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MATEMÁTICA: FORMAÇÃO E DIDÁTICA 

 

GOMES, Robison da Costa 

 

RESUMO - As disciplinas de exatas são, inegavelmente, de fundamental importância para a 

humanidade em todos os setores da vida. Os estudos que fazem parte do rol das questões 

referentes à formação do docente da área de exatas, especialmente em matemática, vêm 

sendo ampliados de maneira significativa nas últimas décadas, demonstrando, além de 

preocupação e inquietação com a qualidade da formação desses profissionais, a necessidade 

de constante revisão das práticas e abordagens de ensino e adequações às exigências da 

sociedade que não busca somente a aquisição de conhecimento, mas sim, e cada vez mais, 

uma formação integral e de qualidade. A presente pesquisa tem como objetivo investigar a 

formação de professores, ou seja, busca refletir sobre a formação dos profissionais e verificar 

a construção de sua identidade atual através de uma revisão bibliográfica de artigos que 

exploram o tema. Após a realização da revisão foi possível constatar que a divulgação de 

pesquisas sobre a temática abordada é insuficiente, logo, podemos afirmar que este tipo de 

pesquisa necessita ser mais divulgada e amplamente disponibilizada para assim subsidiar, 

aperfeiçoar e promover o intercâmbio de ideias e melhorias acerca da formação de 

professores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Metodologia. Didática.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A concepção da formação de professores tem mudado ao longo do tempo, 

embora esta mudança tenha sua maior ocorrência na teoria deixando poucos 

vestígios na prática. O que ainda se observa nos cursos de graduação, principalmente 

no que tange à formação do professor da área de exatas, como matemática e física, 

é uma formação linear, calcada em um aprendizado técnico, ou seja, um ensino em 

que o conhecimento é desmembrado em partes compartilhadas de um modo muito 

distante da realidade da sala de aula. 

O estudo da Matemática, integrante comum da base de formação educacional 

do indivíduo, caracteriza-se como um campo de saber essencial, ainda mais nos dias 

atuais, em que o aparato tecnológico, constituído em grande parte com base neste 

conhecimento, torna-se necessário em quase todas as atividades do cotidiano. A 

Matemática ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, além de ser uma 

ferramenta para tarefas específicas em quase todas as atividades humanas 

(SOARES, 2009).  

Neste contexto o objetivo deste trabalho é discutir, através de uma revisão 

bibliográfica de literaturas acadêmicas, encontradas após pesquisa com os 

descritores ‘’ Metodologia’’ e ‘’ Ensino de Matemática’’, a construção da formação 

acadêmica de professores e as metodologias de didáticas abordadas. Assim se optou 

pela realização de uma revisão sistematizada da literatura relacionada ao assunto em 

questão para identificar quais são os aspectos abordados pelos autores sobre as 

metodologias usadas no ensino destas duas disciplinas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1-  FORMAÇÃO CRÍTICA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA   

 

Em seu papel formativo, a matemática contribui para o desenvolvimento do 

processo de pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance 

transcendem o âmbito da própria matemática, podendo formar no aluno a capacidade 

de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação, proporcionando 
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confiança e desprendimento para analisar e enfrentar situações novas, propiciando a 

formação de uma visão ampla e científica da realidade, a percepção da beleza e da 

harmonia, o desenvolvimento da criatividade e de outras capacidades pessoais 

(BRASIL, 1999).  

O caráter de discussões acerca da formação do docente, que se têm feito 

presente diante da sociedade atual para qual em tese deveria estar direcionada, assim 

como as requisições da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) e das Orientações Curriculares para o Ensino Médio suscitam 

questionamentos sobre como essa formação tem sido gerida nas mais diversas 

instituições formadoras (SANTOS e LIMA, 2011).  

Para Gomes (1992): 

 

‘’A formação, cuja teoria não é relacionada à prática, faz com que os 

estudantes dos cursos de Letras tendam a procurar nas aulas receitas para 

a transmissão de informações e para a disciplina em sala de aula, apoiando-

se em seus professores que são tidos como modelos para a sua ação’’ 

 

O autor acima se detém em duas concepções básicas em relação ao papel do 

professor: o professor como técnico e o professor como prático autônomo. Na primeira 

concepção, a atividade profissional é, sobretudo, instrumental, dirigida para a solução 

de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas. 

Nesse viés, o professor tem um papel instrumental, de subordinação e sua 

prática é determinada externamente pelo especialista (o coordenador ou pesquisador) 

restando a ele apenas a análise e identificação de formas adequadas de agir, segundo 

as quais prescreve uma teoria desenvolvida por outrem. Já, na segunda concepção, 

o professor é visto como aquele que, com base em reflexões e em teorias, decide e 

cria, no próprio exercício da prática.  Ele é ativo, sujeito de sua ação, portanto toma 

decisões ao levar em conta o quadro social, histórico e político em que sua prática 

está inserida (MAZZA, 2011). 

A Matemática proporciona ao aluno o acesso ao desenvolvimento de técnicas 

intelectuais, que o capacitam para enfrentar situações e problemas novos, para 

modelar adequadamente uma situação real para assim chegar a uma solução, 

conforme as palavras de D’Ambrosio (2004) “isto é aprendizagem por excelência, isto 
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é, capacidade de explicar, de aprender e compreender, de enfrentar criticamente 

situações novas”. 

Segundo Soares (2009) a Matemática, como saber estruturante que permeia 

muitos ramos de atividade e constitui a linguagem natural da ciência e da tecnologia 

continua a ser de grande relevância educacional. Contudo, cada vez mais se torna 

evidente que o seu papel educativo essencial não é formar novos matemáticos, mas, 

sim, contribuir de forma positiva para a formação educacional global dos cidadãos em 

geral. O objetivo de ministrar conhecimentos e técnicas mais ou menos avulsas, 

apelando à memorização e à prática repetitiva passa, assim, naturalmente, para 

segundo plano. A Matemática é agora chamada a dar uma contribuição essencial para 

aprender a interrogar, conjecturar, descobrir e argumentar, raciocinando sobre objetos 

abstratos e relacionando-os com a realidade física e social. 

 

2.2 METODOLOGIAS PARA ENSINO DE MATEMÁTICA  

 

De acordo com Figueiredo (2011) a matemática durante muito tempo foi 

ensinada de forma que os alunos passavam a ficar cheios de receio e até medo da 

disciplina e ainda é visível este desestimulo pela matemática. A pesquisa indica que 

a ludicidade pode ser um elo facilitador do aprendizado matemático, o uso do lúdico 

como motivação para as aulas, poderá desmistificar que o aprender matemática seja 

chato sem graça e difícil. 

 Ao contrario o processo pode ser passando a ser divertido, estimulador do 

raciocínio lógico, deixando os alunos com autoconfiança, com concentração, 

criatividade, proporcionando a socialização entre os indivíduos. Porém é preciso que 

os professores tenham a consciência, interesse e o estimulo para por isto em pratica 

(FIGUEIREDO, 2011). 

Parece evidente que entre os materiais pedagógicos utilizados pela escola, o 

livro didático seja o que mais diretamente influencie a aprendizagem, pois este recurso 

é a fonte de informação, talvez única, para o professor e o aluno. É fácil entender 

então a necessidade que os professores têm em utilizar os livros didáticos, pois os 

mesmos são um recurso de fácil alcance. Sendo assim, a maneira como os conteúdos 
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são organizados nos livros didáticos certamente será a usada pelo professor 

(SOARES, 2009).  

Segundo Cury (1985):  

 

‘’Os materiais pedagógicos, os livros, as apostilas, além de todos os meios 

de comunicação escritos e orais, são meios de divulgação e de difusão que 

refletem, nos seus conteúdos e nas suas formas, a concepção de mundo de 

quem os dirige. A linguagem que se utiliza é veiculada como meio de manter 

os padrões culturais que perpetuam as relações de dominação. Porém, 

enfatiza o autor, existe a possibilidade de superação. Apenas por serem 

adversários sociais, as linguagens da classe dominante e da classe dominada 

não podem continuar como dois blocos incomunicáveis’’.  

 

Já Gómez (1997) afirma que:  

 

‘’Mesmo que o uso das tecnologias não seja a solução para os problemas de 

ensino e de aprendizagem da Matemática, há indícios de que ela se 

converterá lentamente em um agente catalisador do processo de mudança 

na educação matemática. Graças às possibilidades que oferece para manejar 

dinamicamente os objetos matemáticos em múltiplos sistemas de 

representação dentro de esquemas interativos, a tecnologia abre espaço para 

que os estudantes possam viver novas experiências matemáticas (difíceis de 

conseguir com recursos tradicionais como o lápis e o papel), visto que pode 

manipular diretamente os objetos matemáticos dentro de um ambiente de 

exploração’’. 

 

Segundo Almeida Filho (2004) a competência profissional representa a relação 

entre a competência linguística - comunicativa e a competência aplicada. Essa última 

refere-se ao conhecimento consciente do professor no que diz respeito à sua própria 

abordagem de ensinar, é o conhecimento teórico adquirido no curso de formação 

docente, o qual permite que ele saiba explicar por que ensina da maneira que ensina.  

A competência aplicada alinha-se à competência implícita e referem-se a 

crenças, experiências e intuições do profissional. Todas essas competências são 

desenvolvidas ao longo do processo de formação do professor; daí, a necessidade de 

trabalhá-las profundamente nos cursos de licenciatura. Evidentemente, as 
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competências do professor são também aperfeiçoadas conforme ele adquire 

experiência no decorrer de sua carreira profissional (ALMEIDA FILHO, 2004). 

De acordo com Pereira (2013) é sabido que muitos alunos preferem jogar a 

estudar, isso é um fato, segundo o autor bastaria se falar em jogar que qualquer 

pessoa iria aceitar, mas se falássemos em estudar, a resposta provavelmente seria 

bem diferente e não veríamos tanto entusiasmo.  Nesse contexto Rahal (2009) 

defende o uso de jogos como estratégia de ensino alternativa, uma metodologia que 

facilite ao aluno desenvolver competências e habilidades, tais como: abstração, 

raciocínio, pensamento, reflexão, criatividade e experimentação. 

O campo de Estudos denominado de Educação Matemática tem contribuído 

largamente para reflexões de questões dessa natureza, que tratam do 

ensino/aprendizagem de Matemática. Muitas pesquisas estão sendo realizadas com 

enfoque principal definido em torno das metodologias, da avaliação, da formação 

docente e do uso de ferramentas tecnológicas como contribuições para a melhoria do 

entendimento da Matemática, aliadas à interdisciplinaridade, da qual temos ponto de 

vista semelhante ao que se encontra nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999): 

 

‘’O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja, 

é o potencial de um tema permitir conexões entre diversos conceitos 

matemáticos e entre diferentes formas de pensamento matemático, ou ainda, 

a relevância cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações 

dentro ou fora da matemática, como à sua importância histórica no 

desenvolvimento da própria ciência’’.  

 

A Matemática, como ciência, sempre teve uma relação muito especial com as 

tecnologias, desde as calculadoras e os computadores aos sistemas multimídia e à 

internet. No entanto, os professores (como, de resto, os próprios matemáticos) têm 

demorado a perceber como tirar partido destas tecnologias como ferramenta de 

trabalho (SOARES, 2009).  

O grande desafio que se impõe à disciplina de Matemática quanto ao uso das 

tecnologias, de acordo com Soares (2009), é saber se estas conseguirão dar uma 

contribuição significativa para a emergente ressignificação do papel da escola e, 
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consequentemente, para a melhoria da aprendizagem ou se a Matemática continuará 

a ser a parte mais odiosa do percurso escolar da grande maioria dos alunos. 

Nesta perspectiva o lúdico vem sendo estudado e aceito pelos formadores 

como uma das saídas para o avanço no ensino, principalmente na matemática que é 

temido por muitos, tornando um dos motivos de sua importância, uma vez que se 

percebe com seu uso um alto grau de desenvolvimento do aluno em sua autoestima 

e autonomia. As atividades lúdicas, através dos jogos, dão à oportunidade de torná-

los mais confiantes, desenvolvendo habilidades significativas para suas vidas tanto 

em sala de aula como na sociedade. Borin (1996) ressalta que o jogo tem papel 

importante no desenvolvimento de habilidades de raciocínio como organização, 

atenção e concentração, necessárias para o aprendizado, em especial da Matemática, 

e também para a resolução de problemas em geral. 

D’Ambrósio (2004) destaca sobre a metodologia para ensino de matemática: 

 

‘’O acesso a um maior número de instrumentos e de técnicas intelectuais dá, 

quando devidamente contextualizado, muito maior capacidade de enfrentar 

situações e problemas novos, de modelar adequadamente uma situação real 

para, com esses instrumentos, chegar a uma possível solução ou curso de 

ação. Isto é aprendizagem por excelência, isto é, capacidade de explicar, de 

apreender e compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas. 

Aprender não é o mero domínio de técnicas, habilidades e nem a 

memorização de algumas explicações e teoria’’. 

 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN's (1997), além do 

aspecto lúdico do ato de jogar e brincar, os brinquedos feitos com sucata ou 

industrializados que envolvem habilidades numéricas de medidas e espaciais podem 

transformar–se em excelente recurso e estratégia nas aulas de Matemática. Eles 

permitem o desenvolvimento do trabalho em grupo, da linguagem oral e escrita, de 

diferentes habilidades de pensamento – como comparar, analisar, sintetizar e fazer 

conjecturas – e a fixação de conceitos matemáticos – as quatro operações, frações e 

números decimais.  

Além do aspecto mais restrito da utilização pedagógica, os jogos e brincadeiras 

infantis têm grande contribuição em promover a recuperação e a manutenção da 
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cultura de determinado grupo, o que muitas vezes é esquecido e ignorado pela maioria 

das escolas. 

Neste contexto segundo Figueiredo (2011) as exigências advindas da 

atualidade exigem que o professor se capacite mais para poder preparar melhor seus 

alunos. Essa capacitação envolve habilitar-se para o uso de ferramentas que facilitem 

o aprendizado, e o mais importante, fazer com que as aulas não sejam mecânicas e 

decorativas. Sendo assim, devem existir novas propostas curriculares e novas 

intervenções educacionais que atendam a essas necessidades, que promovam 

qualificação aos profissionais e possibilitem mudanças na educação para que assim 

se possa fornecer uma educação de qualidade. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A revisão da literatura é uma parte vital do processo de investigação, pois 

envolve localizar, analisar, sintetizar e interpretar a investigação prévia (revistas 

cientificas, livros, anais de congressos, resumos, etc.) relacionada com a sua área de 

estudo; é, então, uma análise bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já 

publicados sobre o tema. 

 A revisão da literatura é indispensável não somente para definir bem o 

problema, mas também para obtenção de uma ideia precisa sobre o estado atual dos 

conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da investigação 

para o desenvolvimento do conhecimento (BENTO, 2012) 

Para realização deste trabalho monográfico foi escolhido às etapas proposta 

por Gil (2008): 

 

1a ETAPA – Fontes 

 

 Foi realizada revisão da literatura nacional sobre a temática escolhida: 

‘’MATEMÁTICA: FORMAÇÃO E DIDÁTICA – REVISÃO DE LITERATURA’’ no site da 

Scielo (Biblioteca Científica on line) disponíveis integralmente em língua portuguesa.  
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2a ETAPA  

 

Coleta de dados - Os seguintes termos de pesquisa (palavras-chaves e 

delimitadores) foram utilizados em várias combinações: 1) Matemática; 2) 

Metodologia; 3) Ensino.  

 

A coleta de dados seguiu as diretrizes: 

 

a) Leitura exploratória do total material pesquisado e selecionado (leitura rápida 

que objetiva verificar se a obra consultada é de interesse para a pesquisa 

monográfica); 

b) Leitura Seletiva (Leitura aprofundada a fim de detectar se o material 

realmente é de relevância para ser incluído no trabalho); 

c) Registros das informações extraídas das fontes e instrumentos específicos 

(ano, metodologia, resultados e conclusão);  

 

3a ETAPA  

 

Analise e Interpretação dos Resultados: Nesta etapa foi realizada uma leitura 

analítica a fim de ordenar e resumir as informações presentes no material selecionado, 

de maneira que este possibilitasse a obtenção da revisão literária sobre a temática 

escolhida.  

 

4a ETAPA  

 

Discussão dos Resultados: Categoria que emergiu da etapa anterior. Foram 

analisados e discutidos resultados a partir do referencial teórico em relação à temática 

do estudo.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados demandou um trabalho de leitura de todos os artigos.  Na 

Tabela 1 é apresentada a listagem dos artigos após pesquisa bibliográfica.  

 

Tabela 1. Listagem dos artigos analisados segundo o autor e ano de 

publicação, título, periódico e número sobre ensino de matemática.   

 

ANO TÍTULO DE ARTIGO AUTORES PERIÓDICO 

2002 O conceito de função e 

sua linguagem para os 

professores de matemática 

e de ciências 

ZUFFI, E. M.; 

PACCA, J. L. de 

A. 

Ciência & Educação, v.8, 

nº1, p.1 – 12, 2002 

2004 Identificação de problemas 

do currículo, do ensino e 

da aprendizagem de física 

e de matemática a partir 

do discurso de 

professores.  

REZENDE, F.; 

LOPES, A.M. de 

A.;   EGG Jeanine 

Maria. 

Ciência & Educação, v. 

10, n. 2, p. 185-196, 

2004 

2008 A matemática escolar, o 

aluno e o professor: 

paradoxos aparentes e 

polarizações em 

discussão.  

SANTOS, Vinícios 

De Macedo 

Cad.CEDES v.28 n.74 C

ampinas jan./abr. 2008 

 

2010 As atividades de 

investigação no Ensino de 

Ciências na perspectiva da 

teoria da Aprendizagem 

Significativa 

ZOMPERO, 

Andréia de Freitas; 

LABURÚ, C. E.  

Rev. electrón. investig. 

educ. cienc. vol.5 no.2 

Tandil ago./dez. 2010 
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2010 A atividade de ensino e o 

desenvolvimento do 

pensamento teórico em 

matemática 

CEDRO, W. L.; 

MORAES, S. P. 

G.; ROSA, JEA 

Ciênc. educ.  (Bauru) 

vol.16 no.2 Bauru   01) 

2012 Formação de futuros 

professores de 

matemática: uma 

experiência com ações 

pedagógicas não formais. 

LOPES, A. R. L. 

V.; TREVISOL, M. 

T. C.; CORCETTI, 

M. L. 

Ciência & Educação, v. 

18, n. 3, p. 703-720, 

2012 

2012 O Processo Histórico de 

disciplinarização da 

Metodologia do Ensino de 

Matemática* 

FERREIRA, V. L.; 

SANTOS, V. M.  

Bolema, Rio Claro (SP), 

v. 26, n. 42A, p. 163-191, 

2012 Formação inicial de 

professores e o curso de 

pedagogia: reflexões sobre 

a formação matemática 

ALMEIDA, M.B.; 

LIMA, Maria das 

Graças de.  

Ciência & Educação, v. 

18, n. 2, p. 451-468, 

2012 

 

Observa-se neste quadro que um maior número de publicações postadas na 

internet como palavra descritora ‘’ Metodologia’’, ‘Matemática’ e ‘’ Formação’’ no 

buscador na internet ocorreram entre o período de 2002 a 2012. 

O artigo de Zuffi e Pacca (2002) apresenta alguns dos resultados obtidos com 

a observação da prática pedagógica de três professores de Matemática do Ensino 

Médio, ao usarem a linguagem matemática no ensino de “funções”. A partir de uma 

análise qualitativa dos dados, são propostas algumas categorias representativas das 

concepções geradas na sala de aula com o tema em questão, a partir das formas de 

expressão efetivamente articuladas pelos professores, junto aos seus alunos. 

Algumas considerações também são propostas sobre a relação entre estas 

concepções e o uso de uma linguagem específica para se tratar as “funções” no 

ensino de Química e Física.  

Já o estudo de Rezende et al., (2004) buscou-se a autenticidade dos problemas 

no discurso de uma amostra de professores de escolas públicas do município do Rio 
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de Janeiro e do interior do Estado. A análise de conteúdo permitiu a classificação do 

discurso dos professores em três categorias: Condições Estruturais da escola pública, 

Currículo e Ensino-Aprendizagem. 

No artigo de Santos (2008) foram caracterizadas e discutidas questões que 

estão no centro das preocupações e ações do professor de matemática tais como 

concepções de conhecimento matemático, de ensino e aprendizagem, a relação entre 

conteúdo e metodologia de ensino e entre trabalho individual e coletivo etc. Essas 

questões de acordo com os autores têm marcando as atividades de formar 

professores e de ensinar matemática, assumindo um caráter de dualidades 

irreconciliáveis ou de paradoxos aparentes com implicações sobre o ensino e a 

aprendizagem.  

O trabalho de Cedro et al., (2010), buscou refletir sobre a formação do 

pensamento teórico-matemático nos estudantes, tomando por base os pressupostos 

da perspectiva histórico-cultural. Apoiando-nos em estudos de Vigotski, Leontiev, 

Davídov e, mais recentemente, de Moura e Lanner de Moura, discutimos a relação 

entre o ensino, a aprendizagem e a formação do pensamento teórico em Matemática, 

tendo como base a atividade de ensino.  

O estudo de Zompero e Laburú (2010) apresenta uma reflexão sobre a Teoria 

da Aprendizagem Significativa vinculada às atividades de investigação no ensino de 

Ciências, estabelecendo – se uma aproximação entre ambas. Para isso, os autores 

realizaram a apresentação de alguns pontos relevantes da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, os quais se apresentam relacionados aos pressupostos teóricos relativos 

à utilização de atividades investigativas no ensino de Ciências.   

Os resultados obtidos apontam algumas características pertinentes às 

atividades de investigação no ensino, as quais se referem à Aprendizagem 

Significativa, como o engajamento do estudante, a emissão de hipóteses, a resolução 

de problemas, dentre outras e ressalta a proximidade entre tais atividades e a teoria 

mencionada (ZOMPERO e LABURÚ, 2010) 

O artigo de Lopes et al., (2012) apresenta parte de uma pesquisa desenvolvida 

com alunos de um curso de licenciatura em matemática que participam de um 

programa de filantropia. O principal objetivo deste texto foi investigar as possíveis 

contribuições que o envolvimento de futuros professores em ações pedagógicas não 
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formais pode trazer para a sua formação. Pretende, ainda, verificar quais as 

percepções que os licenciados, que participam desse programa, têm sobre a carreira 

docente, sua inserção no curso de licenciatura em matemática e no programa, e as 

relações dessa participação com possíveis aprendizagens da docência.  

Ferreira e Santos (2012) relatam em seu trabalho sobre as primeiras décadas 

do século XX que foi constatada nos currículos dos cursos de formação de professores 

a existência de uma disciplina cuja constituição, funcionamento e objetivos têm como 

pressuposto ensinar a ensinar a matemática. Tomando como metodologia de 

pesquisa a análise documental e a história oral, e como referencial teórico os estudos 

de André Chervel (1990). 

O trabalho teve como objetivo compreender o processo histórico de 

disciplinarização da Metodologia do Ensino de Matemática em cursos de licenciatura 

em Matemática de instituições públicas de ensino superior do estado de São Paulo 

(USP, UNICAMP e UNESP-Rio Claro), buscando conhecer a gênese e o 

desenvolvimento histórico da disciplina, identificando conteúdos e métodos propostos 

bem como as mudanças pelas quais passou a disciplina. Os autores concluíram que 

o processo de disciplinarização da Metodologia de Ensino de Matemática tem 

percorrido um trajeto semelhante ao da área de pesquisa em Educação Matemática. 

Como esta, ela tem apresentado características de pluralidade de saberes, 

constituindo-se em uma disciplina multidisciplinar. 

A pesquisa de Almeida e Lima (2012) investigou 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, buscando 

levantar questionamentos e discussões referentes a essa formação. Os resultados, 

segundo os autores, revelam que a formação ofertada no curso de Pedagogia relega 

a formação matemática para o segundo plano, sendo totalmente insuficiente para 

atender as necessidades da formação inicial.  

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A compreensão do mundo globalizado em que vivemos leva-nos a uma visão 

do professor de matemática desempenhando a tarefa educativa interessada na 
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transformação das estruturas, na inclusão das classes populares no mercado de 

trabalho, no movimento de ultrapassagem e ampliação do universo de relações e 

conhecimentos.  

Nesse sentido pode-se afirmar, após a revisão de literatura da temática 

abordada, que a formação acadêmica é de extrema importância em relação às 

metodologias utilizadas em sala, ou seja, uma grade curricular que atenda aos 

problemas didáticos de matérias tão densas e complexas como matemática e física 

são o diferencial no contexto escolar que o profissional estará inserido. 

 Foi possível observar que a pesquisa na área pedagógica no que concerne à 

formação e novas metodologias para ensino de matemática ainda é pouca, neste 

sentido, espera-se que esse trabalho possa servir de subsídios a outros trabalhos 

desta natureza.  
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