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Este artigo relata vivências de uma pesquisa de mestrado em fase de análise de 
dados. Trata–se de uma investigação qualitativa cujos sujeitos são licenciandos de 
Pedagogia e Licenciatura em Matemática da UFMS, Campo Grande/MS. O objetivo é 
investigar conhecimentos propostos em programas de disciplinas curriculares e os 
adquiridos na formação acadêmica para o ensino do tema medidas na Escola 
Fundamental. A escolha do tema derivou de lacunas apontadas por pesquisadores 
quanto à insuficiência de conhecimentos pedagógicos dos licenciados em 
Matemática e de conteúdos específicos de matemática dos de Pedagogia, o que nos 
levou a investigar em encontros de trabalho a formação desses indivíduos, 
selecionando dois grupos, de quatro formandos de cada licenciatura. São também 
analisados o nível de trocas de conhecimentos pedagógico e específicos e 
possibilidades de integrações curriculares entre seus cursos. Os programas de 
disciplinas selecionadas, entrevistas em duplas e grupais, e materiais produzidos 
durante oito encontros de trabalho com os sujeitos da pesquisa são objetos de 
análises. Nesses encontros realizaram–se discussões, planejamentos e trabalhos 
com os sujeitos da pesquisa, abordando os temas: medidas de comprimento e 
medidas de massa. Focalizamos aqui a exploração das possibilidades de integração 
entre várias visões de formações em contextos de comunicação desses sujeitos e 
vias de acesso à integração entre cursos de formação de professores que ensinam 
matemática para séries iniciais do Ensino Fundamental. Como eixo teórico, 
utilizamos o modelo proposto por Lee Shulman sobre a base do conhecimento para 
o ensino. 
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Situando a pesquisa 

Tanto os professores que ensinam Matemática, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, quanto os que o fazem nos anos finais desse ciclo, passaram por um 

processo de experiências pessoais que os levaram a adquirir elementos próprios de seu 

ofício, tais como: crenças, concepções, características de personalidade. Segundo 

Shulman (1989), esses elementos acabam por influenciar a maneira como o professor 

ensina.  

Vejamos algumas das frases proferidas por um grupo do quarto ano do curso de 

Pedagogia, sujeitos da pesquisa que será aqui relatada: “Nós temos medos e traumas 

deixados por nossos professores de Matemática”; “Eu não via os matemáticos assim, 

com tantos cuidados”; “Os professores de Matemática não consideram o processo, ou 



está certo ou está errado”; Vejamos também, algumas das frases de um grupo do quarto 

ano de Licenciatura de Matemática com relação ao ensino da Matemática: “Eu acho que 

devemos tratar os alunos do sexto ano igual tratamos os alunos do Ensino Médio”; 

“Estou convencido que o professor precisa saber muita Matemática, o resto ele dá um 

jeito.”; “Não precisa planejar, está tudo na cabeça, na hora vem.”  

Baumann (2008), por meio de um questionário realizado com estudantes do 7º 

período de um curso de Pedagogia, pôde constatar que seus sujeitos adquiriram, durante 

a escola básica, traumas e medos referentes à Matemática. Os depoentes relatam que 

não gostariam de ensiná-la por ela ter sido aprendida de forma traumática e sem 

relações com a vida prática. Apontam, ainda, que terão dificuldades em ensiná-la de um 

modo diferente de como aprenderam, ou seja, diferente da forma tradicional e, que, 

durante a graduação, não adquiriram os conhecimentos do conteúdo necessários para 

seu ensino. 

Segundo Curi (2005), os professores dos anos iniciais concluem seus cursos de 

formação sem terem conhecimentos matemáticos necessários à docência, no que se 

refere a conceitos, procedimentos e linguagem matemática. A pesquisadora conclui, 

ainda, que parece haver uma concepção de que o professor não precisa saber o conteúdo 

a ser ensinado, mas apenas como ensiná-lo. 

Já o professor de Matemática traz características que foram adquiridas com o 

decorrer da história do ensino da Matemática. Entre essas podemos destacar: falta de 

sensibilidade; autoritarismo; lógica bivalente do tudo ou nada, é ou não é, verdadeira ou 

falsa, excluindo o ‘talvez’ e o ‘pode ser’ e a desvalorização do pedagógico. 

Estudo, feito por Fiorentini, acerca das pesquisas sobre formação do professor de 

Matemática no Brasil, confirma que algumas dessas características estão presentes nos 

atuais cursos de licenciatura em Matemática. Segundo o autor (FIORENTINI et al, 

Os principais problemas da Licenciatura em Matemática, no geral, parecem ter mudado 
pouco nos últimos 25 anos, segundo essas pesquisas. De fato, tanto os estudos de Araújo 
(1979, 1990) como os de Tancredi (1995), Camargo (1998), Freitas (2001) e Tomelin 
(2001) constataram a existência: de dicotomias entre teoria e prática e entre disciplinas 
específicas e pedagógicas; de distanciamento entre o que os futuros professores aprendem 
na licenciatura e o que realmente necessitam na prática escolar; de pouca articulação entre 

2003): 



as disciplinas e entre docentes do curso; de predominância de práticas de ensino e 
avaliação tradicionais, sobretudo por parte dos professores da área específica; de ausência 
de uma formação histórica, filosófica e epistemológica do saber matemático; de menor 
prestígio da licenciatura em relação ao bacharelado (p. 6). 

Pesquisas, como a de Souza e Garnica (2004), Fiorentini et al 

Ao refletir, então, sobre as variadas pesquisas que se ocupam especificamente de 

uma ou de outra dessas duas formações, levantamos alguns questionamentos sobre 

possíveis caminhos para unificação de espaços de ambas e sobre a necessidade de 

buscarmos interfaces na realidade teórica e prática do contexto em que elas se definem. 

Assim, os distanciamentos entre a formação dos professores que ensinam matemática 

nas séries iniciais da escola fundamental e os que o fazem nas séries finais e no ensino 

médio passa a ser a preocupação central da pesquisa aqui relatada. 

(2003) e Moreira e 

David (2005), nos apontam uma dicotomia, entre conteúdo e conhecimentos 

pedagógicos, existente nas licenciaturas em Matemática. Segundo pesquisadores como 

Ponte (1998), Wilson; Shulman e Richert (1987), para que um professor consiga ensinar 

Matemática, não basta sabê-la em si própria; claro que o bom conhecimento sobre ela é 

primordial para seu ensino, porém, esse ensino não se dá sem formação pedagógica, 

tampouco com ambas as formações sendo tratadas sem suas cabíveis relações.  

Fiorentini et al 

Por tudo, para investigar essa realidade, optamos em propor encontros entre 

sujeitos de dois cursos de formação: Pedagogia e Licenciatura em Matemática, a partir 

dos quais passamos a investigar os conhecimentos propostos nos currículos e os 

adquiridos na formação acadêmica desses futuros pedagogos e licenciandos em 

Matemática, para o ensino do conteúdo matemático “Medidas”, na escola fundamental. 

Buscamos, com isso, analisar possibilidade de trocas de conhecimentos entre os grupos 

e as possibilidades de integrações curriculares entre seus cursos. Acreditamos, ainda, 

que a aproximação entre os grupos pode auxiliar no abandono de algumas das crenças 

(2002) apontam a necessidade de pesquisas que repensem as 

estratégias de formação de professores e Shulman (2004) nos convida a aprendermos 

uns com os outros, a estarmos abertos e a nos relacionarmos com outros professores. 

Isso porque, quando trabalhamos juntos, os conhecimentos podem se acoplar, nossa 

capacidade de raciocínio é somada a de outros e a probabilidade de alcançarmos 

melhores estratégias de ensino se amplia visivelmente.  



que os sujeitos possam estar propícios a possuir acerca do conteúdo matemático e 

pedagógico. 

Adotamos, como objeto matemático, durante os encontros entre os sujeitos da 

pesquisa, o tema medidas. Isso porque, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998), o tema apresenta variadas formas de representações ligadas ao 

cotidiano dos alunos, o que possibilita visualizar melhor as relações entre conteúdo e 

conhecimentos pedagógicos; possui ligações com outros conteúdos matemáticos, 

possibilitando-nos ver como são feitas tais articulações entre conteúdos matemáticos e o 

que está sendo pouco trabalhado no Ensino Fundamental.  

Estabelecemos como objetivo principal, nesta pesquisa, investigar as 

potencialidades, na formação inicial de pedagogos e licenciados em Matemática, de 

interações curriculares

Objetivos da Pesquisa 

[1]

Os conhecimentos investigados são os assim caracterizados por Shulman, 

Wilson e Richert (1987): o 

 e conhecimentos mobilizados durante o processo formativo. 

conhecimento do conteúdo do objeto de estudo (no nosso 

caso, conhecimentos matemáticos sobre o tema Medidas), o conhecimento pedagógico 

geral e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Os dados foram colhidos nos 

programas de disciplinas dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Matemática da 

UFMS, Campus

            Nosso foco principal passa a ser explicitar através de quatro objetivos 

específicos, o movimento da investigação com o intuito de sistematizar as ações que 

deverão: 

 de Campo Grande, e durante encontros com quatro alunos de cada 

curso, para entrevistas e atividades conjuntas voltadas ao tema Medidas.  

1.     Caracterizar as disciplinas de conteúdos pedagógicos, nas propostas curriculares do 

curso de Licenciatura em Matemática; e as disciplinas de conteúdos matemáticos, nas 

propostas curriculares do curso de Pedagogia. 

2.     Analisar, no currículo dos cursos, os conteúdos dessas disciplinas, focalizando 

possíveis integrações interdisciplinares entre disciplinas pedagógicas e disciplinas de 

conteúdo específico.  



3.      Investigar as relações dos sujeitos pesquisados com os conhecimentos adquiridos 

durante a formação acadêmica de graduandos em Licenciatura em Matemática e 

graduandos em Pedagogia, para o ensino do tema em questão. 

4.     

O papel dessa pesquisa consiste em começar a pensar em soluções. Por isso, 

pretendemos analisar trocas de conhecimentos entre licenciandos dos dois cursos 

pesquisados. Tal análise procura averiguar como essas trocas, ou integrações 

curriculares entre ambos, podem vir, de alguma forma, funcionar como estratégias para 

rompermos barreiras entre as especificidades de cada um dos cursos e mantermos 

melhores relações entre conteúdo específico e conteúdo pedagógico. 

Analisar possibilidades de trocas de conhecimentos entre licenciandos em 

Pedagogia e licenciandos em Matemática, tanto no que se refere ao ensino do tema, em 

questão, quanto nas possibilidades de integração curricular entre seus cursos.  

            Adotamos, como modelo teórico principal da pesquisa, a proposta de Shulman 

(1986), sobre a base de conhecimento para o Ensino. Os estudos de Shulman procuram 

determinar que tipos de atividades ou ações dos professores são mais eficientes na 

tentativa de promover o ensino. Para Shulman, Wilson e Richert (1987), o professor 

deve conhecer os meios de representar um conceito aos alunos de modo que eles 

possam compreendê-lo da melhor forma possível. Seus estudos sobre a base de 

conhecimento dos professores revelam, além da importância do conhecimento do 

professor, os conhecimentos que funcionam como uma base inicial ao professor que os 

utilizará para construir novos conhecimentos e aperfeiçoar os já existentes.  

A base de conhecimento necessária ao professor 

Em seu artigo, lançado em 1986, Shulman (1986) criticou a dicotomia que 

existia entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico na formação e 

avaliações de professores. Apontou, então, a necessidade de existência de um outro 

eixo: conhecimento do conteúdo no ensino, que vincularia os dois já existentes e seria 

compreendido por: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e 

conhecimento curricular do conteúdo. 

Em 1987, Shulman escreve um artigo ampliando a base proposta no ano interior. 

A nova base passa a compreender: conhecimento do conteúdo, conhecimento 



pedagógico geral, conhecimento do currículo, conhecimento do conteúdo pedagógico, 

conhecimento dos alunos, conhecimento de contextos educacionais e conhecimentos 

sobre os fins educacionais, propósitos e valores (SHULMAN, 1987). 

Em nossa pesquisa, abordamos, como temas de análise: conhecimento do 

conteúdo, conhecimento pedagógico geral e conhecimento pedagógico do conteúdo 

(SHULMAN, 1986).

O 

 Nossa escolha se deriva da ênfase dada ao conhecimento do 

conteúdo, pelos cursos de licenciatura em Matemática; ao conhecimento pedagógico 

geral, pelos cursos de licenciatura em Pedagogia; e por almejarmos investigar as 

relações entre esses dois eixos, tanto realizada pelos cursos investigados quanto nos 

encontros entre os sujeitos da nossa coleta de dados. 

conhecimento do conteúdo do objeto de estudo

O 

 refere-se ao conteúdo em si 

(no nosso caso, conhecimentos matemáticos e, de maneira mais particular, o tema 

medidas). Esse conhecimento envolve, por exemplo: conceitos, operações de 

algoritmos, as conexões entre os procedimentos de diferentes algoritmos, a 

compreensão da classe dos erros dos alunos e a apresentação do currículo.  

conhecimento pedagógico geral 

Já 

inclui todo tipo de conhecimento relacionado 

à educação, como, por exemplo, o processo de ensinar e aprender, o conhecimento do 

aluno, processos cognitivos, contextos educacionais em todos os níveis e conhecimentos 

de outras disciplinas que se inter-relacionam.  

o conhecimento pedagógico do objeto de estudo

Contudo, é fundamental considerarmos que esses conhecimentos estão 

interligados e que a falta de um deles interfere fortemente na maneira como o professor 

irá ensinar. Daí a necessidade de buscarmos alternativas que nos possibilitem 

vislumbrar adequações entre os currículos dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em 

 refere-se às relações entre 

conhecimento do conteúdo e conhecimentos pedagógicos, em como um determinado 

assunto é organizado, representado e adaptado de forma a possibilitar a aprendizagem 

dos alunos. Nele estão compreendidas as formas mais potentes de representar um 

conteúdo para torná-lo compreensível aos alunos. Esse conhecimento é adquirido com a 

preparação e a instrução real da aula e será enriquecido se o professor tiver os outros 

dois tipos de conhecimentos mencionados.  



Matemática, a partir da realidade dessas formações e das possibilidades de coexistirem 

neles, em uma medida ponderada, os conhecimentos-base na formação inicial do 

professor. 

Nossa opção metodológica pela pesquisa qualitativa teve, como principal 

suporte teórico, Bogdan e Biklen (1999), que compreendem essa modalidade de 

pesquisa como a mais adequada para nosso foco de investigação. Para tal, selecionamos, 

nos cursos de Pedagogia – Licenciatura – Habilitação em Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Licenciatura em Matemática de uma universidade pública local, grupos 

compostos por alunos formandos dos dois cursos, para participarem de sessões de 

atividades que envolveram planejamento, discussão, preparação e regência de aulas 

sobre o conteúdo Medidas.  

Caminhos traçados 

Além de analisarmos os programas de algumas disciplinas desses cursos, 

estamos, ainda, dando tratamento aos dados coletados durante oito encontros realizados 

com quatro alunos de cada curso. Durante esses encontros, registramos algumas 

observações, em nosso caderno de bordo, com auxílio de uma pesquisadora da área e 

gravamos o áudio das discussões. Para análise do material coletado, fizemos uso da 

Análise de Conteúdo a partir da proposta de Bardin (2008). 

            No primeiro encontro, que aconteceu com os grupos separados por curso, ou 

seja, em um momento nos encontramos com os quatro graduandos da Pedagogia e, em 

outro, com os quatro da licenciatura em Matemática, propusemos que, em duplas, 

planejassem uma aula sobre os subtemas: medidas de comprimento e medidas de massa. 

Os alunos da Pedagogia planejaram uma aula para alunos do quinto ano do Ensino 

fundamental e, os da Licenciatura em Matemática, para alunos do sexto ano. 

            No segundo encontro, cada dupla realizou a análise do plano de aula de uma 

dupla do outro grupo. Apresentamos, a seguir, algumas observações preliminares desses 

dois primeiros encontros. 

Algumas observações preliminares 



Nosso primeiro encontro teve dois objetivos principais. Um deles foi motivar 

discussões e colher material que nos possibilitassem investigar os conhecimentos 

adquiridos pelos sujeitos durante a formação inicial. O outro era disponibilizar um 

material, antes das discussões entre os dois grupos da pesquisa, para que pudéssemos 

observar se essas discussões influenciariam, de alguma forma, os conhecimentos 

anteriores desses licenciandos.  

O segundo encontro, além de propiciar um primeiro contato dos grupos por meio 

de um plano de aula, objetivou observar se os conhecimentos contidos naqueles planos 

ajudariam, de alguma forma, as duplas analisadoras a construírem ou modificarem seus 

conhecimentos. 

Apresentamos, na sequência, algumas observações preliminares desses dois 

primeiros encontros. Como estamos adotando, como temas de análise de nossa 

pesquisa, três conhecimentos definidos por Lee Shulman: conhecimento do conteúdo, 

conhecimento pedagógico e conhecimento pedagógico do conteúdo, 

Conhecimento do conteúdo 

vamos olhar para 

esses dois encontros a partir desses conhecimentos.  

            No segundo encontro as duplas do curso de Licenciatura em Matemática 

realizaram alguns apontamentos nos planos elaborados pelas duplas do outro curso. 

Entre esses destacaram: a ausência de conteúdo matemático, a ausência de dados da 

história da matemática, o fato de trabalharem milímetro e centímetro ao invés de metro, 

desconsiderando este ser a unidade padrão, e a sua história. 

            Antes de começarem a planejar, as duplas de Pedagogia esclareceram que não 

havia sido trabalhado o conteúdo matemático Medidas durante sua formação acadêmica, 

logo, não dominavam esse conteúdo. Ao analisarem os planos de aula elaborados pelas 

duplas de licenciandos em Matemática, tentavam compreender o processo de conversão 

de medidas elucidado. Não alcançando essa compreensão, pediram auxílio e autorização 

para levar o material para um estudo mais aprofundado. 

Shulman (1987) assinala que o professor precisa encontrar maneiras de 

representar o conteúdo ao aluno e, para isso, busca meios em sua compreensão sobre o 

conteúdo. Nesse caso, o grupo da Pedagogia não alcança essa representação, por não 



possuir a compreensão do conteúdo. Aparentemente, o fato dificultou a construção do 

conhecimento pedagógico do conteúdo e, consequentemente, a elaboração de uma aula 

que propiciasse a construção de conhecimentos matemáticos.  

Conhecimento Pedagógico 

            Ao planejarem a aula solicitada, os licenciandos em matemática questionam a 

necessidade de estruturá-la, detalhando os objetivos e recursos. Porém, ao analisar os 

planos do outro grupo, uma das duplas elogia a estrutura e a interatividade com os 

alunos mantida durante toda a aula planejada, alegando, então, ter muito a aprender, 

nesse sentido, com os licenciandos em Pedagogia. 

O grupo da Pedagogia, ao realizar a análise do plano dos alunos de matemática, 

aponta que falta clareza à aula, tanto no que se refere à estrutura quanto aos conteúdos 

trabalhados; que os licenciandos em Matemática propõem muito conteúdo para uma 

única aula; na visão do grupo, isso sobrecarrega o aluno e ele não pode ser considerado 

como sujeito de aprendizagem se o conteúdo lhe for imposto e, também, por trazerem 

objetivos, como: “Fazer com que o aluno entenda a importância das unidades de medida 

no dia-a-dia” (Objetivo retirado do plano de aula de uma das duplas da Licenciatura em 

Matemática). 

Esses dados apresentam indícios de que os limites do conhecimento pedagógico, 

dos licenciandos em Matemática, não permitem que se realize o que Shulman (1987) 

chama de transformação, 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

e que pode ser interpretada como a arte de representar o 

conteúdo de uma forma que o torne compreensível ao aluno. Não basta, ao professor, ter 

uma compreensão pessoal do conteúdo, ele precisa conhecer as maneiras de torná-lo 

acessível a seus alunos, saber como eles aprendem e conhecer seus limites de 

aprendizagem. 

O grupo de Pedagogia usou seus conhecimentos pedagógicos para preparar um 

momento de avaliação diagnóstica e para conhecerem as pré-concepções[2] e 

concepções que os alunos trazem em relação ao conteúdo, o que não foi feito pelo grupo 

de Licenciatura em Matemática. 



Para Shulman (1986), o conhecimento dessas concepções ou pré-concepções 

acerca de um determinado conteúdo se faz indispensável por, além de proporcionar ao 

professor um conhecimento sobre tópicos que facilitem ou dificultem a aprendizagem 

do aluno, revelar concepções errôneas que eles possam vir a ter sobre esses conteúdos, o 

que, geralmente, acontece, segundo o autor.  

O grupo de Pedagogia, ao analisar o plano dos licenciandos em matemática, não 

compreende o uso de uma haste não graduada. Essa compreensão só é alcançada quando 

os grupos entram em contato e, então, recebem uma explicação feita pelos licenciandos 

em Matemática. Sem saber estabelecer as relações dos submúltiplos com o metro, o 

professor até poderia graduar uma haste, no entanto, essa postura comprometeria a 

compreensão do processo pelos alunos. 

            Outro fato acontecido é que, ao analisarem o plano de uma dupla da Pedagogia, 

os licenciandos em Matemática elogiam uma atividade que julgam conseguir envolver o 

aluno. Todavia, justamente por terem-na considerado pouco provida de conteúdo, 

começam a readequá-la para ser usada como introdução aos submúltiplos do metro. 

Podemos observar que os grupos começam a interligar seus conhecimentos para 

fomentarem a construção de maneiras de representar o conteúdo para os alunos, ou seja, 

para construírem elementos do conhecimento pedagógico do conteúdo. 

            Ao final desses dois encontros, ambos os grupos almejavam aprender algo com 

o outro, além de demonstrarem interesse em discutir alguns pontos de forma 

colaborativa.  Shulman (1987) considera que o conhecimento do conteúdo pedagógico 

se faz com a tentativa de interligar o conhecimento do conteúdo e o conhecimento 

pedagógico. Os dados preliminares, aqui apresentados, apontam indícios que, quando há 

conhecimento do conteúdo a ser ensinado e conhecimento pedagógico sendo pensados e 

discutidos mutuamente, as probabilidades de o professor conseguir construir 

representações do conteúdo de maneira a torná-los compreensíveis aos alunos se faz 

possível. 

Considerações Finais 

            Vale ressaltar, ainda, que o grupo de Pedagogia usou duas horas para planejar 

uma aula e, no sétimo encontro, quando planejaram uma aula com outro tema, porém, 



dessa vez, em duplas compostas por um licenciando em Pedagogia e um em 

Matemática, o tempo foi reduzido a meia hora. Segundo depoimento do grupo, a 

redução acontecera devido à contribuição mútua. 

            No decorrer dos encontros, fomos vendo desaparecer o medo de que uma 

aproximação entre os grupos não seria possível devido aos preconceitos que poderiam 

existir. Ocorreu que os grupos foram se aproximando e realizando discussões 

significativas sobre matemática e conhecimentos pedagógicos. Pudemos notar que 

muitas crenças trazidas pelos sujeitos foram, gradativamente, sendo desmistificadas. 

Destacamos que, ao final dos encontros, fomos surpreendidas com o desejo de alguns 

dos sujeitos em propor integrações curriculares entre os cursos de forma a serem 

oferecidas disciplinas em comum entre ambos.  

            Contudo, essas observações preliminares nos instigam a prosseguir com as 

investigações, na ânsia de encontrarmos mais indícios de que a integração proposta será 

benéfica à formação matemática de nossos alunos. 

BARDIN, Laurence. 
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[1] Curriculares em seu sentido amplo, no sentido de currículo em movimento. 

[2] Conhecimentos prévios (SHULMAN, 1986). 


