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1 Introdução 

 
 

Este texto é parte de uma pesquisa relativa à formação inicial de professores em um 

Curso de Licenciatura em Matemática, discute sobre a articulação entre as áreas - 

específica1 e pedagógica2 - do conhecimento que compõem o currículo deste curso. 

Em pesquisa anteriormente realizada intitulada O currículo de 1994 do Curso de 

Licenciatura em Matemática da UFSC na visão dos egressos (MAYER, 2004), com o 

objetivo de identificar e analisar as dificuldades encontradas no processo de formação, 

apontadas pelos egressos do curso, foi possível perceber, a partir da indicação dos 

participantes, a falta de articulação entre as áreas específicas e pedagógicas que compõem 

o currículo. Partindo desta evidência, foi realizado um estudo, com os docentes que atuam 

no Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), com o intuito de analisar a maneira como é realizada a integração3 entre as 

disciplinas específicas e pedagógicas, por este corpo docente, considerando que a efetiva 

integração dos dois núcleos de disciplinas corrobora para uma formação profissional mais 

completa, na perspectiva de uma Educação integrada com as outras áreas do conhecimento. 

Apresenta-se nesse trabalho resultados do desenvolvimento do referido estudo, a 

partir das informações coletadas na pesquisa, realizada por meio da aplicação de um 

questionário a dez docentes do Departamento de Matemática, cinco docentes do Centro de 

Educação e um docente do Departamento de Psicologia e entrevista realizada a seis destes 

docentes. 

                                                 
1 As disciplinas específicas são aquelas que compõem o campo conceitual da Matemática e que são 
oferecidas pelo Departamento de Matemática da UFSC. 
2 Disciplinas pedagógicas são aquelas oferecidas ao Curso de Licenciatura em Matemática da UFSC pelo 
Centro de Educação e pelo Departamento de Psicologia. 
3 Neste texto, entende-se integração como o trabalho conjunto entre as áreas específica e pedagógica, não 
privilegiando uma em detrimento da outra, e articulando os conhecimentos. 



 

 

2 Referencial Teórico 

 
 

Nas últimas décadas, a discussão sobre a formação de professores tem se ampliado 

e aprofundado, tanto na academia com a criação de cursos de pós-graduação e a 

produção/publicação de dissertações e teses, como em fóruns e eventos relacionados à 

área. Além disso, também pelas significativas mudanças que os cursos de licenciatura 

passam em suas estruturas curriculares, devido principalmente a dois motivos: a) pela 

reestruturação do ensino superior no âmbito nacional, proposta pelo Governo Federal sob a 

responsabilidade do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e b) devido à necessidade 

dos cursos de licenciatura se adequarem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) e às Diretrizes Nacionais para os Cursos de Licenciatura.  

Neste contexto se inserem os Cursos de Licenciatura em Matemática, de maneira 

geral, organizados no modelo tradicional de formação de professores, desenvolvido pela 

maioria das universidades brasileiras e centrados no uso de fórmulas, apostilas, livros, 

regras e tabelas e que apresentam resultados insatisfatórios quanto à formação dos futuros 

professores.  

Acompanhando esse processo de mudança, a discussão da educação matemática 

toma maiores proporções, ampliando o debate para além da relação do aluno com o 

conhecimento, bem como a influência que o professor exerce sobre o conteúdo da sua 

disciplina.  

 
 

2.1 As Licenciaturas 

 
 
Discutir a formação de professores no Brasil remete-nos obrigatoriamente a tratar 

dos cursos de licenciatura, ou seja, os cursos de formação inicial de professores. As 

discussões relativas à formação de professores não aconteceram somente no Brasil, mas 

também em outros países, como aponta estudo realizado por Fiorentini et al. (2002).   
Com a aprovação da Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a educação toma novos rumos, as novas diretrizes passam a reger 

também os cursos de formação inicial de professores, com mudanças substanciais nos 

princípios, fundamentos e procedimentos das licenciaturas. 



 

 

A Resolução n. 01/2002-CP/CNE, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena, traz orientações de ensino, de forma a propiciar, aos 

futuros professores, o estabelecimento de relações entre o que se está estudando e o seu 

contexto, fazendo uso de tecnologias, metodologias, estratégias e materiais inovadores, 

tornando assim, as disciplinas mais atrativas, e não um espaço onde o aluno simplesmente 

“grave” ou “decorre” os conteúdos para as avaliações (BRASIL, 2002). 

Segundo essa resolução, os futuros docentes devem ser capazes de desenvolver 

práticas investigativas, trabalhos em equipe, trabalhos com a diversidade, desenvolver 

hábitos de colaboração e exercício cultural, para que, desta forma, desenvolvam a docência 

numa perspectiva inclusiva e não de exclusão. Outro princípio norteador é a pesquisa, com 

ênfase no ensino e na aprendizagem, pois ensinar requer dispor de conhecimentos e 

mobilizá-los para a ação, compreender o processo de construção desse conhecimento e os 

conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica, sendo que estes devem ser tratados de 

modo articulado com suas didáticas específicas (BRASIL, 2002). 

Um dos pontos fortes com relação à formação dos futuros docentes, apresentado 

pela Resolução n. 01/2002-CP/CNE, é com relação à coerência entre a formação oferecida 

e a prática esperada do futuro professor. Os cursos de formação de professores têm uma 

característica privilegiada, que é aprender a profissão em um lugar muito similar ao que vai 

atuar, porém numa situação invertida; isso requer do seu formador coerência absoluta entre 

o que se faz na formação e o que se espera do futuro professor (PIRES, 2002). 

Nessa perspectiva, os cursos de licenciaturas que possuem como característica o 

distanciamento entre o que é ensinado na academia aos futuros professores, durante o 

processo formativo, e a realidade prática na qual estes irão atuar, perdem espaços, pois o 

futuro docente não deve saber somente os conteúdos específicos de sua área e a 

metodologia adequada para implementá-los, mas também deve saber fazer uso dela, sentir 

as dificuldades e ter a experiência, mesmo que seja na relação de simetria invertida onde 

observa seu professor que posteriormente poderá servir de modelo para sua prática 

docente. 

Assim, os formadores precisam compreender que eles são um “espelho” para os 

futuros professores, buscando compreendê-los e ensiná-los, despertando o interesse e o 

gosto pela matemática (BRITO; ALVES, 2006). 



 

 

Com as novas diretrizes, os cursos de licenciatura tiveram de reformular os projetos 

político-pedagógicos no sentido de adequar e modificar a forma de conceber o ensino de 

graduação, de modo a voltar-se especificamente às características particulares das próprias 

licenciaturas. 

 
 

2.2 As Licenciaturas em Matemática 

 
 

As reformas brasileiras na educação básica, no que se refere especificamente à 

Matemática, assinalam para uma mudança de identidade profissional do docente, em que 

este passaria a conceber a Matemática como parte integrante do cotidiano de seus alunos e 

a relacioná-la com outras áreas do conhecimento. 

Conforme Pires (2000, p.10), “o modelo convencional de formação inicial de 

professores de Matemática vem sendo bastante questionado nos últimos anos pela sua 

ineficácia”. Os próprios professores egressos defendem uma formação adequada e de 

qualidade, onde os cursos de licenciatura possuam identidade própria e não sejam tratados 

como um anexo dos cursos de bacharelado (PIRES, 2000).  

Um dos principais fatores de questionamento em relação à formação de professores 

é a desarticulação entre o ensino das disciplinas que compõem os currículos. No caso dos 

cursos de Matemática, a estrutura curricular 

é composta por dois grupos de disciplinas, geralmente desenvolvidos sem 
qualquer tipo de articulação. Num grupo estão as disciplinas de formação 
específica em Matemática e noutro estão as disciplinas de formação geral 
e pedagógica. Geralmente, esses dois grupos de disciplinas são 
desenvolvidos de forma desarticulada e, até mesmo, contraditória 
(PIRES, 2000, p.11). 

 

O que se tem observado é a supervalorização dos conteúdos específicos, baseados 

na transmissão do conhecimento matemático, descontextualizado e sem a participação do 

aluno, em detrimento dos conteúdos pedagógicos que, em muitas instituições formadoras, 

sofrem um certo desprestígio face às disciplinas específicas, que se transmite também aos 

professores que trabalham com elas (CURY, 2001; PIRES, 2000). 

Muitos cursos de licenciatura em Matemática mantêm uma estrutura semelhante aos 

cursos de bacharelado, nos quais os conteúdos trabalhados não levam em consideração as 

particularidades de cada habilitação. Em outros, ainda, embora apresentem uma 

diferenciação na estrutura, os conteúdos são trabalhados da mesma maneira que no 



 

 

bacharelado. Esta realidade evidencia que, muitas vezes, “a formação pedagógica do 

profissional da Educação é um mero verniz, apêndice ou complemento de sua formação 

técnico-científica [...]” (MIGUEL et al., 1997, p.01). Em outros termos, a preocupação 

central da formação nas licenciaturas é com o domínio do conteúdo específico de sua área 

de atuação, acoplado a um conjunto de técnicas e procedimentos didáticos. 

Outro problema enfrentado pelos cursos de licenciatura é o desconhecimento, por 

parte dos professores da área pedagógica, dos conteúdos específicos da área da 

Matemática, não favorecendo o contato entre os docentes das duas áreas, como se as 

disciplinas existissem isoladamente.  

A necessidade de integração entre o conjunto das disciplinas das duas áreas é 

apontada por Gonçalves e Gonçalves (1998, p.118):  

[...] se torna indispensável que estes professores, formadores de 
professores, trabalhem para estabelecer, quando possível, a relação 
existente entre as disciplinas de conteúdos específicos e as de conteúdos 
pedagógicos, bem como entre aquelas de conteúdos específicos e 
conteúdos pedagógicos que fazem parte dos cursos de formação. 
 

Todos estes aspectos se refletem na formação dos futuros professores, na qual deve 

haver coerência entre a formação oferecida pelo curso e a prática esperada. A articulação 

desses saberes é fundamental para desenvolver, como uma das habilidades na prática 

docente, a dimensão investigativa, entendida aqui como uma atitude cotidiana de busca de 

compreensão, construção autônoma de interpretações da realidade, formulação de 

hipóteses e de práticas de análise (PIRES, 2000), com ênfase nos processos de ensino e 

aprendizagem, pois ensinar requer dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação. 

Assim, cabe também, ao professor formador, propiciar ao futuro docente a 

compreensão do papel da escola dentro da sociedade e, além disso, perceber a Matemática 

como uma disciplina que apresenta aspectos desta sociedade e que não se dá de forma 

isolada ou à parte das demais áreas do conhecimento. 

Segundo Cury (2001, p. 17), se o professor do curso de Licenciatura em 

Matemática não mostrar, “[...] na sua prática, que é capaz de ‘pensar por conta própria’, de 

produzir conhecimento ao invés de copiá-lo”, seus alunos, futuros professores de 

Matemática, também não terão motivação para modificar suas atitudes em sala de aula e 

serão meros copiadores/reprodutores do conhecimento pronto. 

Entende-se que a Matemática é dinâmica e que os conhecimentos estão em 

evolução, guiados por problemas cotidianos; dessa maneira os conteúdos devem ser 



 

 

apresentados não somente na forma específica, mas sim em diferentes contextos e sempre 

articulados com outras áreas do conhecimento, na perspectiva de que a educação não se 

constitui de saberes isolados e sim interligados uns com os outros. Conforme Fiorentini 

(1994, p. 38), 

os métodos de ensino e os conteúdos não podem ser dispostos em 
compartimentos separados como mercadorias nas prateleiras de um 
supermercado de modo que possam ser escolhidos aleatoriamente pelo 
professor.  

Dessa maneira, os conteúdos específicos da matemática não devem somente ser 

aqueles necessários para o exercício da docência, deixando-se assim de tratar das demais 

dimensões da atuação profissional como, por exemplo, a relação professor-aluno e a 

motivação dos alunos para a disciplina.   

A composição e conexão hierarquizada das disciplinas no currículo podem afetar 

negativamente o futuro professor, pois este terá dificuldade de fazer a relação entre os 

conhecimentos desenvolvidos em cada etapa de sua formação. Também, acredita-se que 

deve ser estabelecida a articulação entre as disciplinas específicas com as da área da 

educação, em que o próprio professor formador possa relacioná-las no momento que está 

discutindo o conteúdo com os estudantes, isto desenvolvido tanto pelas disciplinas 

específicas como pelas pedagógicas. 

Com as novas diretrizes educacionais, os cursos de Licenciatura em Matemática 

pretendem formar profissionais comprometidos e responsáveis pela construção do seu 

conhecimento; para isso se faz necessária essa articulação, por meio da discussão e 

reflexão da prática e do conhecimento docente, pois assim pode-se almejar a emancipação 

profissional.  

 
 

3 Metodologia 

 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa, com o objetivo de 

Analisar a forma como é trabalhada a questão da integração entre as disciplinas específicas 

e pedagógicas, pelo corpo docente do curso de licenciatura em Matemática da UFSC. Para 

alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados e 

informações: pesquisa documental, questionário e entrevista semi-estruturada. 



 

 

Os sujeitos participantes foram os professores concursados4 da UFSC dos 

Departamentos de Matemática, Psicologia e do Centro de Educação, que ministram ou 

ministraram aulas no Curso de Licenciatura em Matemática no período de 2002 a 2006. 

Para a escolha dos docentes, considerou-se não somente a quantidade de semestres que este 

trabalhou no curso, mas também a quantidade de disciplinas ministradas por ele.  

Assim, foram selecionados docentes que trabalharam o maior número de disciplinas 

e semestres no período estipulado tanto para a área específica como para a área 
pedagógica. Além deste critério, para a área específica, outros dois foram definidos; a) a 

graduação ou pós-graduação não deveria ser em Educação ou Educação Matemática, haja 

vista que a intenção do estudo é discutir a integração entre a área específica e pedagógica 

e; b) as respostas dos questionários deveriam apresentar-se com justificativas, haja vista, 

que alguns docentes responderam sem (ou com poucos) subsídios que contribuíssem para a 

pesquisa. 

Optou-se por essa delimitação devido a serem docentes do quadro permanente e ao 

fato de o período, de cinco anos, coincidir com a duração do curso noturno, que é o mais 

extenso em termos do número de semestres. 

O questionário, composto de questões abertas e fechadas, além da coleta de dados, 

serviu também para subsidiar o estudo exploratório sobre o cenário a ser estudado, 

possibilitando a emergência de hipóteses não planejadas a priori. Compuseram essa etapa 

da pesquisa 16 docentes. 

É importante salientar que os docentes autorizaram a sua participação na pesquisa e 

o desenvolvimento da investigação teve a concordância do coordenador do Curso.  

Posteriormente foi realizada a entrevista, com seis docentes do curso, sendo três do 

Departamento de Matemática, dois do Centro de Educação e um do Departamento de 

Psicologia. 

Para a análise e interpretação dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo, segundo 

as orientações de Moraes (1999, 2003), que proporcionam um estudo das comunicações, 

dando ênfase ao conteúdo das mensagens. 

 
 
 
 

                                                 
4 Professores que fazem parte do quadro permanente da Universidade. 



 

 

4 Resultados da Pesquisa 

 
 
Pelas duas primeiras perguntas do questionário, obtiveram-se dados sobre a 

formação dos professores. Dos 16 professores participantes da pesquisa, dez são do 

Departamento de Matemática; destes, cinco possuem graduação em Licenciatura em 

Matemática, dois Bacharelado em Matemática, dois Bacharelado em Física e um 

Bacharelado em Química. O único participante do Departamento de Psicologia possui 

formação em Licenciatura e Bacharelado em Biologia. Dos cinco docentes do Centro de 

Educação, dois possuem Licenciatura em Matemática, um Licenciatura em Física e 

Bacharelado em Comunicação Social, um Licenciatura e Bacharelado em Matemática e um 

Bacharelado em Terapia Ocupacional. 

No que se refere à formação de pós-graduação, oito docentes possuem mestrado em 

Matemática, três em Educação, dois em Física, um em Psicologia, um em História e 

Filosofia da Educação e um em Educação Matemática. Com relação ao doutorado, cinco 

docentes não possuem esta titularidade, um possui em Matemática, dois em Física e 

Matemática, um em Física, três em Educação Matemática, três em Educação e um em 

Psicologia. Os docentes que não possuem doutorado encontram-se lotados no 

Departamento de Matemática. 

As respostas dos questionários foram organizadas, partindo-se dos objetivos da 

análise, utilizando-se a leitura “flutuante”, em que nos impregnamos pelo material. A 

preparação das informações envolveu, também, o estabelecimento de códigos que 

possibilitaram “identificar rapidamente cada elemento da amostra de depoimentos ou 

documentos a serem analisados” (MORAES, 1999, p. 15).  

Posteriormente a esta etapa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com três 

docentes da área específica e três da área pedagógica. As entrevistas foram transcritas e 

categorizadas, após leituras repetidas, observações e marcações. 

Para sistematizar o trabalho, foi elaborado o Quadro 1, com a apresentação das 

categorias originadas a partir da análise dos questionários e das entrevistas.  



 

 

 
As categorias sintetizadas no quadro elaboradas a partir dos questionários e das 

entrevistas são discutidas brevemente nas considerações finais deste texto. 

 

5 Considerações Finais 

 
 
As reflexões que se pretende desencadear com este estudo levam ao processo de 

avaliação, não somente curricular, mas da formação dos futuros professores e da prática 

dos formadores de professores, dos dois núcleos “isolados” de disciplinas (específicas e 

pedagógicas). 

Categorias originadas dos 
questionários 

Categorias 
originadas das  

entrevistas com os 
docentes das 
disciplinas 
específicas 

Categorias 
originadas das  
entrevistas com 
os docentes das 

disciplinas 
pedagógicas 

Categorias 
sínteses  

- Reformulação de disciplinas; 
- Participação no colegiado do curso; 
- Discussões no Centro de Educação; 
- Não participaram do processo; 

Currículo do curso 
de licenciatura em 
Matemática da 
UFSC 

Currículo do 
curso de 
licenciatura em 
Matemática da 
UFSC 

Currículo do curso 
de licenciatura em 
Matemática da 
UFSC 

- Desenvolvimento individualizado; 
- Responsabilidade do professor de 
Matemática somente com o conteúdo 
específico; 

Disciplinas 
específicas 

Disciplinas 
específicas 

Disciplinas 
específicas 

- Integração por meio dos planejamentos, 
planos e ementas; 

Disciplinas 
pedagógicas 

Disciplinas 
pedagógicas 

Disciplinas 
pedagógicas 

 
Práticas Como 
Componente 
Curricular 

Práticas Como 
Componente 
Curricular 

Práticas Como 
Componente 
Curricular 

Contato formal por meio do colegiado do 
curso; 
 Contato por meio de outras reuniões e 
dependente da boa vontade dos docentes 
do curso; 
Contatos informais que ocorrem por 
acaso; 
Não ocorrência de contato ou ocorrência 
rara; 
- Precariedade ou inexistência de 
integração; 

Integração entre as 
disciplinas 
específicas e 
pedagógicas 

Integração entre 
as disciplinas 
específicas e 
pedagógicas 

Integração entre as 
disciplinas 
específicas e 
pedagógicas 

  Professores 
substitutos 

Professores 
substitutos 

Quadro 1 – Quadro síntese das categorias finais do estudo 
Fonte: Elaboração do autor a partir das informações constantes nos questionários e nas entrevistas semi-estruturadas. 



 

 

Partindo do objetivo geral da pesquisa, de analisar a forma como é trabalhada a 

questão da integração entre as disciplinas específicas e pedagógicas pelo corpo docente do 

curso, a partir dos questionários e das entrevistas realizados observa-se que a integração 

entre as duas áreas efetivamente não ocorre.  

As relações entre os docentes das duas áreas são estabelecidas por aqueles que 

almejam uma proximidade entre as áreas do conhecimento, baseados em atitudes pontuais 

e individuais no âmbito informal. A informalidade dessas relações se expressa nos contatos 

com os colegas de trabalho com os quais compartilham algum tipo de trabalho extra-classe, 

como por exemplo, atividades de pesquisa, convívio em outros espaços, como o do ensino 

a distância ou em reuniões departamentais. Outro fator indicado pelos participantes da 

pesquisa para efetivar a integração foi o de que esta depende, em grande medida, da “boa 

vontade” dos docentes em estabelecê-la.  

Os professores participantes indicaram a necessidade e importância de se 

estabelecer a integração entre as áreas, visando à formação mais completa possível do 

futuro professor, a partir da concepção de que os conhecimentos não se desenvolvem 

separadamente mas pela articulação das dimensões formativas do curso, o conhecimento 

específico, o conhecimento pedagógico e a prática docente. 

No que se refere à integração no âmbito formal, estabelecida entre o Departamento 

de Matemática e o CED, esta se restringe quase que exclusivamente às reuniões de 

colegiado do curso de licenciatura em Matemática, nas quais participam representantes do 

CED. Nesse espaço, não são discutidas questões relativas à integração entre as áreas, pois 

concentra demandas relativas, em sua grande maioria, às questões administrativas.  

O curso de licenciatura em Matemática constituiu uma comissão para discussão e 

reformulação curricular. Esta comissão foi composta por membros do colegiado do curso, 

somente docentes da área específica. A representação dos docentes da área pedagógica 

ficou prejudicada, pois nesse momento o colegiado não possuía representantes do CED e 

não os indicou. 

Nesse sentido, a comissão de reformulação curricular se constituiu em um espaço 

formal proporcionado pela necessidade institucional de reformulação dos currículos de 

licenciatura, corroborando para a aproximação entre as áreas no que se refere às questões 

relacionadas à formação profissional. 

Quanto à organização curricular, as disciplinas são planejadas e dispostas de 

maneira a possibilitar uma relação entre elas, tanto no currículo em vigor quanto no que 



 

 

será implantado em 2008. Mas, como enfatizaram alguns docentes da área específica, esta 

articulação, nessa área, ocorre por um determinado período e posteriormente enfraquece. 

Apesar de a organização curricular favorecer a articulação entre as áreas, observou-

se no decorrer da pesquisa que os docentes das disciplinas da área específica têm 

dificuldade de estabelecer atividades conjuntas ou mesmo de relacionar os conteúdos das 

disciplinas que ministram com os das outras. 

No caso da integração entre as duas áreas do conhecimento, constatou-se, a partir 

dos depoimentos, que alguns fatores podem potencializar ou fragilizar esse processo. 

Dentre os fatores indicados que contribuem para a falta de integração está a “departa-

mentalização”, entendida não só como o distanciamento físico dos departamentos, mas 

também como a diferença de concepções relacionadas à educação, formação, etc. 

A departa-mentalização da universidade dificulta o diálogo entre as áreas que 

compõem cada departamento, pois não existe um canal formal institucional de diálogo 

entre os departamentos cujas disciplinas fazem parte do curso.  

Corrobora também para esse distanciamento entre as áreas a incompatibilidade 

teórico-metodológica, ou seja, as diferenças tanto de referenciais teóricos quanto das 

metodologias de ensino.  

No que se refere aos fatores que podem potencializar a integração entre as áreas, 

destaco como principais o Programa de Formação Continuada para Professores (PROFOR) 

e as Práticas como Componente Curricular (PCC). Quanto ao PROFOR, este programa 

possibilita, já no momento da inserção do docente na universidade, uma aproximação do 

seu conhecimento com as questões didático-pedagógicas, no intuito de desenvolver as 

habilidades de formador e não somente de pesquisador.  

Quanto às PCC, estas se constituem na principal possibilidade, apontada pelos 

docentes, de integrar as áreas específica e pedagógica; mesmo sendo operacionalizadas 

somente a partir de 2008, a expectativa é de que essas práticas aproximem tanto os 

docentes como os licenciandos da realidade escolar e do conteúdo desenvolvido no ensino 

fundamental e médio. 

A perspectiva de aproximação dos docentes da realidade escolar se dá por meio do 

conhecimento do ambiente escolar, em que o professor do ensino superior poderá ver como 

a escola se organiza, que materiais disponibiliza, de que ambiente físico dispõe, entre 

outros fatores, para a partir disso desenvolver as PCC, objetivando realizar a relação entre 



 

 

o conhecimento estudado na universidade e o que é apresentado no ensino fundamental e 

médio.  

Como possibilidade de superação da falta de integração, uma sugestão poderia ser a 

realização de reuniões ou a estruturação de comissões para avaliações regulares, com o 

intuito de verificar como está ocorrendo a articulação entre as disciplinas.  

Foi indicada, a busca de investimento em sua formação profissional, no sentido de 

participarem de seminários e congressos, cursarem disciplinas de cursos de pós-graduação, 

visando maior segurança para estabelecer a articulação entre as disciplinas e entre as áreas. 

No entanto, todas as mudanças propostas pela reforma curricular, bem como a 

concretização das sugestões elencadas anteriormente, envolvem a disponibilidade dos 

docentes para participar das discussões entre as áreas, expor suas concepções teórico-

metodológicas sobre o ensino e a aprendizagem, estabelecer um diálogo com a finalidade 

de aprimorar a formação dos futuros professores de Matemática. 

A integração a ser desenvolvida pelo curso de licenciatura em Matemática deve ter 

como objetivo que o futuro licenciado possa experienciar, no seu processo formativo, a 

articulação dos conhecimentos de modo que, quando estiver no exercício de sua atividade 

docente, possa conceber essa articulação e vivenciá-la, pois, como orientam as diretrizes 

curriculares nacionais, é importante haver coerência entre a formação que é oferecida ao 

licenciando e a sua prática como futuro professor. 

Quaisquer que sejam as atitudes tomadas pelos docentes para integrar as disciplinas 

específicas e pedagógicas do curso de licenciatura em Matemática da UFSC, considera-se 

que este é o grande desafio da formação docente, que precisa ser garantido de forma 

institucional, para que os licenciandos desenvolvam essa integração entre a teoria e a 

prática ainda no curso  e não apenas na sua prática docente.  
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