera-se que aprender a contar e fazer as quatro operações matemáticas seja a parte 

mais importante dos Anos Iniciais. 

Foram analisados questionários com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de 

investigar as implicações da formação inicial do professor que leciona Matemática nas séries 

iniciais, num grupo de 17 professores. Os professores que responderam a este questionário têm 

idades entre 20 e 60 anos, alguns com muita experiência e outros com pouca, mas com muita 

vontade de ensinar. Muitos cursaram o curso Normal no Ensino Médio e Pedagogia no Ensino 

Superior. Somente um entrevistado cursou Matemática e nenhum deles fez algum curso de pós-
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graduação em algo relacionado a Matemática. Para tentar minimizar essa deficiência, 69% 

frequentam cursos de formação continuada relacionado à Matemática. 

Ao analisar todas as respostas dadas pelos entrevistados conclui-se que a formação dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental é deficiente em relação à Matemática.  

Entretanto,  podemos conjecturar que aqueles parecem não ter consciência deste fato pois 

afirmam muitas vezes que possuem poucas dificuldades em Matemática. Observou-se também 

que  os cursos de Magistério que os formaram, privilegiaram mais a Metodologia de Ensino em 

Matemática e não contribuíram para o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos 

necessários para ensinar. Quando um profissional relata que não aprendeu conteúdos 

matemáticos na época do Ensino Médio e outros que certos conteúdos são muito complexos 

para eles, entende-se que sua formação não teve grandes contribuições para a sua prática. 

Sugere-se que o número de disciplinas dos cursos de Pedagogia atendam, em maior escala, às 

demandas de deficiências de conteúdos de matemática, em vez de apresentar um número 

exacerbado - nas grande maioria de suas grades curriculares - de disciplinas que “ensinam como 

se deve ensinar” o que os alunos não sabem (dominam), em termos de conteúdos específicos 

de matemática, do primeiro ao quinto ano.  

Os resultados obtidos confirmam o que diz a literatura sobre a formação dos professores 

que ensinam Matemática nas séries iniciais, ou seja, é uma formação deficiente tanto do ponto 

de vista pedagógico como do ponto de vista matemático. Isto ocorre porque os cursos de 

Pedagogia formam profissionais multidisciplinares, e desta forma, há uma grande gama de 

disciplinas que precisam ser abordadas. Entretanto, a carga horária dos cursos é extremamente 

pequena para formar um profissional com tantas funções. É urgente repensar a formação dos 

professores que atuam nas séries iniciais da Educação Básica.  

Como continuidade desta pesquisa, recomenda-se um estudo em longo prazo das 

consequências da formação do professor de Matemática dos Anos Iniciais para a aprendizagem 

dos alunos deste nível de ensino.  
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ANEXO 1 

 

1º ANO 

- Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações 

cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas 

sim código de identificação. 

- Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento 

e outros agrupamentos. 

- Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por 

estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem 

menos” ou “tem a mesma quantidade”.  

- Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por 

registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, 

materiais da sala de aula, entre outros.  

- Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da 

reta numérica. 

- Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver 

problemas.  

- Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte 

de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de 

numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.  

- Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois 

algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de 

imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

- Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, 

tais como cor, forma e medida.   

- Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os 

elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 

- Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, 

utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.   

- Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de 

referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como 

direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. 
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- Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a 

objetos familiares do mundo físico.  

- Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos 

apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.  

- Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais 

baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, 

cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. 

- Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, 

utilizando, quando possível, os horários dos eventos.   

- Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, 

quando necessário. 

- Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia  

da semana de uma data, consultando calendários. 

- Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para 

resolver situações simples do cotidiano do estudante. 

- Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez 

aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano. 

- Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 

- Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de 

até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais. 

2º ANO 

- Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de 

características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).  

- Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de 

coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades). 

- Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência 

(um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 

quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.  

- Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material 

manipulável, por meio de diferentes adições. 

- Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

- Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três 

ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias 

pessoais. 
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- Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de 

parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte 

de imagens e/ou material manipulável. 

- Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte 

de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais. 

- Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um 

número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 

- Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências recursivas, 

por meio de palavras, símbolos ou desenhos. 

- Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de 

números naturais, objetos ou figuras. 

- Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos 

de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as 

mudanças de direção e de sentido. 

- Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, 

saídas e alguns pontos de referência. 

- Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico. 

- Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por 

meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em 

sólidos geométricos. 

- Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de 

polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro 

e milímetro) e instrumentos adequados. 

- Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de 

medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). 

- Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do 

ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda. 

- Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do 

início e do fim do intervalo. 

- Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro 

para resolver situações cotidianas. 

- Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito 

prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 
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- Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em 

gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. 

- Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas 

de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas 

simples. 

3º ANO 

- Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo 

relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

- Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a 

decomposição de número natural de até quatro ordens. 

- Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

- Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, 

relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. 

- Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para 

resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. 

- Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, 

acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias 

de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. 

- Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de 

adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando 

diferentes estratégias de cálculo e registros. 

- Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto 

zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, 

por meio de estratégias e registros pessoais. 

- Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 

às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 

- Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra 

de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. 

- Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de 

subtração de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. 
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- Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a 

movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, 

com base em diferentes pontos de referência. 

- Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e 

esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Descrever características de algumas 

figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com 

suas planificações. 

- Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e 

vértices. 

- Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas 

ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

- Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. 

- Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de 

comprimento, tempo e capacidade. 

- Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e 

padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida. 

- Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e 

padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em 

leitura de rótulos e embalagens, entre outros. 

- Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou 

de desenhos. 

- Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para 

informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. 

- Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e 

minutos e entre minuto e segundos. 

- Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores 

monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

- Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que 

têm maiores ou menores chances de ocorrência. 

- Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de 

barras ou de colunas. 

- Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras 

ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior 
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e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da 

realidade sociocultural significativos. 

- Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, 

organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-

los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais. 

4º ANO 

- Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. 

- Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio 

de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração 

decimal e desenvolver estratégias de cálculo. 

- Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, 

utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer 

estimativas do resultado. 

- Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para 

ampliar as estratégias de cálculo. 

- Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

- Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição 

de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, 

como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

- Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, 

envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, 

como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

- Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de 

contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada 

elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de 

registro pessoais. 

- Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades 

de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. 

- Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a 

representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a 

representação do sistema monetário brasileiro. 

- Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número 

natural. 
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- Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as 

divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. 

- Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as 

relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, 

para aplicá-las na resolução de problemas. 

- Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois 

termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses 

termos. 

- Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as 

operações fundamentais com números naturais. 

- Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 

quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando 

termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, 

paralelas e perpendiculares. 

- Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus 

atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. 

- Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, 

esquadros ou softwares de geometria. 

- Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-

la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de 

geometria. 

- Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando 

unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

- Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela 

contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com 

formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. 

- Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações 

relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de 

uma tarefa e sua duração. 

- Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela 

associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no 

exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. 



73 
 

- Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar 

gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas 

eletrônicas. 

- Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de 

pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente 

e responsável. 

- Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, 

reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

- Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas 

ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto 

com a síntese de sua análise. 

- Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados 

por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias 

digitais. 

5º ANO 

- Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão 

das principais características do sistema de numeração decimal. 

- Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais 

características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e 

decomposição e a reta numérica. 

- Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao 

resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como 

recurso.  Identificar frações equivalentes. 

- Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), 

relacionando-os a pontos na reta numérica. 

- Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, 

quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias 

pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. 

- Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números 

racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo 

por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

- Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com 

números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor 
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natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

- Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, 

como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de 

uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por 

tabelas. 

- Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros 

permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um 

mesmo número, para construir a noção de equivalência. 

- Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade 

com uma operação em que um dos termos é desconhecido. 

- Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, 

para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de 

ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

- Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais 

como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com 

compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. 

- Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como 

mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as 

primeiras noções de coordenadas cartesianas. 

- Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano 

cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção 

e de sentido e giros. 

- Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e 

analisar, nomear e comparar seus atributos. 

- Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-

los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 

- Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes 

de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e 

usando tecnologias digitais. 

- Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais 

em contextos socioculturais. 



75 
 

- Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas 

diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. 

- Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por 

meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos. 

- Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses 

resultados são igualmente prováveis ou não. 

- Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando 

todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis). 

- Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), 

referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e 

produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

- Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados 

por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias 

digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 
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ADENDO 1 

 

Adendo nº 1 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Prezado(a) professor(a),  

         Este questionário é parte integrante de uma pesquisa para a elaboração de um 
trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 
Federal Fluminense, cujo título é A INFLUÊNCIA DO CONHECIMENTO 
MATEMÁTICO DO PROFESSOR SOBRE A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS: UM 
ESTUDO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, sob a orientação da 
profª Mônica Souto da Silva Dias. As suas respostas serão relevantes para a 
conclusão do trabalho e serão utilizadas apenas no contexto desta pesquisa. Desde 
já, agradeço a sua participação. 

Márcia de Freitas Fonseca. 

1)Qual a sua idade? _______________ 

 

2)Qual a sua formação no Ensino Médio? 

(  ) Formação geral. Ano de conclusão ____________________ 

(  ) Normal médio. Ano de conclusão _____________________ 

(  ) Curso técnico. Qual? ______________________________ Ano de conclusão 
____________ 

 

3) Qual a sua formação no Ensino Superior? 

(  ) Pedagogia. Ano de conclusão ____________________ 

(  ) Licenciatura. Qual? ____________________________ Ano de conclusão 
_______________ 

(  ) Normal Superior. Ano de conclusão ______________ 

(  ) Outros. Qual? _________________________ Ano de conclusão 
_______________ 

 

4) Possui algum curso de pós graduação? Em caso positivo, qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
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5) Indique seu tempo de experiência no magistério: 

1º ao 5º ano ______________________________________ 

6º ao 9º ano ______________________________________ 

Ensino Médio _____________________________________ 

Outros_________________ Qual?_______________________________________ 
 

5) Costuma frequentar cursos  de formação continuada voltados para o ensino da 
matemática?      (  ) Sim             (  ) Não 

6) Qual a importância que você dá a esses cursos de formação continuada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) O curso de formação no Ensino Médio e/ou no Superior que você frequentou,  
ofereceu quais componentes pedagógicos da área de matemática que prepararam 
você para exercer o magistério? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8) Qual(ais) conteúdo(s) matemático(s) você tem mais dificuldade em ensinar? Por 
quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) No âmbito de 1º ao 5º ano, qual o componente pedagógico  você mais gosta de 
lecionar? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

11) Você se sente apta para lecionar conteúdos matemáticos do 1º ao 5º ano? Por 
quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12) Na sua opinião, os alunos do 1º ao 5º ano tem maior dificuldade de aprendizagem 
em quais  conteúdos matemáticos?  

___________________________________________________________________ 
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13) E em quais eles têm  menor dificuldade de aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


