
CAPÍTULO 3 

 

O QUE TEM SIDO 
A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

 

3.1  Formação de professores de matemática no Brasil 

 

Antes de discorrer a respeito dos programas oficiais atuais e aqueles das faculdades 

responsáveis pela formação dos professores de matemática no Brasil, considero necessário, 

primeiramente, resgatar elementos legais e históricos que subsidiam o processo de formação. 

Inicio esta caminhada pelos anos 1960, que estabeleceram o contexto histórico e 

educacional essencial para a atual formação dos professores de matemática. 

Antes, porém, considero importante lembrar de um grande marco da formação de 

professores no Brasil, a criação da Faculdade Nacional de Filosofia, pelo Decreto-Lei 1190/ 

39, que deixou estabelecido que esta Faculdade teria uma seção de Pedagogia, a qual 

ofereceria um curso de Pedagogia de três anos para bacharel em Pedagogia e uma seção 

especial para o curso de didática, de um ano e que, quando cursado pelos bacharéis, daria o 

título de licenciado. Assim, estabeleceu-se o modelo três + um para a formação de 

professores, que atualmente ainda é o modelo predominante na maioria dos cursos de 

licenciatura do Brasil.  



Na década de 1960, a expansão das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras foi 

muito grande, principalmente na iniciativa privada, por causa do ensino público cujo 

crescimento aumentava a demanda de professores. No entanto, não foram destinados 

incentivos para investimentos em materiais necessários ou para a preparação dos recursos 

humanos, ou seja, dos professores que assumiriam a linha de frente do projeto do governo. 

Nesse contexto, os professores nem mesmo tinham a clareza de sua própria função, o que está 

diretamente relacionado ao aligeiramento da formação naquelas faculdades privada, sem 

maiores recursos e equipamentos.  

Os professores daquela época, entre os quais os de Matemática, estavam acostumados 

a trabalhar com turmas de alunos previamente selecionados, logo as turmas eram 

homogêneas, não havendo necessidade de preocupações com, por exemplo, os diferentes 

ritmos de aprendizagem. Diante da situação, julgando que a nova clientela seria “fraca”, os 

professores passaram a ensinar os conteúdos principalmente a partir de exercícios do livro 

didático, que eram dados como modelos para a resolução de uma lista de exercícios 

semelhantes. 

Na preocupação desses professores poder-se-ia evidenciar o foco principal da atuação 

do professor, localizado nas ligações entre o desempenho dos alunos e as características, os 

comportamentos e as decisões do professor. Isso também orientava a formação de 

professores, cujas propostas se voltavam para a atualização do conhecimento específico e para 

o treinamento em estratégias que permitiriam a eficiente transferência de tal conhecimento 

para o ensino de determinada disciplina.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases 4024/61, o Conselho Federal de Educação (CFE), 

pelo Parecer 292/62, estabeleceu os currículos mínimos dos cursos de licenciatura. A base da 

organização curricular era composta pelas disciplinas do curso de bacharelado, mas 



determinava a inclusão de disciplinas de conteúdo prático-pedagógico. Nesse sentido, tornou-

se obrigatório incorporar aos currículos das licenciaturas as disciplinas: Psicologia da 

Educação, Didática, Elementos da Administração Escolar e Prática de Ensino e, também, a 

Prática de Ensino das disciplinas que fossem objetos da formação profissional, sob forma de 

Estágio Supervisionado. Esta é a estrutura que ainda se encontra na organização da maioria 

dos cursos de licenciatura. 

Para a licenciatura em Matemática, o Parecer 292/62 propõe também as disciplinas 

Desenho Geométrico e Geometria Descritiva, Fundamentos da Matemática Elementar, Física 

Geral, Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica, Álgebra, Cálculo Numérico.  

A disciplina “Fundamentos de Matemática Elementar”, segundo o Parecer 292/62, 

deveria destinar-se à análise e revisão dos temas que são ensinados nos cursos de Matemática 

das séries ginasiais e do cientifico. O objetivo era aprofundar o conhecimento que os futuros 

professores de Matemática tinham desses conteúdos, garantindo-lhes o domínio do conjunto 

das teorias matemáticas estudadas pelos alunos. Na maioria dos cursos de licenciatura em 

Matemática, no entanto, essa disciplina era enfocada como mais uma disciplina do curso em 

si, voltada para os estudos de conteúdos desenvolvidos no terceiro grau. A dicotomia entre o 

saber do conteúdo disciplinar e o saber pedagógico, portanto, persiste desde os primórdios da 

criação das Faculdades de Filosofia. 

Nessa perspectiva, nas propostas de formação de professores de matemática 

preponderava o ponto de vista “clássico”, posterior à visão “mágica” do ensino e 

aprendizagem da matemática, que considerava a matemática uma arte e a aprendizagem dos 

alunos dependente do domínio que o professor tivesse dessa arte. Com relação ao ponto de 

vista clássico da didática da matemática, Chevallard, (2001) afirma que: 

 



O que essencialmente caracteriza essa forma clássica de entender a didática 
da matemática não é a maior ou menor importância dada à sua 
fundamentação psicológica, nem ao fato de que se centre em um dos 
protagonistas da relação didática – seja o aluno ou o professor em relação ao 
aluno. O que caracteriza é que assume acriticamente que, ou os saberes que 
utiliza não são problemáticos em si mesmos (como os saberes matemáticos), 
ou não fazem parte da problemática didática (como os psicológicos ou 
sociológicos). Supõe-se que esses saberes podem ser utilizados para explicar 
fatos didáticos, mas não se aceita nenhum tipo de questionamento desses 
saberes com base nos fatos didáticos.(p.75) 

 

Dessa forma, consolidava-se o paradigma de que a aprendizagem dos alunos 

dependeria da conduta do professor e de quanto ele dominasse a disciplina específica para 

ensinar bem. Em relação ao ensino de matemática, as questões referiam-se à aquisição de 

conhecimento pelos alunos, à freqüência de erros em seus trabalhos, à diversidade de alunos 

na sala de aula e à avaliação, ou seja, nos cursos de formação, os professores deveriam 

aprender a ensinar bem. Mesmo fundamentada na Psicologia, na Sociologia, na História da 

Matemática, na Pedagogia e na Epistemologia da Matemática, considerava-se a didática da 

matemática um saber técnico, possibilitando ao professor os recursos técnicos de que 

necessitava para realizar seu trabalho da forma mais satisfatória possível. 

Na sua origem, a proposta para os cursos de bacharelado e licenciatura em 

matemática, com a duração de três anos para formar matemáticos e mais um ano para formar 

professores de matemática, evidenciava uma preocupação com a transmissão do saber 

científico e, só em segundo lugar, uma preocupação com a formação pedagógica.  

Vê-se, assim, desde o início da criação de cursos para a preparação de professores, 

uma nítida separação entre a aquisição de conteúdos específicos e a preparação pedagógica do 

futuro professor, pois visava-se, em primeiro lugar, à formação de pesquisadores em 

matemática e, em segundo plano, à formação de professores. 

Nessa estrutura, em que o saber científico ocupava um lugar destacado, não haveria 



espaço para discussões mais amplas sobre o saber escolar, as influências da filosofia, da 

linguagem, da história da matemática ou para a análise das influências sociais e culturais no 

contexto escolar. As preocupações restringiam-se a garantir o domínio do saber científico e à 

aquisição de alguns métodos e técnicas essenciais, as quais poderiam assegurar a transmissão 

“bem feita” desse conhecimento aos alunos da escola de educação básica ou secundária.  

A ênfase na transmissão do conhecimento matemático pode ter servido à formação dos 

professores e serviu também para desenvolver a pesquisa matemática. Entretanto, a formação 

pedagógica do professor não cumpriu satisfatoriamente os seus objetivos de preparação de 

futuros professores. O descrédito nos estudos pedagógicos colaborou para que as licenciaturas 

fossem centrando-se cada vez mais em seu próprio conteúdo. Talvez, um aspecto 

especialmente crítico tenha sido o tratamento didático-pedagógico dado às disciplinas em que 

se aprende matemática ao longo do curso de licenciatura. É quase “natural” sua reprodução na 

prática do futuro professor, não importando o discurso aprendido nos cursos voltados 

especialmente à qualificação docente. Dessa forma, o saber se fragmentava e impossibilitava 

uma relação mais consistente entre teoria e prática. A separação entre os estudos de conteúdo 

específico e pedagógico perdura, assim, por mais de 30 anos e, possivelmente, deixará marcas 

além dos tempos atuais.  

As reformas de ensino por meio dos Pareceres do CFE, de autoria principalmente do 

Conselheiro Valnir Chagas, tentam reverter a dicotomia entre formação acadêmica e 

pedagógica: o Parecer 251/62 aponta para a realização em ensino superior da formação dos 

professores primários; introduz algumas alterações curriculares no curso de Pedagogia, 

propondo uma base comum e posterior formação diferenciada, ou seja, o especialista seria 

antes professor; o Parecer 283/62 propõe a polivalência; e o Parecer 292/62 regulamenta os 

cursos de licenciatura, na tentativa de superar a dicotomia do modelo três + um. 



Neste sentido, o relator Valnir Chagas, com o Parecer 292/62 do CEF, pretendendo a 

superação desse modelo, assinalava para a necessária articulação entre os conhecimentos 

específicos e os conhecimentos pedagógicos durante todo o processo de formação de 

professores. Assim, não se daria mais tempo para a formação acadêmica, pois em todo 

processo formativo aconteceria a integração da dimensão integral do aluno, dos 

conhecimentos da matéria e dos métodos de ensino apropriados.  

Talvez, a falta de entendimento (ou desinteresse!) da situação tenha dificultado a 

reorganização dos currículos dos cursos de licenciatura para que atendessem às exigências da 

proposta. Isso fica evidente a partir das respostas que os professores e as instituições 

formadoras deram às questões que avaliavam a implantação da proposta do Parecer 292/62. 

Mesmo o projeto da CEEC (Comissão de Especialistas em Ensino de Ciências), que tentava 

entrelaçar as diferentes possibilidades, não foi aceito. A partir daí, o que presenciamos e 

vivenciamos é a volta aos cursos de formação de especialistas (ou continuação deles!), 

mantendo-se assim a concepção original de formação de professores.  

Naquele contexto histórico, ainda não havia muitos trabalhos de pesquisa sobre a 

formação de professores em geral e de professores de matemática em particular, dada a pouca 

relevância política que o tema representava. Portanto, dá para identificar na abertura das 

Faculdades de Filosofia e de Educação e nos cursos de formação em bacharelado ou 

licenciatura em Matemática a relação direta com as propostas para a formação de professores 

previstas pelos Decretos-Lei e Pareceres do CFE, que regulamentavam essa formação. 

Nesses, eram visíveis algumas intenções de aligeiramento da formação, principalmente para 

suprir as faltas de professores. Essas propostas, muitas vezes, conduziram a treinamentos que 

provocaram mais inadequações ao ensino de matemática.  

Sendo assim, também nos anos 60, no Brasil, passam a ser identificadas as concepções 



de formação organizadas em duas correntes: formação como treinamento e formação como 

educação, as quais produziam mudanças distintas nas propostas de formação de professores. 

A formação como treinamento partia da concepção de ensino como uma arte, que seria 

aprendida nas escolas por meio da prática. A outra partia da visão de ensinar como sendo uma 

profissão. Nessa perspectiva, isso pretendia “além do treinamento, a internalização das várias 

teorias referentes a ensinar, ler, escrever, discutir, pesquisar etc.” (Hoyle e John, 1998 apud 

Ferreira, 2003, p.23). 

O ensino de matemática no Brasil, nessa época, experimentava a influência do 

Movimento da Matemática Moderna. Segundo Curi (2000), o Grupo de Estudos do Ensino de 

Matemática (GEEM) – fundado em 1961 por professores, universitários paulistas, pedagogos 

e psicólogos, trabalhando junto à Secretaria Estadual de Educação (SEE) - cuidava de 

divulgar e subsidiar o trabalho dos professores de matemática, para que incorporassem em 

suas práticas os novos métodos de abordagem da disciplina, nas séries do curso primário, do 

ginasial e do científico.  

Esse grupo chegou a publicar alguns livros didáticos de matemática, nos quais a 

proposta curricular se baseava nas diretrizes da Matemática Moderna. No entanto, há razões 

para se desconfiar que esses livros eram utilizados por professores que, na maioria das vezes, 

não entendiam o seu conteúdo ou suas orientações, porque não tinham formação adequada 

que sustentasse esse treinamento. 

Nesse sentido, os professores aparecem como executores das propostas de ensino 

produzidas por estudiosos, sem que se evidenciasse qualquer preocupação sobre o que eles 

próprios pensavam sobre o processo ensino-aprendizagem de matemática, ou sobre suas 

crenças, suas concepções e seus valores. O centro da questão estava em treinar os professores 

em tarefas específicas.  



Em meados de 1970, o GEEM encerra suas atividades. Surgem outros matemáticos 

teóricos, como o húngaro Zoltan Dienes, cujos trabalhos foram considerados por algum tempo 

uma alternativa contra os "exageros" cometidos pela Matemática Moderna (Soares, 2001).  

A partir de meados da década de 70, a pergunta central relativa ao ensino de 

matemática era: “O que é um ensino eficiente?”. Os estudos realizados sobre o ensino de 

matemática e, também, os programas de formação inicial e continuada de professores eram 

orientados para a eficácia da ação docente. 

Nos anos 70, pesquisadores educacionais procuravam descobrir 
comportamentos genéricos dos professores que estivessem relacionados com 
a aprendizagem dos estudantes quando medidos através de testes 
estandardizados”.(Richardson, 1994, apud Ferreira et al, 2003, p.19) 

 

Nos anos 70, a Lei 5692/71 definiu as características do ensino de 1º grau para o 

antigo primário e ginásio, do 2º grau para os três anos seguintes e do 3º grau para os estudos 

Universitários, caracterizando a reforma do ensino, que abrangia do primário até a 

universidade. Para o ensino de 1º grau, a lei criava as áreas de estudo, na tentativa de integrar 

principalmente o ensino de ciências biológicas e exatas, de acordo com a tendência mundial. 

A Lei 5.692/71, exigindo transformações nas escolas, exigia novas propostas de formação de 

professores. 

Nessa perspectiva, a Indicação do CFE 22/73, proposta pelo Conselheiro Valnir 

Chagas, apresentava o professor como uma figura cujo perfil deveria ser polivalente, ou seja, 

que poderia passar das “atividades para as áreas de estudo e para as disciplinas” (CFE 22/73). 

Quanto a isso, do mesmo Conselheiro, a Indicação do CFE 23/73 determinava que o professor 

poderia se preparar até o nível de licenciatura de 1º grau para professor de “atividade ou de 

área de estudo” e, depois, tornar-se-ia professor de “disciplinas”. 



A Indicação CFE 22/73 referia-se também à formação do magistério, propondo cursos 

de licenciatura em três setores: um setor de formação geral, outro de formação especial e um 

setor pedagógico. Cada licenciatura seria oferecida em duas habilitações: a licenciatura curta, 

de habilitação geral, e a licenciatura plena, com habilitações específicas.  

Pela Indicação CFE 23/73, as habilitações previstas nos cursos de licenciatura foram 

agrupadas em três campos do conhecimento, que correspondiam aos cursos, e a cada um dos 

cursos correspondia um conjunto de habilitações:  Comunicação e Expressão, abrangendo os 

cursos de (a) Letras, com habilitação para Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, 

Língua Estrangeira Clássica; (b) Educação Artística, com habilitação para Artes Plásticas, 

Desenho e Arte Cênica; (c) Educação Física, com habilitação para Ginástica e Atletismo, 

Técnica Desportiva e Recreação. Estudos Sociais, abrangendo o curso de Estudos Sociais com 

habilitação para Geografia, História, OSPB e Educação Moral e Cívica. Ciências, abrangendo 

o curso de Ciências com habilitação para Matemática, Física, Química e Biologia. 

As propostas do Conselheiro Valnir Chagas para as licenciaturas de Ciências e de 

Educação Artística foram regulamentadas nas resoluções CFE 23/73 e 30/74, 

respectivamente, o que não aconteceu com as demais. Além disso, também não se tornou 

realidade o acréscimo de um ano à licenciatura de ensino fundamental para que se pudesse 

ministrar aulas no ensino médio.  

No entanto, essas propostas não chegaram a transformar de forma satisfatória a 

realidade das escolas então chamadas de 1º e 2º graus ou da universidade. Nas escolas, houve 

apenas a união dos cursos primário e ginasial em um mesmo espaço, mas os professores dos 

dois cursos mantiveram-se separados e a integração dos dois cursos jamais ocorreu. 

Por muitos anos, os professores do curso ginasial não se esqueceram do exame de 

admissão, que permitia um acesso de crianças mais preparadas para o curso ginasial. 



Especialmente os professores de Matemática foram resistentes à nova clientela escolar, pois 

se preocupavam com o conteúdo programático que desenvolviam antes e que não conseguiam 

desenvolver igualmente com essa clientela. 

De acordo com Curi (2000), com a intenção de implantar as mudanças propostas pela 

Lei 5692/71, foram elaborados pela SEE de São Paulo os “Guias Curriculares”. Os guias eram 

apresentados por disciplinas, organizados por objetivos, conteúdos programáticos e sugestões 

de atividades. Os conteúdos programáticos não estavam mais indicados em um rol, eram 

apresentados como instrumentos para atingir os objetivos propostos. 

A elaboração do “Guia Curricular” de matemática foi coordenada por Lydia Conde 

Lamparelli, Anna Franchi e Almerindo Marques Bastos. O documento trazia orientações 

sobre o ensino da matemática, destacando a evolução nas ciências e, portanto, os avanços na 

matemática, os quais exigiam uma nova maneira de conceber seu ensino. Por conseguinte, 

fazia-se urgente uma reformulação nos programas de matemática, tanto das técnicas quanto 

das estratégias utilizadas para atingir os objetivos propostos. Citavam os estudos de Georges 

Papy, Zoltan Dines e Jean Piaget como referência para as orientações apresentadas. 

Evidenciava-se que as propostas de orientação ou formação de professores que se 

baseavam em treinamentos não eram suficientes para dar conta da complexidade da cultura da 

sala de aula. Assim, seria preciso levar em conta, nas propostas de formação de professores, 

além da cognição, o contexto como um todo, considerando também as crenças, concepções e 

valores dos professores, ou seja, o pensamento dos professores. 

Na proposta do Conselheiro Valnir Chagas, como já foi dito, estava prevista a 

implantação dos cursos de licenciatura curta, com habilitação geral. Na concepção dessa nova 

proposta, pretendia-se um curso que, principalmente, oportunizasse a integração do 

conhecimento e que, por isso, propunha um currículo flexível e aberto, para propiciar a 



integração curricular, eliminando o estudo de disciplinas isoladas. 

Nessa perspectiva, a Resolução 30/74, propunha um currículo mínimo para a 

licenciatura em Ciências, que poderia ser feito em duas etapas: a habilitação polivalente de 1º 

grau, com até 1800 horas; e a habilitação específica em Física, Química, Biologia ou 

Matemática, para formar o professor do ensino médio. Para esta, seriam acrescidas um 

mínimo de 1000 horas à habilitação polivalente. A mesma resolução tornava obrigatório o 

novo Currículo e estabelecia o ano de 1978 como prazo para sua implantação. 

A habilitação polivalente de 1º grau configurou-se na licenciatura curta. As 

licenciaturas curtas, hoje extintas pela Lei 9.394/96, eram um curso superior com duração 

mínima de 1.200 horas, habilitando o seu aluno para o exercício do magistério do então 

ensino de primeiro grau. Com estudos adicionais, o estudante poderia lecionar até à 3ª série do 

então ensino de 2º grau. 

A avaliação desses cursos de licenciatura curta, de acordo com estudos realizados no 

final dos anos 1990, aponta falhas importantes nas instituições que os ministravam, havendo 

problemas tanto na estrutura administrativa quanto na acadêmica.  Nesta, destacamos o baixo 

nível de profissionalização dos docentes que, muitas vezes, não passava de uma graduação 

questionável. Os alunos desses cursos, na maioria das vezes, não tinham expectativa de 

permanecer muito tempo no magistério, sendo esta uma opção apenas provisória, enquanto 

procuravam formar-se em alguma profissão que lhe oferecesse melhores condições de vida. 

A estrutura curricular dos cursos de licenciatura curta em Ciências, que habilitavam 

para o ensino de matemática, oferecidos pelas instituições formadoras, apresentava um 

conteúdo muito variado para a disciplina matemática, relacionado, principalmente, aos 

conteúdos de ensino fundamental ou médio. O que permite dizer que esses cursos faziam uma 

revisão superficial desses conteúdos, sem aprofundar o conhecimento. Talvez, diante dos 



fatos, possa-se chegar à conclusão de que o curso de licenciatura curta em Ciências não era 

suficiente para que o professor lecionasse Matemática, principalmente nas séries do 3º e 4º 

ciclos do ensino fundamental. 

Assim, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, o aumento dos alunos na rede escolar gerou 

a disseminação de instituições formadoras, tanto na esfera particular como na esfera pública. 

E pode-se observar a ausência de planejamento e organização governamental frente a esta 

nova realidade, ocasionando a queda da qualidade na formação dos professores e, 

conseqüentemente, no ensino. E de certa forma, uma quebra de identidade profissional do 

professor, tanto em sua formação, como no exercício da profissão. 

O foco da formação de professores passou a ser a forma de lidar com a quantidade de 

alunos, a seleção de conhecimentos básicos organizados em uma seriação linear, que 

constituíam a “grade” do currículo. Não houve nenhuma preocupação com a dimensão ética 

na formação de professores, nem pela visão legal ou por iniciativas profissionais da categoria. 

Contudo, nesse período, pode-se dizer que vigorava uma ética do professor voltada 

para o cunho moral (religião católica, pátria e família classe média) advinda da auto-regulação 

das associações profissionais e também da influência do próprio contexto social. Esse cunho 

moral exigia do professor um comportamento religioso (se era freqüentador ou não da missa), 

um comportamento familiar (se era bom pai e esposo), um espírito nacionalista (se 

demonstrava amor aos símbolos nacionais e se comparecia nos desfiles cívicos), e exemplos 

de boa conduta na sociedade.  Nessa perspectiva moral, segundo Machado (2004), “o fato é o 

ponto de partida; é o costume que expressa valor e que se consolida em uma norma, a ser 

seguida por todos”. (p.143) 

Pode-se dizer que, nessa ética, existe um código tácito e restrito dos professores, que 

gira em torno de seu compromisso com a assiduidade, com o cumprimento do horário, com a 



participação em reuniões e eventos escolares, com a produtividade e com a disciplina dos 

alunos. Não se pode deixar de verificar que esse contexto se formou em conformidade com o 

período vigente, de ditadura militar. 

Nota-se que o método de ensino disseminado nos bacharelados reside na competência 

técnica restrita aos conteúdos básicos, e nas licenciaturas, às práticas de como lecionar os 

conteúdos, mecanismos estes, que visam a reagir à grande quantidade de alunos lançada na 

rede escolar. 

Um exemplo já apresentado é a organização curricular instituída pelo Parecer 292/62, 

que deixa clara a distinção e o abismo entre o curso de bacharelado e o de licenciatura, que 

deixa explícita a distância entre a prática e a teoria, e também a inexistência de qualquer 

preocupação com a dimensão ética da profissão docente. Observa-se neste e no demais 

Pareceres que a dimensão ética não é mencionada. 

Mas, por outro lado, os Pareceres e Diretrizes mostrados apresentaram a preocupação 

do governo em evidenciar a formação com o predomínio da concepção de conhecimento 

baseado na acumulação, ou seja, o conhecimento como um bem passível de ser concentrado 

nas mãos do professor e destinado ao aluno, considerado um ser vazio, em branco, uma tábula 

rasa. 

Essa concepção de conhecimento fundamenta-se na relação estímulo/resposta e tem 

como base epistemológica o empirismo e o positivismo. Nessa concepção, respaldada pela 

aprendizagem behaviorista, o professor de matemática privilegia a especificação minuciosa 

de objetivos comportamentais, definições de estratégias e estabelecimento de seqüências e 

etapas rígidas. 

Esta concepção isola o aluno, por ignorar suas condições históricas, por desprezar sua 



consciência e subjetividade, por submetê-lo à autoridade do professor, dos livros e materiais 

didáticos e dos programas de ensino. 

Em síntese, nota-se a partir da visão dos aspectos legais da formação de professores de 

matemática, que nas décadas de 1960, 1970 e 1980 inexistiu qualquer proposta de articulação 

entre a competência técnica e a dimensão ética. Articulação esta que se pautasse em uma 

competência técnica sustentada por conhecimento mais abrangente, inclusive com um 

repertório de ações vivenciais e de convívio social, visando ao  desenvolvimento pessoal e 

social do professor. 

Pelas evidências, nos anos 1960, o processo de formação de professores no Brasil não 

contou com uma orientação e uma ação que incentivasse o desenvolvimento de competências, 

restringindo-se a uma formação que visava a dar conta da quantidade de alunos, a ensinar 

técnicas para ministrar o conteúdo básico de cada disciplina considerado importante para a 

época. Contudo, a década de 1990 chega, e acena com novas propostas e perspectivas para a 

formação do professor em geral. 

 

3.2  As propostas atuais para a formação do professor de matemática. 

 

No Brasil, embora se discuta a importância de uma formação inicial de qualidade, que 

proporcione aos futuros professores saberes específicos e pedagógicos e também a 

oportunidade de uma formação continuada que lhes dê condições para o exercício do 

magistério, a análise da situação atual tem mostrado que as escolas de formação inicial de 

professores estão caminhando muito lentamente para ter condição de formar um professor 

competente.  



Problemas são freqüentes nos cursos de formação inicial, dificultando a necessária 

profissionalização do professor e ignorando as outras dimensões de sua atuação profissional. 

Por exemplo, em relação aos cursos de formação para professores de matemática, vale 

destacar aqueles presentes concretamente em muitos cursos, relacionados à subordinação das 

licenciaturas aos cursos de bacharelado: a formação acadêmica preponderante, o foco no 

exercício da docência da disciplina, a concentração no desenvolvimento de teorias pela 

transmissão de conhecimentos, assim como a dicotomia entre os saberes matemáticos e os 

saberes pedagógicos, entre outros. 

Porém, há uma luz no fim do túnel, e começou a surgir desde 1997, quando foram 

elaborados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) / Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) vários documentos que focalizam tanto a formação inicial quanto a formação 

continuada para os professores da educação básica, dando destaque à necessária ligação entre 

a escola de formação e o sistema de ensino dos segmentos da educação básica e buscando 

proporcionar a articulação dos elementos gerais da docência com as demais dimensões da 

atuação profissional do professor. 

Surgiu, então, a expressão Base Comum Nacional para a formação de todo e qualquer 

profissional da educação escolar, renovando o currículo e buscando articular em experiências 

inovadoras o compromisso democrático com a competência profissional. Dessa forma, 

pretendendo relacionar a atividade teórica à atividade prática, alterando os limites impostos 

pelos currículos dos cursos de formação dos anos 1960, 1970 e 1980. 

Na Constituição de 1988, já encontramos presentes essas novas referências de 

mudança na educação, para um projeto de Brasil novo, tendo como ideal máximo a 

democracia. Assim, vemos em seu artigo 205, que “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 



ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” 

Também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96, 

observa-se texto similar demonstrando o posicionamento do governo brasileiro: “A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Esses dois artigos apontam para uma educação para todos. E a educação visa ao “[...] 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

No contexto desta pesquisa, interessa observar que, pelo menos na lei, existe o 

posicionamento do governo em desenvolver uma educação básica e superior que proporcione 

formação integral, abarcando a competência técnica, o conhecimento teórico e prático, os 

valores, a consciência crítica para a participação política e qualificação profissional. Ou seja, 

no apontamento destes dois referenciais legais, existe uma proposta que permite a articulação 

entre a competência técnica e a dimensão ética da profissão. 

Dois anos após a Constituição de 1988, que incorporou em seus princípios a 

valorização do magistério, veio a “Declaração Mundial de Educação para Todos” 1  que reside 

em um compromisso internacional firmado por inúmeros países, inclusive o Brasil. Esse 

compromisso previa a melhoria urgente “das condições de trabalho e da situação social do 

pessoal docente, elementos decisivos no sentido de se implementar a educação para todos”. 

Indicava, ainda, a necessidade de medidas em relação à formação continuada, profissão, 

                                                 
1 A Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990) organizada pela UNESCO, UNICEF, pelo 
PNUD e Banco Mundial. 



carreira e salário, ética profissional, direitos e obrigações, seguridade social e condições 

mínimas para um exercício docente eficaz. 

Em 1993, iniciou-se uma ampla mobilização nacional em torno da elaboração do 

“Plano Decenal de Educação para Todos”, que culminou com o “Pacto de Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação”, com o objetivo de estabelecer e implementar uma 

política de longo alcance para a profissionalização docente com vistas à elevação dos padrões 

de qualidade da educação básica.  

Posteriormente, foi criado o “Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério”, implantado a partir de janeiro de 1998, que 

incorporou parte considerável das recomendações do Pacto. Além dessas, outras ações em 

favor de uma educação de melhor qualidade têm marcado a década de 1990: a aprovação da 

“Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, a elaboração dos “Parâmetros Curriculares 

Nacionais”, a criação da “TV Escola”, a avaliação de cursos de nível superior, a análise da 

qualidade dos livros didáticos brasileiros pelo Ministério da Educação, iniciativas de 

reorientação curricular e formação continuada de professores, algumas experiências 

inovadoras de formação de professores em nível superior, e algumas parcerias 

interinstitucionais importantes, visando à busca de soluções conjuntas para problemas 

comuns, além de se intensificarem os debates em favor da qualidade da educação escolar na 

mídia e na  opinião pública. O “pacto” e outras propostas nem sempre confluem para ações 

substantivas, mas vale lembrar que, ao longo da última década, aportes de recursos como o do 

FUNDEF – Fundo Nacional para a Educação Fundamental - (agora FUNDEB) deram alguma 

realidade material para a valorização do magistério, especialmente em regiões mais carentes. 

A qualidade que se espera da educação está pautada em um aspecto formal – com base 

em conhecimento inovador – e um aspecto político – voltado para a cidadania capaz de 



intervir. Os dois aspectos mantêm uma relação ética, pois a qualidade formal é vista como 

instrumental, permanecendo como educação os desafios ligados a fins e valores.  

O comprometimento pessoal e os valores do professor são decisivos na abordagem dos 

problemas. Eles devem ser trabalhados durante o período da formação, no âmbito de uma 

ética profissional. O professor competente está atento às pequenas infrações, ao menosprezo e 

à indiferença comuns. É um trabalho rigoroso, mas que tem efeito educativo.  

Os satélites, o avião a jato, a internet e os meios mais modernos de comunicação 

aproximaram as pessoas. Isso demanda uma proposta educacional que enfatiza a 

aprendizagem para a convivência, contemplando a dimensão planetária e, ao mesmo tempo, o 

respeito pelo outro. Valores como a compreensão mútua, a solidariedade, o entendimento da 

diversidade são muito importantes e precisam ser trabalhados pelas instituições formadoras. 

(Scoz, 2000) 

Outro documento legal importante reside na Portaria SESu/MEC 1.518/ 2000, que 

dispõe os referenciais para o projeto pedagógico de cursos para a formação do professor para 

atuar na educação básica, que tem como objetivo assegurar a identidade desse professor desde 

o início do curso de licenciatura. Nessa perspectiva, apresenta a caracterização dos cursos 

indicando os seguintes objetivos: 

O Curso de Licenciatura destina-se à formação do profissional docente para 
atuar: • no magistério dos anos finais do ensino fundamental; • no magistério 
do ensino médio. Propõe-se a formação de um Professor que articule os 
saberes que definem sua identidade profissional: saber - conhecimento dos 
conteúdos de formação: específico, pedagógico, integrador; saber pensar – 
refletir sobre sua própria prática profissional; saber intervir – saber mudar/ 
melhorar/ transformar sua própria prática. (Portaria 1518/2000) 

 

Nestes objetivos observamos a menção a vários aspectos do profissionalismo docente, 

começando pela preocupação com que a formação profissional docente seja condizente com o 



ensino fundamental e médio. Esse aspecto do profissionalismo, aparentemente óbvio, está 

imbuído de múltiplas competências que o professor necessita  para desenvolver um bom 

trabalho: ter conhecimento do conteúdo do ensino fundamental, ter conhecimento do 

conteúdo do ensino médio, ter métodos e técnicas dinâmicas para o processo de 

aprendizagem, dentre outros. Pois uma formação que deixe de fornecer aos professores 

subsídios de conteúdo e técnicas dinâmicas e amplas de aprendizagem estará comprometendo 

a formação e o trabalho de todos os seus formandos. 

Observamos também nos objetivos a preocupação em não estabelecer uma 

competência técnica “tecnicista”, “conteudista” e “mecanicista”, e sim, em estabelecer um 

conhecimento dos conteúdos que seja suficiente para desenvolver o trabalho docente no 

ensino desejado, mas que dê condição de articular em contexto diversos tipos de 

conhecimentos. 

Encontramos também uma dimensão ética bastante proeminente, no sentido de colocar 

o professor como um agente transformador, transformando a si e a sua prática, a partir de um 

compromisso consigo e com a profissão, para desenvolver um trabalho profissional. Segundo 

Arroyo (2001), não existe transformação social sem a transformação pessoal, o mundo da 

profissão docente é um lugar de realizações, nele o professor deve estar comprometido com 

um projeto de vida que o torne solidário com ele mesmo e com os outros que o cercam. 

A Portaria 1518/2000 traz também as diretrizes que definem o projeto acadêmico do 

curso, assegurando-lhe: 

a preparação do professor qualificado e consciente do significado político-
social da educação, a partir da compreensão das múltiplas determinações que 
atuam sobre o processo educativo; 

a formação de um profissional que não seja um simples reprodutor/ 
repassador de informação, mas com capacidades de participar da tomada de 
decisões sobre seu trabalho e sobre a vida escolar e de produzir conhecimento; 



o domínio dos conteúdos da área específica e das respectivas metodologias, 
com vistas a conceber, construir e administrar situações de aprendizagem e 
de ensino adequadas à disseminação do saber específico de cada área, em 
diferentes instâncias sociais; 

a realização do trabalho pedagógico de maneira coletiva, interdisciplinar e 
investigativa, desenvolvendo com outros professores e com estudantes 
saberes educacionais, a partir de questões vividas na prática educativa. 
(Portaria 1518/2000) 

 

Pode-se perceber que o papel do professor e as características de sua formação 

profissional assumem aqui um caráter mais definido e a preocupação com sua formação 

política tem merecido destaque. Estudos têm destacado que a atuação do professor concretiza-

se a partir de sua competência técnico-pedagógica e de seu efetivo compromisso político. O 

mesmo documento citado acima confirma essa intenção quando apresenta as dimensões que 

devem constituir a estrutura curricular do projeto acadêmico dos cursos de formação. 

O projeto acadêmico do curso de licenciatura deve constituir-se em um todo orgânico 

de maneira a garantir que a estrutura curricular assegure a qualidade da prática docente (o 

saber, o saber pensar e o saber intervir), assim como o caráter integrador dos conteúdos entre 

si e destes com a realidade sócio-econômica-cultural em que está inserido o curso. 

Segundo este Documento Norteador para Comissões de Verificação para Autorização 

e Reconhecimento de Cursos de Licenciaturas, a estrutura curricular do projeto acadêmico do 

curso deverá ser constituída de: 

a) Conhecimentos dos conteúdos específicos da área de atuação: 

• esses conteúdos devem ser desenvolvidos atendendo ao princípio de que o 
professor é um sistematizador e facilitador de idéias e não uma fonte 
principal de informação para os estudantes; 

• os conteúdos deverão ser tratados de forma dinâmica e flexível, adaptados 
às necessidades e aos interesses institucionais e regionais, desenvolvendo-se, 
entretanto, a partir de um conjunto básico de conhecimentos e considerando 
as respectivas abordagens metodológicas de ensino; 

• a organização dos conteúdos deverá evidenciar equilíbrio entre atividades 



teóricas e práticas e contribuir para o desenvolvimento crítico-reflexivo dos 
alunos. 

b) Conhecimentos básicos à compreensão crítica da escola e do contexto 
sócio-cultural: 

• estudos que fundamentam a compreensão da sociedade, do homem, da 
educação e do professor, abrangendo aspectos filosóficos, históricos, 
políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos; 

• estudos sobre a escola como espaço de organização e desenvolvimento do 
trabalho pedagógico. 

c) Conhecimentos que compõem a abordagem pedagógica da docência: 

• conhecimentos didático-metodológicos relativos aos conteúdos específicos 
orientadores do exercício da docência: aproveitamento dos conhecimentos 
espontâneos trazidos pelos alunos; relação professor-aluno; organização do 
espaço de ensino e de aprendizagem; currículo; atendimento às diferenças; 
estratégias e procedimentos de ensino; avaliação da aprendizagem; 

• conhecimento das transposições didáticas dos conteúdos específicos para 
os níveis de ensino fundamental e médio; 

• conhecimento das inovações tecnológicas da comunicação e informação e 
de sua aplicabilidade às situações de aprendizagem; 

d) Prática pedagógica: 

• a prática pedagógica deve ser desenvolvida por meio de projetos propostos 
pelas diferentes disciplinas/ núcleos do currículo. Tais projetos constituem-
se em espaços de integração teórico-prática do currículo e em instrumentos 
de aproximação gradativa do aluno à realidade social, econômica e 
pedagógica do trabalho educativo, resultante da ação coletiva, fruto do 
projeto acadêmico da IES; 

• a prática pedagógica deve ser vivenciada ao longo do curso, iniciando-se 
no primeiro ano, em espaços educativos escolar e não escolar, garantindo a 
inserção do aluno no contexto profissional e totalizando 800 (oitocentas) 
horas, conforme Resolução 01/99 CES/CNE. (Portaria 1518/2000) 

 

Nessa Portaria fica evidente que a formação de professores, além do aspecto técnico, 

encerra uma questão essencialmente política: que professor pretende-se formar? Que tipo de 

compromisso espera-se dele? Para que se ultrapasse a especulação acerca da dicotomia entre 

compromisso político e competência técnica, é necessário considerar que a relação entre estes 

dois pólos não pode ser tratada como causa e efeito. Ou de maneira separada ou desarticulada. 



O processo de formação de professores reveste-se, nesse Documento Norteador, de 

uma totalidade que envolve os diferentes aspectos da realidade da vida escolar. Não se pode 

ignorar que o professor deve ter domínio dos conteúdos dos saberes docentes e saberes a 

ensinar; é também importante saber que tipo de conteúdos ele domina, a quem é interessante 

este conteúdo e de que forma tudo isso pode contribuir para a transformação da realidade. Isto 

é, o compromisso político não está garantido com o domínio de conteúdos pelo professor. 

Esse compromisso só se realiza através da prática deste professor. 

Nesse sentido, consideramos que se por um lado fica bastante claro o que é 

competência técnica, ou seja, domínio dos conteúdos a serem ensinados em sala de aula bem 

como dos recursos necessários para ensiná-los, a questão do compromisso político, apesar da 

importância que representa no debate sobre a formação do professor, ainda não dá conta da 

complexidade do trabalho docente.  

Por isso, consideramos também o compromisso com uma ética profissional, presente 

no Documento Norteador, segundo o qual não basta ao professor o compromisso com as teses 

mais progressistas sobre educação, ou com a qualidade do nível de ensino destinado às classes 

populares, ainda que estas sejam condições fundamentais. É preciso pensar em compromisso 

político associado a uma ética profissional; uma ética presente na formação do futuro 

professor, que lhe dê clareza do compromisso profissional. Embora não se pretenda limitar o 

conceito de compromisso político à questão ética, pode-se considerar que este parece ser o 

eixo em torno do qual se constrói o compromisso do professor.  

Nessa perspectiva, o Documento Norteador considera o professor um agente 

transformador, um cidadão engajado num processo de transformação da educação pública e 

da sociedade como um todo.  O compromisso ético deste professor se define a partir de sua 

história de vida, sua formação escolar, sua formação política e do domínio dos conteúdos a 



serem ensinados. O professor competente sabe ensinar, por quê e para quê ensinar e que há 

uma indissociabilidade entre a competência técnica, o sentido político e a dimensão humana 

na sua prática, ou seja, o saber fazer e o sentido ético do fazer estão intimamente ligados à 

concepção de mundo do educador. 

Outro documento legal, a Resolução CNE/CP 1/2002, que institui diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena, mostra explicitamente o posicionamento de 

articulação entre a competência técnica e a dimensão ética. No artigo 3º, lê-se que os 

princípios norteadores para a formação de professores e para o exercício profissional são: 

I – a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II – a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 
professor, tendo em vista: a) a simetria invertida, onde o preparo do 
professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda 
consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera; b) a 
aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 
valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual 
são colocadas em uso capacidades pessoais; c) os conteúdos, como meio e 
suporte para a constituição das competências; d) a avaliação como parte 
integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas 
e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências a 
serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso 
eventualmente necessárias. 

III – pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez 
que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-lo para a ação, 
como compreender o processo de construção do conhecimento. (CNE/CP 
1/2002) 

Nestes princípios encontra-se a valorização da idéia de competência. Ou seja, para a 

formação de professores é imprescindível propiciar o desenvolvimento de competências, o 

que pode ser promovido pela reflexão da prática, pela aproximação entre teoria e prática, pela 

construção de conhecimentos, de habilidades e de valores pautados na realidade, e tendo os 

conteúdos específicos como suporte para constituição dessas competências. 

Outro ponto a ser ressaltado refere-se ao desenvolvimento do compromisso pessoal e 



ético do professor: com a escola, com os alunos, enfim, com a sociedade como um todo. 

Esse compromisso ético vai além de um código de regras e moral da profissão 

docente. Vai além do compromisso político, chegando ao compromisso ético docente de 

professar, de fé e de dedicação com a profissão. Segundo Arroyo (2001), para se ter esse 

compromisso ético o docente necessita ter a vocação como missão, ou seja, para agir é 

fundamental ter uma chamada interior, ter felicidade de exercer sua vocação. “A ética está 

encravada no miolo da nossa autenticidade; ou realizamos o nosso ser, e então somos éticos, 

ou não o realizamos, aí em lugar de vida temos frivolidade: somos éticos por metafísicos e 

metafísicos por éticos”. (p. 51) 

 A Resolução 1/ 2002 determina que, para a construção do projeto pedagógico dos 

cursos de formação de professores, têm que ser consideradas competências e conhecimentos. 

Isto está demonstrado no Artigo 6º, 

I – as competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; II – as competências referentes à 
compreensão do papel social da escola; III – as competências referentes ao 
domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em 
diferentes contextos e sua articulação interdisciplinvar; IV – as competências 
referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; V – as competências 
referentes ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica; VI – as competências referentes ao 
gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. (CNE/CP 1/2002) 

 

Nesse artigo podemos observar a articulação da competência técnica com a dimensão 

ética de maneira ampla e dinâmica, quando se coloca que a formação de professores tem que 

transmitir o comprometimento com os valores da sociedade e da escola. Manifesta-se ainda a 

necessidade de um comprometimento docente com o processo de aprendizagem, que leve em 

conta a compreensão do conteúdo de maneira ampla e articulada, e o seu significado para 

gerar conhecimento relativo à prática. Ou seja, o conteúdo não deve ser considerado como fim 

em si mesmo, mas sim o início de novos conhecimentos e competências. 



Avalia-se assim a competência técnica como dimensão constitutiva do processo 

efetivo de formação docente, sem que, no entanto, lhe seja atribuída nenhum tipo de 

superioridade hierárquica. A competência técnica proposta pelo artigo é referendada no 

conhecimento com um significado, em que o formando não é considerado como uma tábula 

rasa, sendo sujeito pró-ativo de sua aprendizagem. Essa competência técnica pressupõe o 

planejamento, a organização do processo de “didatização”, a seleção de conteúdos vivos, a 

utilização da técnica como mediadora e facilitadora e a avaliação de natureza formativa como 

elementos fundamentais da ação docente. 

Nessa perspectiva, também se enquadra o Documento do ENEM, que valoriza 

diversas competências, dentre elas a competência de  

[...] relacionar informações representadas em diferentes formas e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 
argumentação consistente [e a competência de] recorrer aos conhecimentos 
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção 
solidária na realidade, respeitando valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural. (INEP, 1998) 

 

Chama a atenção a parceria destas competências, pois fornece a condição de associar o 

conhecimento matemático à realidade e às transformações do dia-a-dia, atribuindo à 

Matemática uma posição essencial ou fundamental para construir ou julgar qualquer 

argumentação útil, não a restringindo apenas ao universo de sala de aula. Seria como, por 

exemplo, desenvolver junto aos alunos, pais e comunidade um projeto que vise a esclarecer as 

muitas dúvidas existentes em relações comerciais ou contratos financeiros de naturezas 

diversas. As questões sobre as taxas e as possíveis multas, entre outras, que muitas vezes são 

enganosas aos olhos do cidadão comum, podem ser esclarecidas pelo conhecimento 

matemático. A competência técnica articulada com a dimensão ética, no comprometimento de 

auxiliar e proteger o outro, estabelece o compromisso do educador de intervir solidariamente 



na realidade, transmitindo valores. 

Mas será que esse ponto de vista exposto até aqui, é seguido por outros documentos 

legais específicos à formação de professores de matemática no Brasil? Será que estes 

documentos dizem textualmente que há possibilidade desta articulação de competência? 

Para dar continuidade à discussão, trago à pauta as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Matemática, bacharelado e licenciatura, instituídas pelo Parecer 

1302 do Conselho Nacional de Educação, aprovado no dia 6 de novembro de 2001. Nesse 

documento há uma distinção entre a formação proposta para os cursos de bacharelado e de 

licenciatura. Na apresentação do documento, já se observa a diferença entre a proposta de 

formação para o bacharel, que será preparado para a carreira de ensino superior e pesquisa, e 

para o licenciando, que será preparado para professor da educação básica.  

Pretendendo esclarecer essa distinção, tenta justificá-la a partir da expansão das 

aplicações da Matemática observada nas últimas décadas, as quais permitem que o 

matemático queira ocupar outras posições no mercado de trabalho. Baseia-se na idéia de que o 

raciocínio lógico, a postura crítica e a capacidade de resolver problemas, competências e 

habilidades adquiridas ao longo da sua formação tornam-no um profissional capaz de exercer 

outras funções em outras áreas profissionais, para as quais o raciocínio abstrato é uma 

ferramenta fundamental. Diante disso, prevendo que os estudantes podem ter muitas razões 

para se graduar em Matemática, sugerem a flexibilidade aos programas de graduação, para 

que possam abarcar os diversos possíveis interesses.  

A distinção entre a esfera do bacharelado e da licenciatura continua sendo reforçada 

nas Diretrizes Curriculares (Parecer 1302/ 2001) quando são apresentadas as características do 

“Perfil dos Formandos” do curso de bacharelado, que reside em “uma sólida formação de 

conteúdo de Matemática; uma formação que lhes prepare para enfrentar os desafios das 



rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional”. 

E as características do “Perfil dos Formandos” do curso de licenciatura, em que destaca a 

[...] visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em 
diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos 
educandos;  visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode 
oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania;. visão 
de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e 
consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela 
angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no 
ensino-aprendizagem da disciplina. (Parecer 1302/ 2001) 

 

No “Perfil dos Formandos”, ou características que deve ter o bacharel em Matemática, 

nota-se a evidência na “formação sólida de conteúdo” e no preparo para enfrentar as 

mudanças na sociedade, mercado de trabalho e exercício profissional. Características 

pertencentes a um profissional flexível, que pode adaptar sua formação a diferentes campos 

de atuação. 

No “Perfil dos Formandos” do curso de licenciatura, pode-se notar, uma restrita 

menção à competência ética, na responsabilidade ou compromisso com o “papel social de 

educador” e o compromisso de oferecer uma formação para os educandos voltada para o 

“exercício da cidadania” e “acessível a todos”, que desmistifique a Matemática e livre os 

alunos de traumas e angústias. 

No meu entender, em relação ao “Perfil dos Formandos”, parecer haver uma cisão. Do 

lado do bacharelado, valoriza-se a competência técnica, e do lado da licenciatura, a dimensão 

ética, num sentido restrito ao social. 

As Diretrizes Curriculares (Parecer 1302/2001) distinguem também as competências 

que devem ser desenvolvidas nos dois cursos. Onze competências e habilidades comuns aos 



currículos de bacharelado e a licenciatura em Matemática. 

a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão; b) 
capacidade de trabalhar em equipes multi-disciplinares; c) capacidade de 
compreender, criticar e utilizar novas idéias e tecnologias para a resolução 
de problemas; d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática 
profissional também fonte de produção de conhecimento; e) habilidade de 
identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, 
utilizando rigor lógico-científico na análise da situação problema; f) 
estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; g) 
conhecimento de questões contemporâneas; h) educação abrangente 
necessária ao entendimento do impacto das soluções encontradas num 
contexto global e social; i) participar de programas de formação continuada; 
j) realizar estudos de pós-graduação; h) trabalhar na interface da Matemática 
com outros campos de saber. (Parecer 1302/2001) 

 

E seis competências que devem ser desenvolvidas somente nos cursos de licenciatura: 

Elaborar propostas de ensino-aprendizagem de matemática para a educação 
básica; analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; analisar 
criticamente propostas curriculares de matemática para a educação básica; 
desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia 
e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando 
trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e 
algoritmos; perceber a prática docente de Matemática como processo 
dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e 
reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e modificados 
continuamente; contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da 
escola básica. (Parecer 1302/2001) 

 

A maior distinção, no entanto, fica por conta da estrutura curricular dos dois cursos 

(Parecer 1302/2001): 

Bacharelado Licenciatura 

Cálculo Diferencial e Integral Cálculo Diferencial e Integral 

Álgebra Álgebra Linear 

Topologia Fundamentos de Análise 

Análise Matemática Fundamentos de Álgebra 

Álgebra Fundamentos de Geometria 



Análise Complexa Geometria Analítica 

Geometria Diferencial Conteúdos Matemáticos da Educação Básica

Probabilidade Conteúdos de Áreas afins da Matemática 

Estatística Conteúdo da Ciência da Educação 

Física Geral Conteúdo da História da Matemática 

Física Moderna Conteúdo da Filosofia da Matemática 

Informática Conteúdo das Ciências da Matemática 

Estudos avançados de Matemática Informática 

Monografia Estágio 

 

A Sociedade Brasileira de Matemática, em crítica aberta, expôs que as Diretrizes 

Curriculares “parecem considerar o curso de licenciatura como um curso de "bacharelado 

suavizado", falhando em reconhecer a especificidade da formação do professor, assim como a 

necessidade de uma formação sólida e bem direcionada em conteúdos matemáticos”. (Fórum 

Nacional, 2002) 

Além disso, os conteúdos relacionados à Física não são colocados como obrigatórios 

nos cursos de licenciatura, contrariando as próprias instruções iniciais, em que os legisladores 

relacionam que “estabelecer relações entre a matemática e outras áreas do conhecimento” e 

“trabalhar a interface da Matemática com outros campos de saber” (Parecer 1302/2001) são 

competências e habilidades a serem desenvolvidas nos licenciandos. 

As Diretrizes Curriculares (Parecer 1302/2001) abordam a questão das atividades 

complementares a serem desenvolvidas nos cursos de bacharelado e licenciatura. Quanto às 

proposições de atividades para os bacharéis indica que, 



[...] algumas ações devem ser desenvolvidas como atividades 
complementares à formação do matemático, que venham a propiciar uma 
complementação de sua postura de estudioso e pesquisador, integralizando o 
currículo, tais como a produção de monografias e a participação em 
programas de iniciação científica e à docência. (Parecer 1302/2001) 

 

E quanto às proposições de atividades complementares para a licenciatura, as mesmas 

Diretrizes indicam a reflexão sobre a prática pedagógica através do estágio, para desenvolver: 

“a) uma seqüência de ações onde o aprendiz vai se tornando responsável por tarefas em ordem 

crescente de complexidade, tomando ciência dos processos formadores; b) uma aprendizagem 

guiada por profissionais de competência reconhecida”.  

Pode-se entender, como consta no documento do Fórum Nacional (2002), que as 

Diretrizes Curriculares, 

[...] não contemplam a prática da pesquisa como uma alternativa de 
formação para a atividade docente, como expressa o item 5 das “Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos Cursos de Matemática” que trata do “Estágio e 
Atividades Complementares”. Neste item, recomenda-se, para o caso do 
Bacharelado, que sejam “desenvolvidas atividades completares à formação 
do matemático, que venham a propiciar uma complementação de sua postura 
de estudioso e pesquisador”; enquanto que “No caso da Licenciatura, o 
educador matemático deve ser capaz de tomar decisões, refletir sobre sua 
prática e ser criativo na ação pedagógica...”. Ou seja, em tais recomendações 
não aparece como uma das possibilidades de organização curricular da 
Licenciatura em Matemática “o aprimoramento, do futuro professor, em 
práticas investigativas”, como recomenda o Artigo 2o (item IV) da 
Resolução CNE/CP 1 de 18/02/02 e também o Artigo 3o (item III) que 
recomenda que se considere no preparo profissional “a pesquisa, com foco 
no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto 
dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o 
processo de construção do conhecimento. (Fórum Nacional 2002) 

 

Como se pode observar, o Parecer 1302/2001 não apresenta uma postura clara, que 

ofereça a articulação entre a competência técnica e a dimensão ética, encontrada nos 

documentos legais anteriores. Isto é preocupante, pois apresenta a incompatibilidade das 

referências nacionais de formação de professores em relação à formação de professores de 

matemática. Demonstra-se, assim, que as diretrizes para a formação de professores de 



matemática ainda estão muito presas à cisão entre os cursos de bacharelado e licenciatura, e 

bem distante do desenvolvimento de um profissionalismo docente que contenha a 

competência técnica e a dimensão ética plena.  

Um comentário lateral que se pode fazer, em relação às comparações entre currículos 

da formação de bacharéis e de licenciandos, é uma advertência: o bacharel tem em seus quatro 

anos de graduação uma espécie de “pré-formação”, seguida, por exemplo, de meia dúzia de 

anos de mestrado e doutoramento antes de se tornar um pesquisador. O licenciado, pelo 

contrário, em quatro anos aprende todo o conteúdo matemático e pedagógico que o equipa 

para o imediato exercício da profissão... 

No que toca à competência técnica, observa-se, na maioria das vezes, o foco no 

conteúdo visando à resolução de problemas e antenado a uma matemática utilitarista. E 

quanto à dimensão ética, pode-se perceber uma ligeira preocupação no “Perfil dos 

Formandos” de licenciatura. 

Corroboram essa visão, as contundentes críticas sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Matemática, que partiram da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática (SBEM), Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional 

(SBMAC), e Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Segundo essas Sociedades, as 

Diretrizes são um documento que, 

[...] apresenta uma proposta que não contempla e, em alguns casos nega, 
aspectos que têm sido considerados fundamentais para a formação de 
professores de Matemática em fóruns nacionais de educadores. Além disso, 
as ”Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Matemática”, no que diz 
respeito ao curso de Licenciatura, ignoram e até contradizem  princípios 
apresentados nas “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica.. (Fórum Nacional 2002) 

 

E, em outro trecho do mesmo documento observa que 



Ao invés de propor a constituição de um “curso de licenciatura plena, numa 
estrutura com identidade própria”, como recomenda a Resolução CNE/CP 1, 
de 18/02/02,  limita-se a diferenciar a formação do professor da do bacharel 
por meio de uma educação “menos sólida”, mais superficial, em um curso de 
“segunda categoria”. (Fórum Nacional 2002) 

 

Concluindo a análise dos documentos legais, faz-se necessário não perder de vista que 

a competência técnico-pedagógica (domínio dos conteúdos e formas de ensiná-los) não pode 

estar distanciada do compromisso ético, pois se corre o risco de formar professores 

excessivamente "tecnicistas ou politicistas". Existe entre estas dimensões da formação do 

professor uma relação orgânica explicitada por Gramsci (1968), da seguinte forma: 

[...] o modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na 
eloqüência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num 
imiscuir-se ativamente na vida prática, como construtor, organizador, 
persuasor, permanente, já que não apenas orador puro - e superior, todavia 
ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, eleva-se à técnica-
ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual se permanece 
"especialista" e não se chega a "dirigente" (especialista mais político). (p.8) 

 

Dessa forma, a construção da competência técnica do professor não pode limitar-se à 

eloqüência, ou ao "ativismo neutro". A apropriação do conhecimento, dos saberes necessários 

à sua prática docente, deve realizar-se mediante a crítica e o posicionamento ético do sujeito 

envolvido. 

Mello (1982) apresenta os seguintes pressupostos: a escola é inseparável da totalidade 

do social; o espaço de ação existente na escola é um espaço garantido pela contradição entre a 

classe que detêm o poder econômico e aqueles que são excluídos da escola; a escola 

elementar tem por principal característica a seletividade, determinando o fracasso entre os 

alunos de baixa renda; as condições escolares hoje são mecanismos de seletividade que 

contribuem para a reprodução da desigualdade social, por meio da exclusão dos mais pobres 

da escola e pela legitimação dessa exclusão através do caráter técnico da escola que dissimula 



o sentido político; a escola só realizará seu sentido político se garantir melhores condições de 

aprendizagem às crianças pobres.  

A mesma autora considera a escola, portanto, como elemento de mediação 

fundamental entre os alunos e os processos existentes na realidade, entre o estudante e o 

contexto em que está inserido. Esta mediação refere-se às relações no interior da escola e fora 

dela, através das quais se efetua o movimento de transformação social. Nesse sentido, o 

professor deve ser considerado como um dos elementos de funcionamento da escola, e como 

resultado da ação de fatores tanto externos quanto internos (seu sistema perceptivo): idade, 

sexo, estado civil, origem social, formação, experiência no magistério, suas crenças, seus 

valores, suas concepções etc. 

Se, por um lado, Mello (1982) defende a idéia de que se pode chegar ao compromisso 

ético a partir de atitudes que exijam competência técnica, Nosella (1983) vê aí um risco de 

retorno às práticas pedagógicas tecnicistas, mascarando um problema mais complexo, que é a 

reprodução do autoritarismo na escola. Ele propõe, então, que a questão da competência 

técnica esteja relacionada ao horizonte ético, o qual gera diferentes concepções de cultura e 

diferentes projetos.  Esse horizonte ético se caracteriza como uma reflexão crítica sobre a 

moralidade, buscando valores que são o ponto de partida para “consubstanciar em uma norma 

para instaurar um fato, para criar um hábito”. (Machado, 2004, p.143) 

Diante disso, Nosella (1983) considera importante historicizar a categoria 

"competência técnica", devido à possibilidade da existência de diferentes concepções. Ele 

defende que é preciso refletir sobre o tipo de competência técnica que se pretende, ou seja, a 

necessária subordinação da competência técnica (uma nova competência, ele aponta!) ao 

compromisso ético, que não é capaz de viabilizar-se por si só, mas também não se viabiliza 

apenas pela competência técnica. 



Saviani (1983), retomando as posições de Mello(1982) e Nosella (1983) citadas acima, 

identifica-lhes os pontos de convergência, principalmente no que se refere ao sentido ético do 

saber e das formas de apropriação desse saber. Destaca que a apropriação do saber passa pela 

identificação dos fins a serem alcançados, e pela elaboração dos métodos para alcançar esses 

fins, o que implica imediatamente compromisso ético e mediatamente competência técnica. 

Nesse sentido, Rios (2003) afirma o seguinte: 

Com efeito, ao investigarmos o fenômeno educativo do ponto de vista da 
totalidade procuramos vê-lo em todos os seus componentes: um componente 
econômico, enquanto relacionado à vida material, parte do trabalho humano 
na sociedade; um componente político, no que diz respeito ao poder que 
permeia as relações na educação; um componente ético, a partir do que diz 
respeito aos valores que subjazem à prática dos educadores [...] (p.26) 

 

Refletindo sobre a dicotomia entre a dimensão técnica e a dimensão política da 

atuação do professor, Rios (2003) sugere a superação desta dicotomia através da dimensão 

ética - articulação entre saber, poder, dever e querer do professor. Considera, tanto o professor 

como a escola elementos mediadores na relação aluno/mundo. Mediação que é realizada pela 

articulação entre a dimensão técnica (saber fazer bem), dimensão política (querer fazer bem) e 

dimensão ética (dever fazer bem). Nesse sentido afirma que 

[...] a investigação filosófica, que busca ajudar a ver claro, mostrará que o 
que se tem denominado competência técnica não é algo separado do 
compromisso político, porque há um elemento de mediação significativo 
entre os dois: a perspectiva ética(  )articular o saber, o poder, o dever e o 
querer dos educadores e sua presença na prática concreta que esses vêm 
realizando no espaço da instituição educacional [...] (p.41) 

 

Nesse sentido, a escola e o professor devem fornecer o aparato conceitual e teórico 

para que o aluno possa orientar sua ação e reflexão do real. O "saber fazer" (competência 

técnica) é fundamental, mas sem compromisso político torna-se uma “competência vazia”, 

uma vez que o conhecimento tem sempre um caráter político, tanto no momento de sua 



produção como em sua reprodução, que acontece, principalmente, durante o processo de 

ensino-aprendizagem. Espera-sedo educador, portanto, uma postura política que indique um 

tipo de compromisso ético. 

Essa ética trata de princípios e não de mandamentos. É um eterno pensar, refletir, 

construir. É o compromisso docente que considera “educar um ato de iluminar caminhos”, 

enfatizando que na atuação educativa não há como renunciar aos valores éticos, pois são eles 

que, ao desempenhar um papel central no sistema axiológico, determinam as motivações e os 

modelos de comportamento. 

Assim, pode-se perceber que a dimensão ética da competência não está presente 

apenas na competência do professor. Alguns valores são exigidos e devem ser respeitados no 

exercício da profissão que, em geral, abrange aqueles que são usuários do seu trabalho, os 

colegas, a classe como um todo e a nação. Os valores específicos de cada profissão 

representam as variações entre os diversos estatutos éticos. Cada profissão tem suas próprias 

características e, isso exige também valores pertinentes a um desempenho de boa qualidade. 

O sentido ético amplo está representado na Pedagogia da Autonomia de Freire (1997), 

quando valoriza a esperança e o otimismo em detrimento das mentalidades fatalistas, que se 

conformam com a ideologia imobilizante de que "a realidade é assim mesmo, e que nada pode 

se fazer". O sentido ético amplo é o compromisso docente em educar para construir. É libertar 

o ser humano das cadeias do determinismo, reconhecendo que a História é um tempo de 

possibilidades. É um "ensinar a pensar certo" como quem "fala com a força do testemunho". É 

um "ato comunicante, co-participado", de modo algum produto de uma mente 

"burocratizada". 

Assim, a ética é parte integrante da competência profissional, qualquer que seja o 

espaço de atuação do indivíduo. O compromisso e os valores do docente têm que ser 



vivenciados, independentemente de quem paga o salário ao fim do mês, independentemente 

das lacunas deixadas pela legislação e instituições formadoras. 

Podemos concluir que as propostas de articulação entre a competência técnica e a 

dimensão ética existem nos documentos legais gerais (Constituição de 1988, Lei 9394/96, 

Portaria 1518/2000, Resolução CNE 1/2002, ENEM), mas não no documento específico à 

formação de professores de matemática, Parecer 1302/2001, o que ocasiona uma perda de 

referência tanto para as instituições formadoras particulares e públicas, como para os 

formandos e alunos do ensino básico. Enfim, todo o processo educativo concernente à 

matemática fica prejudicado. 

Neste ponto, suponho poder apresentar como as hipóteses estabelecidas neste trabalho 

de que é possível: (a) criar uma identidade do professor de matemática, que coloque a 

necessária competência técnica em sintonia com os projetos e valores da instituição na qual se 

insere; (b) articular os valores que sustentam o projeto da instituição com as práticas 

efetivamente vivenciadas na escola, incluindo os processos de avaliação; e (c) formar um 

professor de matemática combinando a universalidade da Matemática como linguagem com a 

necessidade de contextualização dos conceitos estudados, podem ser realizadas no contexto 

dos cursos de formação inicial e continuada.  

Não devo tratar aqui dos conteúdos, pois já foram estabelecidos nas propostas dos 

documentos oficiais, discutidas anteriormente. Nesse ponto, a discussão deverá ser 

direcionada para as possibilidades de realizar a formação, de maneira que possa atender às 

hipóteses deste trabalho, acima descritas. Tais propostas, no meu entender, serão 

concretizadas a partir da maneira como são ensinados os conteúdos, ou seja, na forma de 

ensinar matemática que serão praticadas nos cursos de formação.  



Atendendo às hipóteses deste trabalho, penso que a maneira de ensinar matemática nos 

cursos de formação inicial ou continuada deveria atender à concepção de conhecimento como 

rede, na qual o essencial é a relevância dos significados dos objetos do saber para que possam 

ser mobilizados na atuação docente de maneira crítica e efetiva. Esse tema será discutido no 

próximo capítulo, no qual será também  apresentada uma forma de conhecer matemática que 

poderia seria ideal. 

O que estou defendendo é uma maneira de ensinar aos professores que tenha o 

objetivo de ultrapassar a idéia de que ele é 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 – ou seja, com 

os projetos que compartilha -, quer quanto à aprendizagem dos alunos, quer quanto ao seu 

próprio desenvolvimento profissional e pessoal. 

Nesse sentido, penso que poderá haver três focos principais nas possibilidades dos 

cursos de formação atenderem às hipóteses deste trabalho: os projetos (pessoais e coletivos), a 

contextualização e a interdisciplinaridade, como forma de ensinar e como articulação entre as 

formas de ensinar e a atuação docente.  

Segundo Machado (2000) “etimologicamente, a palavra projeto deriva do latim 

projectus [...], significando algo como um jato lançado para frente”. (p.2) O autor ainda 

aponta três características fundamentais do conceito de projeto: “a referência ao futuro, a 

abertura para o novo e o caráter indelegável da ação projetada” (p.5). Os projetos são 

inerentes às ações pedagógicas já que, segundo o autor “a palavra educação sempre teve seu 

significado associado à ação de conduzir a finalidades socialmente prefiguradas, o que 

pressupõe a existência e a partilha de projetos coletivos”. (p.20) 



Com relação à interdisciplinaridade e à contextualização, um ensino pautado nessa 

prática pretende formar alunos com uma visão global de mundo, aptos para “articular, religar, 

contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos 

adquiridos” (Morin, 2000a, p.29). 

A interdisciplinaridade compreende troca e cooperação, uma verdadeira integração 

entre as disciplinas, de modo que as fronteiras entre elas tornem-se invisíveis para que a 

complexidade do objeto de estudo se destaque. Nessa visão interdisciplinar, o tema a ser 

estudado está acima dos domínios disciplinares. Além da necessidade de um pensamento 

sistêmico, outro ponto importante na obra de Morin trata da contextualização, da inserção das 

partes no todo, já que informações dispersas que não se inserem na visão geral de mundo e 

não têm ligações com as redes cognitivas pré-existentes em cada pessoa deixam de ser 

significantes e gerar significados. 

Segundo Machado (2000), a idéia de rede ou teia de significações daria uma maior 

mobilidade aos currículos e seria a chave para a construção de um trabalho verdadeiramente 

interdisciplinar. Nesse sentido, na tentativa de discutir a questão das competências técnicas e a 

dimensão ética dentro do contexto de formação de professores de matemática, vale ressaltar 

que a questão interdisciplinar constitui-se em um dos eixos que sustenta a formação docente, 

inclusive nos documentos oficiais. Para Menezes (1994) a “interdisciplinaridade” é essencial 

porque 

[...] a formação humana, por sua vez, tão mais eficaz ela se apresenta quanto 
mais ela estiver fundada em atividades individuais e coletivas do educando e 
quanto mais estas atividades envolverem as muitas formas que ele possui de 
percepção, de sensibilidade, e suas muitas habilidades, sejam elas físicas, 
social-afetivas, artísticas, e não só cognitivas, de raciocínio ou de atenção. O 
aprendizado, como o pecado, é realizado em pensamentos, palavras e 
ações.(p.32) 

 



Os professores de matemática muitas vezes encontram dificuldades no 

desenvolvimento de projetos de caráter interdisciplinar devido ao fato de terem sido formados 

dentro de uma visão positivista e fragmentada do conhecimento (Kleiman e Moraes, 1999). 

Para essas autoras, o professor se sente inseguro de dar conta dessa nova tarefa. Ele não 

consegue pensar interdisciplinarmente porque toda a sua aprendizagem realizou-se dentro de 

um currículo compartimentado, ou seja, organizado por disciplinas. 

Mas o “tornar-se professor”, aprender a profissão, é um processo contínuo em que o 

docente aperfeiçoa sua prática a partir de reflexões fundamentadas em teorias de cunho 

metodológico e conceitual. A necessidade de lidar com uma clientela cada vez mais plural, do 

ponto de vista cognitivo, social, cultural, étnico e lingüístico, exige dos professores um 

conhecimento mais maleável e atualizado dos conteúdos e de metodologias de ensino 

facilitadoras do aprendizado (Mizukami, 1999). 

É, portanto, necessário que os docentes tenham participação direta no processo de 

elaboração e desenvolvimento dessas metodologias a serem aplicadas na sala de aula. Os 

cursos de formação inicial e continuada de professores devem ser espaços que favoreçam a 

reflexão, o diálogo entre diferentes disciplinas e a construção de práticas de sala de aula 

embasadas por teorias sólidas de ensino-aprendizagem.  

Esses cursos devem também promover o encontro entre, como foi apresentado 

anteriormente, a idéia de projeto, de interdisciplinaridade e contextualização.  Pois o 

diferencial dos projetos interdisciplinares é o envolvimento de docentes de diferentes 

disciplinas que vislumbrem a possibilidade de um trabalho em conjunto. Para Fazenda (2002), 

“existe a necessidade de um projeto inicial que seja suficientemente detalhado, coerente e 

claro para que as pessoas, nele envolvidas, sintam o desejo de fazer parte dele”. (p. 74) Para 

que consintam, acrescento, em abandonar-se rumo a um objetivo maior. Num trabalho 



interdisciplinar não deve haver disciplinas hegemônicas e coadjuvantes, todas têm a mesma 

relevância. 



 


