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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. 

O estudo proposto trata dos desafios encontrados 

pelos professores polivalentes da rede municipal de 

Duque de Caxias/RJ ao ensinar matemática no 

ensino Fundamental I.  

 

Desafios do Ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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INTRODUÇÃO  

QUESTÕES DE ESTUDO  

• Na visão docente, quais são os 

desafios encontrados no dia-a-dia, 

tanto em relação aos conteúdos 

quanto à metodologia de ensino da 

Matemática nos anos iniciais? 

 

• Quais são os conteúdos da 

matemática em que os professores 

apresentam as maiores dificuldades 

para o ensino significativo da 

matemática nos anos iniciais? 

 

•  O que fazem os professores ao se 

depararem com um conteúdo sobre o 

qual eles não têm pleno domínio? 

 

A pesquisa será baseada nos estudos 

sobre profissionalização e saberes 

docentes, com destaque para os 

trabalhos  de Roldão (2007), Nóvoa 

(1987), Gauthier et al (1998) e Ponte 

(1994), dentre outros. 
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STATUS DA PESQUISA 

A pesquisa encontra-se em andamento. A análise das dissertações 

selecionadas a partir de busca no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) revelou que os 

estudos dedicados a analisar a formação matemática dos futuros 

docentes para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental I apontam, 

em geral, fragilidades e lacunas na formação inicial, com destaque para a 

cisão entre o que é ensinado na formação inicial e a prática.  Criticam 

também a pequena carga horária destinadas às disciplinas específicas 

para o ensino da matemática e ainda a carência de determinados 

conteúdos específicos, como a geometria e o tratamento da informação, 

além de mencionarem a influência de fatores externos que incidem sobre 

a formação inicial do professor. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Estudo qualitativo que envolve a 

análise de documentos, entrevistas 

com os professores e as direções 

escolares e observação participante 

nas salas aula. Os dados serão 

analisados por meio da análise de 

conteúdo. 

METODOLOGIA 

1ª JORNADA DE PESQUISA DO PPGE/UNESA 

27-28 DE JUNHO DE 2017 

Projeto apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. 

FORMAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 

Fonte: Elaboração própria. 

QUALIDADE 

Fonte: Elaboração própria. 


