
CAPÍTULO 1 

 

DAS ORIGENS À FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

1.1 As razões da pesquisa 

 

Ao falar da presença da Matemática na minha história de vida escolar e profissional, 

busco sintetizar o que me levou à temática da formação dos professores de matemática e sobre 

a necessária articulação e equilíbrio entre a competência técnica e a dimensão ética, ou seja, o 

profissionalismo docente. 

O valor e o sentido que se dá à educação escolar e às diversas “matérias” que 

estudamos podem depender da história de vida escolar de cada um, do contexto sócio-

histórico em que essa história é desenvolvida e vivenciada. E, pensando assim, com foco nas 

situações em que o estudo da e sobre a Matemática marcaram minha história, contarei minha 

trajetória escolar, que começa em Santa Rita do Sapucaí, cidade do interior de Minas Gerais.  

Minha passagem do curso primário para o ginasial, no final de 1963, aconteceu no 

primeiro ano em que os alunos que terminavam a quarta série primária poderiam optar por 

cursar, ou não, o “quinto ano do primário”. 

Uma professora de Matemática, Dona Maria José Urbanavicius, foi a responsável pela 

mudança da relação que eu tinha com a Matemática. Desde o primeiro dia de aula, o seu 



carisma e a paciência com atendia aos alunos em suas dúvidas marcaram a sua atuação em 

sala de aula. Além disso, tivemos como colega uma menina cega, para quem essa professora 

de Matemática garantiu a aprendizagem e a inclusão, sem que tivesse precisado de qualquer 

recurso extraordinário. Iniciava-se assim o meu prazer pelo estudo de Matemática e o meu 

interesse em descobrir como as “coisas matemáticas” aconteciam, como surgiam, como era 

possível chegar aos resultados e ensiná-los. Havia despertado em mim a curiosidade, a 

vontade de aprender mais e mais de matemática e sobre matemática.  

No segundo grau, optei por cursar o magistério, que poderia garantir-me a formação 

técnica profissional. No curso superior, investi na minha formação de professora, procurando 

um curso de licenciatura que, ao mesmo tempo, aprofundasse meus conhecimentos nas 

Ciências Biológicas e em Matemática. Desde sempre eu soube que, se fosse professora, 

escolheria lecionar Ciências ou Matemática. Especialmente Matemática, pela qual nutria uma 

verdadeira paixão e sentia muita segurança. Sentimentos desencadeados por aquela professora 

do curso ginasial.  

Quando me formei normalista, eu sentia que minha formação me garantia uma certa 

autoridade como professora primária, e credito isso às aulas práticas que tive desde o primeiro 

ano. O curso foi repleto de aulas práticas e de aulas de observação de aula, previstas no 

horário e identificadas como estágio. Fui, portanto, durante os três anos do curso Normal, 

estagiária em todas as séries primárias. Essa formação, no curso “Normal”, foi essencial para 

meu desenvolvimento profissional. 

No primeiro ano da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, cursando Ciências 

Biológicas, fui chamada para ser professora substituta, assumindo aulas de Ciências Naturais 

do curso ginasial noturno, na escola pública onde eu tinha cursado o curso ginasial e o curso 

Normal. O número de turmas havia aumentado e o curso noturno começou a ser oferecido. Eu 



recém completara 18 anos; os alunos eram quase todos mais velhos que eu; e, ainda mais 

complicado era o fato de eu não saber suficientemente o conteúdo a ser ensinado. Naquele 

tempo, orgulhosa da indicação e acreditando que fosse suficientemente competente, recorri 

principalmente aos livros didáticos, estudei muito para “dar conta” da responsabilidade a mim 

confiada. Nessa atividade, por dois anos, eu estudei muito, planejei muito, mas fiz isso, 

principalmente, para mim mesma. Era gratificante, depois de tanto esforço, quando os alunos 

começavam a fazer perguntas que sugeriam estarem entendendo - no meu ponto de vista - o 

conteúdo que eu ensinara.  

A licenciatura em Ciências Biológicas, ao contrário do meu curso de magistério, foi 

um curso muito teórico e nada prático. Estudei Física, Química, Biologia e Matemática como 

nunca havia estudado. As aulas das matérias pedagógicas e o estágio obrigatório não tiveram 

o mesmo encaminhamento. Eu sentia que me aprofundava em conhecimento dos conteúdos 

específicos, mas não avançava nos conhecimentos didáticos e pedagógicos. Sentia que faltava 

algo, mas essa minha auto-avaliação baseava-se apenas em sentimentos. Naquela época, eu 

não conseguia apontar concretamente qual era a falha, não tinha discernimento suficiente. 

No entanto, tinha certeza de que na licenciatura não estava conseguindo construir uma 

autoridade profissional que sentia ter quando me formei normalista. Mesmo com esse 

sentimento, concluí o curso de licenciatura sabendo muito e, também, muito pouco. Até hoje, 

não sei de que serviram os anos que passei na Faculdade de Filosofia, no curso de 

licenciatura, tendo em vista a sensação que me acompanhou por muito tempo de que, para ser 

e sentir-me professora, teriam me bastado o curso de Magistério e os livros didáticos... 

Diante disso, ao me candidatar a uma oportunidade de trabalho, procurei o que 

acreditava que conseguiria fazer bem feito: lecionar para as séries primárias. Fui contratada 

pelo colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo para lecionar Matemática nas quartas 



séries do Primeiro Grau. Assim, a Matemática apareceu em minha vida profissional, 

desafiando-me a conseguir ensiná-la aos pequenos alunos. Era um desafio mesmo, mas eu 

sentia que o faria com muito prazer. Desde o princípio, sabia que precisaria estudar 

Matemática para saber como ensiná-la. De novo, eu queria ensinar até que percebesse, nas 

perguntas dos alunos, que eles estavam entendendo, ou melhor, compreendendo. Foi nessa 

direção que investi todos os esforços para aprender a ensinar Matemática. Fiz os cursos que 

surgiram e me foram sugeridos pela coordenação do colégio; participei de congressos; de 

cursos de longa e de curta duração e também li alguns livros de matemática, de história da 

matemática e até livros didáticos de Matemática para as séries iniciais. Juntamente com meu 

interesse em ensinar bem - principal competência de um professor de matemática daquela 

época - havia o reforço da Instituição Marista, que tem por tradição a cultura de oferecer a 

formação continuada aos professores, promovendo-a em serviço e incentivando e investindo 

na sua realização em outros espaços, como o das universidades, por exemplo. Iniciou-se assim 

a minha trajetória de professora de matemática.  

Na estrutura de gestão organizacional do colégio marista Arquidiocesano sempre 

houve uma função de coordenador de área. Portanto, desde que fui contratada, estive sob a 

coordenação de um professor especialista, que cuidava da organização, da “verticalidade” e 

da “horizontalidade” do componente curricular. Foi nesse clima de controle e de exigência 

que senti a necessidade de desenvolver-me profissionalmente. Esse desenvolvimento foi 

principalmente uma exigência do contexto, mas que, aos poucos, foi ganhando vida própria e 

meu encantamento. Estava configurada a minha paixão e entusiasmo pelo ensino e 

aprendizagem da Matemática.  

Alguns anos depois, passei a coordenar o ensino de Matemática para a educação 

infantil. Estudar a Matemática para ser desenvolvida neste segmento da educação escolar foi 

também um grande, mas belo desafio. Na época, apresentavam-se as questões referentes às 



diferentes interpretações que a teoria de Piaget trouxe para o ensino da Matemática, 

principalmente dessas séries. Muito se discutiu sobre isso, em experiências enriquecedoras de 

reflexão sobre a prática. Estas desencadeavam ajustes em nossos planos de curso para a 

Educação Infantil, a partir das críticas às propostas de conteúdos de Matemática baseadas na 

teoria de Piaget, na efervescência da chegada do construtivismo em nossas escolas.  

Nesta função, a minha responsabilidade era a formação das professoras polivalentes. 

Analisando as perguntas das professoras sobre algumas relações matemáticas presentes nas 

atividades que propunham aos alunos, percebi que elas precisavam saber mais de Matemática 

para poder ensinar melhor. Essa necessidade refletia as deficiências da formação básica dessas 

professoras na aprendizagem de Matemática. As perguntas que faziam apontavam para os 

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

fundamentais. Essa era apenas uma das questões que eu vislumbrava nas perguntas que 

faziam e, principalmente, nas propostas de interação com os alunos. Faltava algo ao 

conhecimento de matemática dessas professoras. Mas o quê? Mesmo ensinando mais 

conteúdo matemático e aprofundando as discussões sobre metodologia de ensino, parecia que 

elas não estavam construindo uma identidade que lhes permitisse serem mais autônomas, que 

lhes permitisse “navegar” pela profissão em caminhos que elas mesmas fossem descobrindo, 

revelados pela interação com os alunos e com a própria matemática. 

Os livros didáticos não conseguiam dar conta de esclarecer os porquês das questões. 

As professoras precisavam saber mais de e sobre matemática e seu ensino do que estava nos 

livros didáticos, pois, para interagir com os alunos, problematizando as situações que estavam 

resolvendo, era preciso conhecer e compreender significativamente as idéias e as relações 

matemáticas presentes nas situações. Segundo Machado (2004), “[...] o conhecimento é como 

uma grande teia, uma grande rede de significações [...]. Os fios que compõem os nós são as 

relações que estabelecemos entre algo – ou um significado que se constrói – e o resto do 



mundo”. (p.17) 

Segundo esse autor, os elementos problemáticos no conhecimento matemático das 

professoras, aos quais também me refiro, podem relacionar com a compreensão da 

matemática, ou seja, com a maneira de ver a matemática em sua organização interna e 

também em relação com o mundo. 

Exatamente essa compreensão parece ser o foco da minha questão de pesquisa. Pois, 

mesmo trabalhando com professoras e professores oriundos de várias realidades de formação 

inicial, as limitações que apresentavam na compreensão da matemática independiam da 

quantidade de saberes matemáticos. Demarcava-se, assim, que era possível que as 

licenciaturas tivessem se pautado em direcionamentos equivocados com relação ao modo de 

formação dos professores. Isso poderia ter reflexos em toda a formação matemática de 

qualquer um, pois se tornaria um círculo vicioso, o que ecoava com minhas pouco 

estimulantes lembranças de meu próprio curso de licenciatura... O aluno, que aprende de um 

jeito do professor, que aprendeu do mesmo jeito, e assim vai circulando o jeito de aprender 

matemática que pode comprometer a sua compreensão.  

Depois de alguns anos, desenvolvendo o trabalho de formação das professoras 

polivalentes, passei a fazer parte da coordenação da área de Matemática da província Marista 

de São Paulo - hoje Província Marista do Brasil Centro Sul - da qual fazem parte o colégio 

Arquidiocesano, mais dez colégios nos estados do Paraná, São Paulo e no Distrito Federal, e 

sete escolas das obras sociais Maristas nesses estados.  

Nos quatro anos que estive nessa função, tive de me deparar com a fragilidade de 

formação inicial dos professores, então já com a responsabilidade específica de superá-la. 

Com a ajuda de toda a equipe educacional e dos coordenadores da área de Matemática de 

cada colégio, organizamos e promovemos cursos de formação em serviço para os professores 

da área de Matemática, inclusive das escolas das Obras Sociais Maristas. Esses cursos 



contaram também com uma assessoria externa, mas estiveram sob a orientação e coordenação 

da equipe da instituição e de cada colégio.  

De novo, ensinávamos mais matemática para o professor de matemática. Isso, até 

certo ponto, era válido para os professores do curso fundamental até a quarta série. Foi 

possível ensinar matemática de uma maneira diferente para eles e, por conseqüência, seus 

alunos eram incentivados a realizar uma matemática mais criativa, problematizada em 

contexto, buscando destacar a compreensão dos significados que existem nas suas relações 

internas e também com a realidade. Mas continuávamos percebendo a insegurança de alguns 

professores em mudar o “jeito” de conhecer e levar a conhecer a matemática, quando 

insistiam na manutenção de listas e listas de exercícios para o treinar os procedimentos 

descobertos. Um outro sinal do desconforto dos professores foi o abandono das 

“demonstrações matemáticas”. A justificativa que eles apresentavam era de que a linguagem 

da matemática, por ser muito abstrata, impediria o entendimento do conceito. Com relação a 

isso, Lellis (2002, p.74) propõe que o professor de matemática deve possuir “amplos 

conhecimentos sobre matemática articulados a razoáveis e necessários conhecimentos de 

matemática”. 

Parece mesmo que a forma de conhecer matemática pode ter sido justamente o 

obstáculo apresentado pelos professores polivalentes e de matemática, nos cursos de formação 

que foram desenvolvidos nos colégios.  

Por isso, a partir da experiência na formação de professores de matemática na 

instituição Marista, dispus-me a buscar respostas para as questões sobre o ensino e 

aprendizagem da matemática, principalmente referentes ao necessário conhecimento 

matemático do professor de matemática. Além disso, pensando no desenvolvimento 

profissional e na possibilidade do exercício do profissionalismo desses professores, passei a 



buscar identificar a importância que teria um projeto de formação que fosse compartilhado e 

acordado entre os professores e estivesse articulado com o projeto da Instituição, para 

contribuir com a formação da postura crítica do professor e a construção de sua autonomia 

profissional. 

Portanto, foram as experiências vividas e os contatos e vínculos criados nas diferentes 

realidades dos colégios e obras sociais Maristas, que despertaram em mim a curiosidade, a 

vontade, o desejo e a necessidade de buscar respostas para as questões que me eram colocadas 

sobre a formação inicial e continuada dos professores em geral, e os de Matemática em 

especial.  

A necessária competência profissional deste professor apresentava-se 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, na escolha 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. E ficava a pergunta 

sobre o que era necessário à formação desses professores: mais conhecimento matemático? 

Que tipo de conhecimento matemático? Será que aprender mais matemática seria suficiente? 

Percebi que poderia e deveria validar a minha trajetória de desenvolvimento 

profissional organizando e aprofundando meus conhecimentos experienciais neste projeto de 

pesquisa, investigando as propostas para a formação de professores de Matemática em que a 

competência técnica, com o foco nos conteúdos, estivesse em equilíbrio e articulada à 

dimensão ética, com o foco nos valores e no compromisso profissional, elementos que 

compõem necessariamente essa formação e o exercício da profissão. 

 



1.2 Objetivos e Hipóteses 

 

Assim, no entrelaçar dos fios constitutivos da minha vida profissional, à medida que 

os anos foram transcorrendo, sentia cada vez mais forte a necessidade de buscar aperfeiçoar a 

minha formação superior inicial, a Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas, não 

somente porque eu queria, mas sobretudo porque a realidade vivenciada exigia qualificação 

profissional.  

Durante o tempo em que lecionei Matemática no Ensino Fundamental, como relatei, 

sentia-me motivada a aprofundar meus conhecimentos sobre essa disciplina e, também sobre 

o seu ensino. Essa busca emergia da necessidade que sentia em conseguir articular diferentes 

saberes constituídos em diferentes espaços e tempos, para saber utilizar o conhecimento 

produzido de maneira ética na minha atuação profissional. Isso significa dizer: avaliar as 

conseqüências desses conhecimentos e, assim, acompanhar, participar, saber lidar com eles 

principalmente na sala de aula, junto com os alunos e com os professores; enfim, correr riscos 

com eles e por eles. Além disso, foi quando assumi a coordenação da área de Matemática para 

as séries iniciais, no colégio Marista Arquidiocesano, que cresceu a vontade e a necessidade 

de contribuir mais para a formação dos professores dessas séries.  

Nesse contexto, sempre me questionava sobre a qualidade da formação em matemática 

das professoras das séries iniciais, que na maioria haviam estudado pedagogia e também dos 

professores especialistas, que tinham a Licenciatura em Matemática. Ao mesmo tempo, 

compreendia que fazer a curso de Pedagogia ou a Licenciatura em Matemática por si só não 

garante que a competência técnica necessária ao profissional docente seja plenamente 

desenvolvida. E também não lhe oferece subsídios para transcender as disciplinas – o que é 

necessário ao profissionalismo - porque geralmente é um curso focado na competência 



técnica. Os cursos idealizam um conjunto de saberes, habilidades, percepções, valores, 

concepções, posturas e meios para a ação educativa, mas quem deve agir efetivamente são os 

educadores e, por isso, essa ponte entre os saberes produzidos no processo de formação 

superior e a prática pedagógica é que dá sentido, ou legitimação para o profissionalismo 

docente. Nessa perspectiva, a formação de professores precisaria proporcionar situações nas 

quais o pensamento e a ação pudessem ser acionados, pois segundo Le Boterf (2003): 

 

O profissional não pode mais definir a sua identidade referindo-se 
unicamente ao “saber-fazer” de um ofício. Ele deve mobilizar o conjunto de 
recursos de sua personalidade para encontrar uma solução para o problema 
[...].O profissionalismo e as competências estão ligados às pessoas: jamais 
há total substituibilidade. (p.22) 

 

Nessas considerações, supõe-se que o agir profissional do professor acarretará 

influências e interferências sobre o conhecimento formal, aprendido nas instituições 

formadoras. As explicações pedagógicas e as crenças pessoais não-pedagógicas entrelaçam-

se, criando o laço social, o relacional e as significações, para converterem-se em ações 

práticas. Esse circuito, no entanto, precisará de sustentação filosófica, ética e científica, ou 

será um circuito sem rumo, pois perderá o sentido - “para quê” e “por quê” acontece. O que 

está em jogo no profissionalismo docente, então, é a articulação entre a competência técnica, 

com base no conhecimento dos saberes matemáticos, e a dimensão ética, com foco nos 

valores, no compromisso profissional. 

Nessa perspectiva, tentando encontrar algumas respostas às questões sobre a formação 

de professores de matemática e o profissionalismo docente, iniciei esta pesquisa, situando este 

trabalho entre os estudos sobre a formação do professor que discutem a natureza de seu 

conhecimento matemático.  



Durante o tempo em que lecionei Matemática nas séries do 4º e 5º ciclos do Ensino 

Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano, pude participar de muitos cursos, 

congressos, seminários e encontros para professores de Matemática e, na instituição, como 

professora e como coordenadora de Matemática, pude participar de um projeto de formação 

continuada em serviço para professores de Matemática dos colégios e para as professoras das 

escolas de ensino fundamental, das obras sociais mantidas pelos colégios dessa rede escolar. 

Esses trabalhos/projetos tinham como objetivo apresentar aos professores novas perspectivas 

teóricas e vivências sobre o ensino e aprendizagem da Matemática a partir da reflexão da 

própria prática, mas eu percebia que necessitavam de uma fundamentação mais consistente.  

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

a formação continuada dos professores, realizando projetos de formação técnica e formação 

humana e ética para o corpo docente, garantindo a originalidade de seu projeto educativo. 

Portanto, os professores dessas escolas devem traduzir em práticas um conjunto de elementos 

que caracterizam a filosofia da instituição, seus princípios e valores. Considera-se que os 

professores tenham de ser bons profissionais nas suas áreas, mas bons profissionais têm de 

alcançar o nível de uma síntese bem equilibrada entre a competência técnica e a dimensão 

ética no exercício da profissão. Isso, de certa forma, constituiu a bússola para a jornada que 

decidi empreender. 

Não se trata, portanto, de simplesmente rever a formação inicial que, por mais 

qualificada que seja, não consegue e nem pode responder a todas as necessidades que o 

professor encontra ao longo da sua vida profissional. As situações profissionais que o 

professor tem de enfrentar são muito variadas e exigem, em muitos casos, respostas 

inovadoras. A experiência, embora sendo um fator fundamental para o desenvolvimento 

profissional do professor, é também insuficiente para dar resposta aos problemas da prática. 

Para muitos deles, a construção de soluções requerem o conhecimento da teoria. Portanto, o 



desempenho profissional de qualidade exige recursos de todos os saberes necessários ao 

professor e, também, das suas experiências. Sendo assim, ao longo da carreira profissional, o 

professor de Matemática necessita aprofundar e ampliar os seus conhecimentos de matemática 

e sobre matemática e, também, sobre o currículo, os alunos e a sua aprendizagem, a didática, 

o contexto e sobre si mesmo. E sabemos que essa condição lhe será tanto maior e melhor se as 

instituições escolares e as entidades responsáveis a facilitarem e promoverem. 

Assim, para os professores de matemática e sua necessária formação, por sua 

complexidade e relevância social, as discussões sobre a necessária articulação entre a 

competência técnica - no campo do conhecimento matemático, em termos de saberes 

específicos – e a dimensão ética, o compromisso, em termos de valores, são desejáveis e, 

principalmente, o estudo de possibilidades de a promover.  

Nessa perspectiva, os objetivos do presente estudo são: 

- refletir sobre a formação do professor de matemática, descrevendo uma articulação 

entre as competências técnicas e a dimensão ética constituídas pelos saberes e pelos 

valores que compõem a sua competência profissional; 

- investigar a necessidade de sintonia entre o discurso educacional, traduzido no projeto 

institucional, e as práticas docentes; 

- sinalizar alguns caminhos e obstáculos para a concretização tanto dessa articulação 

quanto dessa sintonia na formação do professor de Matemática. 

Em busca destes objetivos, têm-se como hipóteses que é possível: 



- criar uma identidade do professor de matemática que coloque a necessária 

competência técnica em sintonia com as orientações e diretrizes educacionais, os 

projetos sociais e os valores da instituição na qual se insere; 

- articular os valores que sustentam o projeto da instituição com as práticas efetivamente 

vivenciadas na escola, incluindo os processos de avaliação;  

- formar um professor de matemática combinando a universalidade da Matemática como 

linguagem com a necessidade de contextualização dos conceitos estudados. 

Nesse sentido, o estudo dos saberes, dos valores, das práticas, do desenvolvimento 

profissional e pessoal do professor de Matemática poderá ajudar a ultrapassar a visão do 

professor como um profissional que meramente cumpre as intenções de quem “faz os 

currículos”. O professor poderá aparecer como alguém que pensa e age com intencionalidade 

na sua atividade, com conhecimento próprio e com capacidade para decidir e agir de forma 

prática e ética, de acordo com a situação em que vive, quer quanto à aprendizagem dos 

alunos, quer quanto ao seu próprio desenvolvimento profissional e pessoal.  

Esta pesquisa partirá, portanto, da necessária formação do professor de matemática 

para fazer a articulação entre os saberes que compõem a sua competência técnica e os valores 

que compõem seu compromisso profissional.  

Para tanto, é necessário procurar respostas para as seguintes questões: 

a) Nos projetos de formação para o professor, como articular a formação técnica, fundada 

nos conteúdos, com a formação ética, com foco nos valores e no compromisso social 

do professor? 



b) No processo ensino-aprendizagem, como é possível combinar na prática docente a 

necessária contextualização dos projetos individuais e do projeto da instituição em que 

se inserem? 

O objeto e problema dessa pesquisa referem-se, portanto, aos aspectos gerais do 

profissionalismo – a competência técnica, a autonomia relativa e o comprometimento pessoal 

– do professor de matemática, levando-se em consideração os diversos fatores que o 

influenciam, tais como a experiência, o contexto, o conhecimento de e sobre matemática, o 

conhecimento de si mesmo e a reflexão. 

 

 

 

 


