
APRESENTAÇÃO 

 

Neste trabalho, a partir de inquietações pessoais sobre a profissão e a experiência 

como coordenadora em uma escola, questiona-se a problemática da formação dos professores 

de matemática, sob uma perspectiva múltipla, em que a qualificação técnica não se separa dos 

aspectos sócio-culturais e éticos.  

Elementos de minha história pessoal, envolvendo a escolha da carreira, a formação 

acadêmica e o exercício docente em uma escola de educação básica dão o contexto à 

formulação dessas questões. Destaca-se a influência que uma professora de matemática do 

ginásio exerceu em minha escolha profissional, por ter despertado em mim a responsabilidade 

desejosa de ser professora de matemática. Assim, o prazer, o entusiasmo e o compromisso que 

ela demonstrava em sua atuação profissional foram os primeiros sinais que eu percebi – 

intuitivamente – de que o profissionalismo, antes de tudo, depende de comprometimento 

pessoal, como um desejo responsável, não como sacrifício.  

O meu interesse em identificar essas percepções acompanharam minha vivência 

profissional. Isso decorreu tanto de meu trabalho como professora de matemática quanto  

como coordenadora da área de ensino da matemática em uma escola confessional católica. Foi 

nessa função, em que a minha responsabilidade era a formação das professoras “polivalentes” 

e o acompanhamento da formação em serviço dos professores de matemática, que 

despertaram em mim, mais fortemente, o desejo e curiosidade de investigar sobre como seria 

possível formar professores que pudessem desenvolver não só as competências técnicas 

necessárias, mas também a dimensão ética do profissional.  



Assim, nas perguntas dos professores sobre algumas relações matemáticas presentes 

nas atividades propostas nesses momentos de formação, eu percebia que eles precisavam 

saber mais a Matemática para poder ensinar melhor. Essas perguntas, além de apontarem para 

os equívocos na construção das idéias e das relações matemáticas presentes nos conteúdos 

fundamentais, refletiam as deficiências da formação básica dos professores, na aprendizagem 

de Matemática.  

Além disso, naquela época dos anos 1990, no contexto educacional como um todo, 

uma outra visão da necessária competência profissional do professor já se apresentava como 

questão de destaque, visto que os novos paradigmas educacionais, emergentes de uma nova 

visão de mundo globalizado, exigiam a atuação crítica e ética na organização e 

desenvolvimento das aulas, nas escolhas dos conteúdos a serem ensinados, na relação com os 

alunos, com os outros professores, com a escola ou com o sistema educacional, como um 

todo. Então, na articulação dessas circunstâncias, a pergunta era o que o professor de 

Matemática precisaria conhecer para ser competente e ético. Com o intuito de responder a 

essa questão, surgiu o projeto de investigar a formação de professores de Matemática e como 

essa formação poderia promover o desenvolvimento da competência técnica – com foco no 

conhecimento de conteúdos – e da competência ética – com foco nos valores e no 

compromisso profissional.   

Para concretizar a pesquisa, optei por uma metodologia de trabalho variada, 

envolvendo desde a análise de textos oficiais, documentos legais e instrumentos normativos, 

além da apresentação de propostas institucionais e a discussão de textos acadêmicos e outras 

publicações de interesse educacional.  

O relato dos princípios que regem o trabalho em uma instituição confessional de 

ensino ilustra o âmbito em que surgiu e se desenvolveu boa parte do interesse da presente 



dissertação. As escolas Maristas, desde a sua origem, nos finais do século XIX, preocupam-se 

com a formação contínua dos professores. Nos tempos atuais, realizam projetos de formação 

técnica e formação humana para o corpo docente, o que tem por objetivo garantir ao estilo 

marista uma certa originalidade. Os professores dessas escolas devem traduzir em práticas um 

conjunto de elementos que caracterizam a filosofia da instituição, seus princípios e valores. 

Uma pedagogia que se revela na importância da convivência e no testemunho dos professores 

para educar os alunos em conhecimento e valores. 

Nesse sentido, o desenvolvimento sistemático de projetos, sob a coordenação de um 

centro formador, permite a interlocução e a interação entre professores, coordenadores 

pedagógicos e diretores das várias unidades educativas da instituição e também a vivência dos 

valores e princípios da instituição, dando um novo alcance para a atuação do corpo docente 

em geral. Nesses momentos de vivência profissional e de convivência social, há a 

possibilidade de desenvolvimento das pessoas e suas competências, pois desenvolver 

competências relaciona-se diretamente com o desenvolvimento de pessoas. As pessoas é que 

são competentes. Assim, é no âmbito de um projeto coletivo que se situa o projeto pessoal. Da 

articulação de projetos pessoais e coletivos surge a idéia de compromisso entre o privado e o 

público, sustentando o exercício de um profissionalismo, de uma ação consciente e 

responsável pela construção de cidadania. 

Um breve histórico da formação inicial dos professores de matemática no Brasil abre 

um questionamento sobre a necessidade e as dificuldades, vividas em diversos períodos de 

nossa história recente, de se compor uma formação conceitual em matemática com as 

qualificações gerais demandadas pela função docente. A análise da formação dos professores 

em geral e dos professores de matemática em especial encerra questões essencialmente 

políticas: que professor se pretende formar? Que tipo de compromisso espera-se dele, nos 

tempos atuais? Nos documentos legais, nos instrumentos normativos e textos acadêmicos 



sobre as diretrizes e propostas para a formação de professores, busco evidenciar respostas 

para essas questões. Pois, para ultrapassar a dicotomia entre compromisso político e 

competência técnica, é preciso considerar que a relação entre estes dois pólos não pode ser 

tratada como causa e efeito. O compromisso político só se realiza por meio da prática 

competente e comprometida do professor que, hoje, tem que dar conta de promover 

competências nos alunos, tanto para o seu desenvolvimento pessoal e social, como para a 

inserção no mundo do trabalho.   

São, em seguida, analisadas diversas proposições relativas ao trabalho do professor em 

geral e do de matemática em particular, no sentido de compatibilizar conhecimento 

disciplinar, capacitação pedagógica, valores humanos e visão de mundo. Concepções amplas 

sobre educação e conhecimento, em que a idéia de ordenamento seqüencial linear é superada 

por uma estrutura de rede, dão margem a se pensar a matemática mais interconectada 

transversalmente com outros saberes e domínios do conhecimento.  

Na concepção de conhecimento como rede, nenhuma ordenação está determinada, não 

havendo pontos de partida e trajetos pré-definidos para chegar ao objeto de saber. Assim, o 

aprendizado é favorecido porque se ampliam suas opções, sendo possíveis várias escolhas de 

ponto de partida e de trajeto, navegando pela rede. Para a matemática, dentre outras ciências, 

a concepção de rede abre a possibilidade de se buscarem significados em outros domínios da 

ciência e, assim, a compreensão transdisciplinar da matemática ajudaria os alunos a irem além 

das suas fronteiras, conseguindo dar sentido a esse saber. 

O professor não é simplesmente mediador entre o aluno e o universo da matemática, 

mas também, e às vezes sobretudo, entre este último e o universo vivencial do aluno, com 

seus anseios e necessidades, o que reflete a importância da cultura matemática e a dimensão 



ética do comprometimento dos professores, para poderem mapear o que vale e o que não vale 

na rede de significados do conhecimento matemático.  

O tipo de aprendizado em contexto, assim propiciado, encontra eco em diversas 

propostas envolvendo a educação de base e a correspondente formação docente; em uma e 

outra, a idéia de projeto se mostra um recurso essencial, porque novos comportamentos são 

exigidos diante dos novos paradigmas de organização e gestão oriundos da globalização da 

economia e dos avanços científicos e tecnológicos. As práticas individuais são substituídas 

por procedimentos cada vez mais coletivos. Compartilham-se responsabilidades, informações, 

conhecimentos e formas de controle para a avaliação.  Nesse contexto, a demanda pela 

educação é diferente, sendo necessária a construção de uma nova pedagogia e, portanto, de 

um novo perfil de professor que consiga promover o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais, em projetos interdisciplinares.  

Revela-se de que forma a reformulação das bases da educação nacional situa, na 

última década, novos desafios também para a formação docente, convergindo com os 

pressupostos humanistas aqui defendidos, em que as disciplinas, como a matemática, são 

ensinadas tendo como centro as necessidades, competências e interesses dos alunos, no 

contexto social e produtivo contemporâneo.  

Para a formação de professor, o Parecer 15 do Conselho Nacional de Educação, 

complementado pela Res. 03/98, que estabelece as diretrizes curriculares para o Ensino 

Médio, referindo-se ao perfil de professor para esse nível de ensino, indica que o papel do 

professor é muito mais do que o de um competente animador de aulas, que sabe “expor” e 

cativar a atenção do aluno. Ele deverá poder articular ciência, cultura e trabalho e, diante 

disso, precisará adquirir a necessária competência para incorporar e significar, no contexto do 

ensino, conhecimentos que vêm de muitas fontes, nas leituras da realidade.  



Nesse sentido, a ética no ensino da matemática somente pode ocorrer a partir das 

relações que o aluno puder estabelecer para a compreensão dos significados do conhecimento 

matemático. A exploração dos conteúdos, abordados de forma isolada, podem acabar 

representando muito pouco para a formação do aluno, particularmente para a formação da 

cidadania, uma vez que exercer cidadania pressupõe saber calcular, medir, raciocinar e 

argumentar matematicamente e tratar informações estatisticamente, dentre outras coisas que 

permitem a inserção das pessoas no mundo do trabalho e nas relações sociais e culturais. 

Mostra-se então que entre as qualificações essenciais desejadas do professor de 

matemática, além do bom domínio conceitual em sua área, estão um compromisso ético e 

efetivo com a promoção do aluno, nas suas circunstâncias. Uma identificação construída em 

torno de objetivos comuns com a instituição em que atua e uma compreensão do sentido 

social, político e filosófico de sua função, não somente, mas também consubstanciada nas 

diretrizes educacionais que presidem seu trabalho.  

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho e das relações sociais apontam para a 

ampliação da educação de modo geral, mas particularmente para a superação da dicotomia 

entre conhecimento humanista e científico-tecnológico, articulando ciência, cultura, cidadania 

e trabalho. Assim, essa competência estará ligada diretamente à idéia de mobilização, ou seja, 

a capacidade de se mobilizar o que se sabe para realizar o que se busca. É um saber em ação, 

mobilizando conhecimentos para realizar projetos interdisciplinares e explicitar aquilo que 

cada um sabe tacitamente. Nesse sentido, a idéia de projeto estaria diretamente relacionada à 

nova demanda de educação, que tem o seu sentido maior na construção da cidadania e na 

inserção no mundo do trabalho. Atender a esse objetivo, com professores formados com perfil 

acadêmico, certamente será um grande desafio a ser enfrentado.  

As reformas sinalizam nesse sentido, e as propostas de formação devem ter como 



objetivo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe que, por conseguinte, 

permitirá o exercício da interação e do estabelecimento de relações e conexões entre os 

diferentes campos de saber e entre as pessoas. Deve-se desenvolver na prática o gosto pelo 

trabalho em grupo, para participar efetivamente do projeto pedagógico da escola. No entanto, 

apenas a valorização da dimensão cognitiva não será suficiente, será preciso articular com o 

domínio das linguagens, com as vivências sociais e com os saberes práticos, éticos e estéticos. 

Assim, na formação docente, a vivência profissional e a convivência social também são 

exigências para o desenvolvimento de competências superiores, pois é no interior das relações 

comunitárias, pessoais e profissionais, que se pode ter a oportunidade de confirmar 

habilidades, de propor inovações e verificar seu alcance, enfatizando dessa forma o 

desenvolvimento de pessoas, para que possam exercer com profissionalismo as funções 

docentes. E essas vivências, para a formação docente atual, ainda estão relegadas à vida 

profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


