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RESUMO

A proposta de formação mínima em nível superior para lecionar nos anos

iniciais do ensino fundamental é objeto de debates desde o Manifesto dos

Pioneiros da Educação. A atual LDDEN 9.394/96 tentou de forma improfícua

elevar esta habilitação visando preparar melhor o corpo docente.

Entretanto, mesmo o curso de Pedagogia, lócus principal da formação de

professores para esta etapa da educação, recebe críticas contundentes.

Autoras como Gatti e Nunes (2013) e Silva (1999) apontam fragilidades

deste curso, como matriz curricular fragmentada, dificuldades de conciliar

em um único curso tantas tarefas, além de que constatarem que as cargas

horárias das disciplinas dedicadas aos estudos referentes à Educação

Matemática são ínfimas, não sendo possível preparar satisfatoriamente os

futuros professores com uma base sólida em tão pouco tempo. O estudo

trata dos desafios encontrados pelos professores polivalentes da rede

municipal de Duque de Caxias/RJ ao ensinar matemática no ensino

Fundamental I. A abordagem qualitativa é a proposta metodológica que

mais se afina com o estudo em desenvolvimento, que se desdobra em

várias etapas: exploração do ambiente escolar, análise de documentos,

entrevistas com os professores e as direções escolares e observação

participante nas salas de aula. Para a validação dos dados coletados, será

utilizada a estratégia da triangulação. O levantamento bibliográfico feito

indica lacunas na formação inicial dos futuros professores, tais como,

distanciamento entre o que é ensinado na academia e a prática, carência

de determinados conteúdos específicos, como a geometria e o tratamento

da informação. Constata-se, ainda, a pequena carga-horária destinadas às

disciplinas específicas para o ensino da matemática, e, em casos isolados,

há menção a fatores externos à formação inicial do professor.
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