
CAPÍTULO  4 

 

PROPOSIÇÕES PARA TRABALHO DO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA 

 

4.1  A ética no ensino 

 

Para Freire (1997), é no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da 

opção, que se instaura a necessidade da ética no ensino e se impõe a responsabilidade e o 

compromisso do professor. Para ele, a ética no ensino se torna inevitável e sua transgressão é 

um desvalor. O ensino não está limitado apenas à informação do acervo científico produzido 

pela humanidade. Seu objetivo direciona para uma formação integral do educando, o que 

significa atender aspectos como a realização pessoal, a preparação para a vida, para uma 

função produtiva e crítica na sociedade, enfim, para o exercício da cidadania. 

Como falar em ética no ensino sem se referir aos valores? Gadotti (1991), comentando 

o assunto, refere que 

Todo processo educacional é determinado, condicionado e tem suas forças 
propulsoras constituídas por ideais e valores. A história da humanidade é 
marcada por conflitos sociais, por contradições entre os seres humanos, 
sendo que, nos tempos de crise, vem à tona a carência dos valores. Ao 
experimentar a ansiedade, ao se ter consciência da gravidade dos problemas, 
a sociedade responsabiliza a escola e exige dela respostas adequadas no 
sentido de desenvolver a dimensão ética na personalidade dos alunos.(p.27) 

 



Há também dentro da escola contradições, conflitos e inversão de valores do mesmo 

modo que na sociedade, e nem sempre esses conflitos são inteligíveis para os seus membros. 

As instituições educacionais são, por definição social, culturalmente construídas e 

compartilhadas, portanto, inevitavelmente envolvidas em questões de valores. Os maiores 

problemas educacionais não são de natureza técnica; e os vários tipos de respostas técnicas só 

podem ser avaliados no contexto dos valores que assumem no projeto educativo. 

Como mencionado no capítulo 3, alguns valores são exigidos e devem ser respeitados 

no exercício da profissão docente e, em geral, abrangem os educandos, 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 sua própria característica e isto exige 

também valores pertinentes a um desempenho de boa qualidade. 

Ética trata de princípios e não de mandamentos. É preciso, portanto, ter claro que não 

existem normas acabadas, regras definitivamente consagradas. A ética é um eterno pensar, 

refletir, construir. Ao escrever sobre a pedagogia da autonomia, Freire (1997) considerou que 

a esperança e o otimismo na possibilidade da mudança na concepção de educação, proposta 

pela LDB 9394/96, são um passo gigante na construção e formação científica do professor, 

que deve coincidir com sua retidão ética. Nas incisivas palavras de Freire (1997) pode-se 

compreender o compromisso e a abrangência da ética, pois como ele mesmo diz: 

A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória 
de raça, gênero, de classe. É por essa ética inseparável da prática educativa, 
não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que 
devemos lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa 
prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles. 
Na maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos, no modo como 
citamos autores de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos 
[...] Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, 
capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso 
mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-
lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde mas 
perseverantemente nos dedicar. [...] Não podemos nos assumir como sujeitos 
de procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, 



transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. Neste 
sentido, a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade mas não é 
uma virtude. Não podemos aceitá-la. (p. 17-21) 

 

Freire (1997) percebeu os problemas educativos da sociedade brasileira e mundial, e 

propôs uma prática educativa para os resolver, ensinou os professores a navegar rotas nos 

mares da educação, orientados por uma bússola que aponta, entre outros, os seguintes pontos 

cardeais: 

- a rigorosidade metódica e a pesquisa; 

- a ética e estética; 

- a competência profissional; 

- o respeito pelos saberes do educando e o reconhecimento da identidade cultural; 

- a rejeição de toda e qualquer forma de discriminação; 

- a reflexão crítica da prática pedagógica; 

- a corporeificação; 

- saber dialogar e escutar; 

- querer bem aos educandos; 

- ter alegria e esperança; 

- ter liberdade e autoridade; 

- ter curiosidade; 

- ter a consciência do inacabado. 

Esses são princípios basilares a uma prática educativa que transforma educadores e 

educandos e, lhes garante o direito a autonomia pessoal na construção de uma cidadania que a 

todos respeita e dignifica. De maneira geral, de acordo com Machado (2001), 



[...] ainda que a palavra cidadania costume ser associada à garantia de 
direitos, seu cerne encontra-se precisamente na idéia de participação, de 
articulação entre os interesses, entre os projetos pessoais e coletivos. Assim 
como não vivemos, como seres humanos, sem projetos pessoais, também 
não vivemos apenas de projetos pessoais: todos temos interesses sinceros em 
participar de projetos maiores, que envolvam interesses de outras pessoas, 
com quem temos sintonia. (p.107)  

 

A ética no ensino, também, supõe a ação consciente e esclarecida de: 

- assumir a condição humana na complexidade do nosso ser; 

- alcançar a humanidade em nós mesmos em nossa consciência pessoal; 

- assumir o destino em suas antinomias e plenitude. 

A ética no ensino instrui a assumir a missão antropológica do milênio: 

- trabalhar para a humanização da humanidade; 

- efetuar a dupla pilotagem do planeta: obedecer a vida, guiar a vida; 

- alcançar a unidade planetária na diversidade; 

- respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo; 

- desenvolver a ética da solidariedade; 

- desenvolver a ética da compreensão; 

- ensinar a ética do gênero humano.  

Ao discorrer sobre o tema ética e ensino, Morin (2000) diz que a profissão docente, 

como exercício habitual de uma tarefa a serviço de outras pessoas, inclui-se no complexo da 

sociedade como uma atividade específica. Essa prática traz benefícios recíprocos a quem 

pratica e a quem recebe o fruto do trabalho, exigindo, nessas relações, a preservação de uma 



conduta condizente com os princípios éticos específicos. Existem aspectos claros de 

observação do comportamento nas diversas esferas em que ele se processa: perante o 

conhecimento, perante o cliente, perante o colega, perante a classe, perante a sociedade, 

perante a Pátria e perante a própria humanidade como conceito global. 

O mesmo autor, enfatiza ainda que a profissão docente, como prática habitual de um 

trabalho, oferece uma relação entre necessidade e utilidade, no âmbito humano, que exige 

uma ética específica para o sucesso de todas as partes envolvidas.  

O valor do profissionalismo deve acompanhar-se de um valor ético. Quando só existe 

a competência técnica científica falta uma atitude virtuosa, e é sacrificada a integridade no 

campo de trabalho. A profissão docente, que pode enobrecer pela ação correta e competente, 

pode também ensejar a desmoralização, pela conduta inconveniente, com a quebra de 

princípios éticos. Neste caso, o sentido de utilidade pode estar presente, mas a ética não se 

cumprir. 

As competências tradicionais, "ler, escrever, contar", são instrumentos essenciais da 

vivência democrática em uma sociedade civilizada, mas podem não ser pré-requisitos 

necessários para a aquisição de competências profissionais específicas. Essas são parte 

constitutiva, mas a sua aquisição, se não tiver sido realizada na infância, pode ser também 

adquirida em tempos sucessivos à construção de uma rede de significações, que pode ser, em 

alguns casos, um guia ao tardio acesso a conhecimentos gerais. 

O exame das competências impõe uma atenção especial ao contexto operativo e, ao 

mesmo tempo, ao desenvolvimento da reflexão, sobre a evolução de conteúdos disciplinares, 

em âmbito das especialidades, e sua relação entre eles. Tais reflexões têm que estar 

articuladas com as problemáticas da relação formação/organização, que dificilmente podem 

ser reduzidas a uma "disciplina escolar", mas que têm que ser abordadas de forma 



interdisciplinar, segundo as relações complexas entre teoria e prática operacional. O processo 

de conhecimento deve ser considerado como uma atividade mental através da qual o sujeito 

vem reconstruindo e reelaborando sua forma peculiar de relação com a realidade. Ou seja, 

segundo Machado (2004),  

De fato, a idéia de conhecer encontra-se cada vez mais associada a conhecer 
o significado, sendo o significado de algo caracterizado por meio das 
relações que podem ser estabelecidas entre esse algo e o resto do mundo. 
Construir o conhecimento seria, pois, como construir uma grande rede de 
significações, onde os nós seriam os conceitos, as noções, as idéias, em 
outras palavras, os significados e os fios que compõem os nós seriam as 
relações que estabelecemos entre algo em que concentramos nossa atenção e 
as demais idéias, noções ou conceitos: tais relações condensam-se em feixes, 
que, por sua vez, articulam-se em uma grande rede. (p.89) 

 

A experiência constitui, em tal perspectiva, um elemento veiculante da construção de 

significados. Esta não é, portanto, constituída do simples "fazer", desvinculada do onde, 

como, com quem se realiza uma determinada atividade ou se reflete sobre ela. A experiência 

vincula-se, portanto, ao contexto social, à organização em que se realiza, ao sistema de 

relações que a acompanha e ao tipo de elaboração compartilhada e subjetiva que serve de 

elemento ao conhecimento. (Morin, 2000) 

Essas considerações evidenciam a complexidade da relação entre conhecimentos 

estruturados e experiências vivenciadas, pois não é fácil assumir que um conteúdo de 

conhecimento venha a ser adequadamente capturado se não se compreende o modo como 

outros conteúdos, induzidos a partir do exterior, podem se organizar, incidindo sobre 

comportamentos, conhecimentos e/ou valores do próprio sujeito. Elas motivam também 

questionamentos que envolvem o projeto de uma escola diferente. Como pensar uma escola 

na qual a preocupação, os caminhos convergem para uma formação ideal como a sociedade 

está a exigir. Esta escola seria aquela sonhada por Freire (1997), quando diz que: 

[...] a escola deve ser não apenas um lugar agradável, mas polêmico, o palco 



não de conciliação, mas de conflito, de discussão, de crescimento, onde o 
desejo dos alunos, as suas falas representem os principais parâmetros para a 
elaboração de diretrizes que visem a organização da escola, o rendimento do 
aluno no que se refere à formação de indivíduos capazes de discutirem, de 
criticarem a sociedade onde estão inseridos, a partir de reflexões sobre a sua 
realidade mais imediata a escola.(p.34-35) 

 

A idéia de ética profissional indica que o ensino exige do docente comprometimento 

existencial, do qual nasce autêntica solidariedade entre educador e educandos, pois ninguém 

se contenta com uma maneira neutra de estar no mundo. Ensinar, por essência, é uma forma 

de intervenção ética no mundo, uma tomada de posição, uma decisão, por vezes, até uma 

ruptura com o passado e o presente. 

Para Freire (1997), o ensino é ideológico, mas dialogante e atento, para que se possa 

estabelecer o autêntico valor da comunicação da aprendizagem, entre gente, com alma, 

sentimentos e emoções, desejos e sonhos. A sua pedagogia é fundada na ética, no respeito à 

dignidade e à própria autonomia do educando, e é vigilante contra todas as práticas de 

desumanização. Para ele, o ensino é muito mais que uma profissão, é uma missão que exige 

comprovados saberes no seu processo dinâmico de promoção da autonomia do ser de todos os 

educandos. Nos princípios enunciados por ele, o professor verdadeiramente ético promove a 

inclusão de todos os alunos numa escolaridade que dignifica e respeita os educandos, porque 

respeita a sua leitura do mundo como ponte de libertação e autonomia de ser pensante e 

influente no seu próprio desenvolvimento. 

Seja a escola particular ou pública, o aluno deve ser a sua razão de ser. Assim, desde a 

matrícula dos alunos, aos horários, à organização das turmas e escolha dos professores para 

cada turma ou disciplina, ao planejamento, à grade curricular, à seleção dos conteúdos, aos 

materiais didáticos, aos critérios de avaliação, à relação da escola com as famílias, à relação 

da escola com a comunidade da qual os alunos fazem parte, às metodologias e atividades 



selecionadas, à merenda, ao recreio, às festas, à organização da limpeza da escola, tudo, 

enfim, que acontece na escola, facilita ou dificulta a aprendizagem do aluno. Desta forma, 

nada é meramente administrativo, ou meramente relacional, ou meramente pedagógico, mas 

tudo é, fundamentalmente, ético. 

Assim, vislumbra-se que é preciso possuir critérios, valores, e, mais ainda, estabelecer 

relações e hierarquias entre esses valores para nortear as ações em sociedade. Por 

conseqüência, um currículo escolar sobre a ética pede uma reflexão sobre a sociedade 

contemporânea na qual está inserida a escola; no caso, o Brasil do século XXl. Tal reflexão 

poderia ser feita de maneira antropológica e sociológica: conhecer a diversidade de valores 

presentes na sociedade brasileira. No entanto, por se tratar de uma referência curricular 

nacional que objetiva o exercício do valor da cidadania, é imperativa a remissão à referência 

nacional brasileira: a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. 

Nela, encontram-se elementos que identificam questões éticas. Na LDB também, quando 

valoriza a ética de uma formação cidadã e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. 

Várias são as colocações dos autores especializados no assunto e estas sugerem uma 

reflexão crítica, uma auto-avaliação, uma busca de subsídios que possibilitem uma postura 

ética, particularizando o contexto escolar, que oportunize a aproximação: ação, projetos e 

valores. Para Machado (2000), 

 

[...] o objetivo perseguido é procurar explicitar um conjunto de princípios ou 
de valores que, em nossa perspectiva, deveriam sustentar os projetos 
educacionais em cada novo século, que começa a cada dia. Sem eles, todo 
conhecimento se dilui em informações, toda sabedoria se perde no 
conhecimento, todas as ações educacionais reduzem-se a meras tecnicidades. 
São eles a cidadania, o profissionalismo, a tolerância, a integridade, o 
equilíbrio e a pessoalidade. (p.39-40) 

 



Assim, confirma-se o mais importante, ou seja, que o ensino é a preparação para o 

exercício do valor da cidadania, integridade, profissionalismo, pessoalidade, tolerância e 

equilíbrio. Nesse sentido, os valores éticos são fatores centrais na determinação de objetivos e 

projetos de vida e do ensino, norteando o comportamento, ajudam a ordenar o mundo, 

orientam a ação individual no meio educacional, influenciando a forma de perceber e de 

identificar as experiências que se vivem. Logo, dão sentido à vida humana.  

Para Freire (1997), o que caracteriza o ser humano é que é o único ser capaz de 

aprender com alegria e esperança. Aprender é uma descoberta criadora, com abertura ao risco 

e à aventura do ser, pois ensinando se aprende e aprendendo se ensina. Machado (2004) e 

Freire (1997) insistem na especificidade ética no ensino, enquanto profissionalismo e 

generosidade pessoal, sem autoritarismos e com tolerância. Só assim, dizem eles, nascerá um 

projeto mútuo entre o profissionalismo docente e as liberdades dos alunos, reinventando o ser 

humano na aprendizagem de sua autonomia. Conseqüentemente, não se poderá separar prática 

de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos 

alunos, ensinar de aprender. 

 

4.2  A ética do ensino da matemática.  

 

A matemática, em sua origem, constituiu-se a partir de uma coleção de regras isoladas, 

decorrentes da experiência e diretamente conectadas com a vida diária. Não se tratava de um 

sistema logicamente unificado, com a configuração que temos hoje. Esse caráter foi sendo 

adquirido com o tempo, decorrente da necessidade de organizar o conhecimento em grandes 

blocos. 



Apesar de ser considerada ciência exata, não carrega em si conhecimentos imutáveis, 

eternos. Como bem define Machado (1991), a matemática pode ser exata, abstrata, inata, 

prática e lógica. O tempo nos mostrou que muitos avanços foram feitos e alguns deles tiveram 

seu suporte justamente na contradição do que fora verdade em determinada época. Muito do 

que foi afirmado por grandes matemáticos no passado, já não se sustenta de forma  absoluta. 

Há “verdades” que permaneceram, mas também muitas que foram superadas. 

A título de ilustração, podemos citar o italiano Cardano que, em 1545, sugeriu que 

certas contas podem ter como resultado um número negativo. Essa proposta causou espanto 

porque, na época, parecia absurdo algo ser menor que nada (zero). Também podemos 

mencionar Cantor que, em 1874, demonstrou que existem números maiores que o infinito, os 

quais foram denominados por ele de “transfinitos”. Hoje sabemos que essas descobertas são 

perfeitamente plausíveis e coerentes e até achamos absurdo as pessoas imaginarem o contrário 

naquelas épocas. 

Essa constante superação do conhecimento anterior é analisada sob uma perspectiva 

ampla, que percebe os fenômenos na sua totalidade, na sua relação com os demais fenômenos 

sociais e, sendo assim, encontra nas possíveis contradições a sua superação. O conhecimento 

matemático tem essa característica de teia de significações, que encontra nos altos e baixos de 

suas teorias sua razão de existir. Isso porque é fruto de um processo de que fazem parte a 

imaginação, os contra-exemplos, as conjecturas, as críticas, os erros e acertos e que se 

desenvolve mediante o conflito entre muitos elementos contrastantes: o concreto e o abstrato, 

o particular e o geral, o formal e o informal, o finito e o infinito, o discreto e o contínuo. 

Machado (2002) desenvolve muito bem essa questão ao colocar que, no processo de 

significados dos elementos do campo matemático, o conhecimento como rede de significados 

é a abordagem que melhor favorece o conhecimento, por penetrar profundamente no objeto da 



ciência, na busca de apreender seu movimento na totalidade da realidade e dar condições para 

que o significado desse movimento seja internalizado em nível da consciência, por meio de 

conceitos. Entender este conceito na perspectiva do conhecimento humano é fundamental 

para a reflexão acerca dessa realidade, pois o conceito da coisa é compreensão da coisa e 

compreender a coisa significa conhecer-lhe os diversos significados. 

Ao abordar a ética no ensino da matemática, procuro seguir esse ponto de vista, de 

Machado (2002), segundo o qual o conhecimento matemático adquire uma nova rede de 

significados, está em constante movimento e está relacionado com os demais fenômenos 

sociais (feixe de relações). Um dos propósitos da ética do ensino da matemática consiste em 

transpor, após a compreensão do significado, a matemática para as necessidades da vida do 

educando. Pois não há nexo em se tratar um fato matemático de forma isolada, se o mesmo 

tem suas raízes derivadas do contexto cotidiano. Segundo Machado (2002),  

[...] a partir da metáfora do conhecimento como uma rede, um amplo 
espectro de ações docentes possa ser redesenhado, envolvendo tanto as 
atividades didáticas em sentido estrito, como as que se referem aos processos 
de avaliação, ao planejamento, à organização curricular, à utilização de 
tecnologias educacionais entre outras. (p.32) 

 

Em se tratando de matemática, especificamente, a idéia geral é que ela é a ciência da 

quantidade e do espaço, justamente porque seus conceitos iniciais originaram-se da 

necessidade de contar, calcular, medir e organizar o espaço e as formas. Mas sua relevância 

vai muito além disso, pois a matemática é instrumental importante para diferentes áreas do 

conhecimento (como Física, Química, Astronomia, Geologia etc.), é também utilizada em 

estudos tanto ligados às ciências da natureza como às ciências sociais e está presente na 

composição musical, na coreografia, na arte e nos esportes. Isso sem mencionar sua utilização 

nos cálculos relativos a salários, pagamentos e consumo e na organização de atividades como 

agricultura e pesca etc, vindo a demonstrar que a matemática envolve uma grande dimensão 



ética, pois tem a responsabilidade de auxiliar muitas áreas do conhecimento, bem como a 

responsabilidade instrumental e cidadã de contribuir para o progresso da humanidade. 

Porém, percebe-se que a matemática ensinada nas escolas se encontra numa 

perspectiva formal. Isso porque, aos alunos, ela costuma ser ensinada de maneira repetitiva, 

automática e desligada da realidade, num processo semelhante ao “adestramento”, onde 

primeiro se ensinam todas as regras e, paralelamente, a aplicação da aprendizagem na forma 

de resolução de exercícios, cuja solução depende basicamente da técnica escolhida. Os alunos, 

na maioria das vezes, não se defrontam com situações problematizadoras e, quando o são, não 

desenvolvem o raciocínio com facilidade. 

O ensino da matemática, sobretudo na educação básica (nível fundamental e nível 

médio), tem sido marcado por dificuldades de diversas ordens. Seguramente, uma das razões 

deve-se à concepção de ensino ainda predominante que se apóia em bases cartesianas da 

escola tradicional, onde o professor é a principal fonte do saber que deve ser transmitido ao 

aluno, sujeito passivo do processo educacional. 

Além do mais, ocorre freqüentemente a inadequação de programas dos currículos 

escolares em todos os níveis, bem como conteúdos matemáticos que são ensinados e 

apresentados nos livros didáticos de forma fria e carente de significação para o aluno. A 

valorização em excesso de regras, esquemas, formalismos, processos de memorização por 

repetição, linearidade, a incipiente contextualização de conteúdos, a falta de motivação, o 

isolamento da matemática diante das demais áreas do conhecimento e a desconsideração do 

saber informal do educando, bem como de sua vivência, só reforçam uma concepção 

discriminatória, seletiva e excludente da matemática. Sobre o que representa a organização 

linear dos conteúdos, Machado (2000) assinala: 

De um modo geral, a organização linear perpassa o conjunto das disciplinas 



escolares,embora especialmente aguda no caso da Matemática. Aqui, talvez 
em conseqüência de uma associação direta entre a linearidade e o 
formalismo, entendido como a organização dos conteúdos curriculares sob a 
forma explícita ou disfarçada de teorias formais, parece certo e indiscutível 
que existe uma ordem necessária para a apresentação dos diversos 
assuntos,sendo a ruptura da cadeia fatal para a aprendizagem.(p.128) 

 

Segundo D’Ambrósio (1993), a única preocupação, no ensino fundamental, tem sido 

os alunos ficarem a fazer conta e decorar algoritmos. Não são estimulados a desenvolver a 

visão espacial e a percepção. Pelo fato de não saberem interpretar o que lêem, apresentam 

grande dificuldade em resolução de problemas. Além disso, o conhecimento matemático 

costuma ser apresentado ao aluno de forma desvinculada das outras disciplinas, como se fosse 

um ramo à parte, isolado em seus teoremas e problemas e com caráter tecnicista, onde a 

técnica prevalece ao raciocínio lógico. Nesse ponto, D’Ambrósio (1993): é muito expressivo 

ao afirmar que “a matemática é normalmente ensinada dissociada do seu tão necessário 

sentido lógico” (p.29) e, talvez por isso mesmo, seja uma das disciplinas mais temidas pelos 

educandos, considerada uma das mais complicadas. 

Assim, acredito que ética no ensino da matemática somente pode ocorrer a partir da 

compreensão dos significados e de suas respectivas relações e que é tão importante quanto a 

exploração dos conteúdos, pois abordados de forma isolada podem acabar representando 

muito pouco para a formação do aluno, particularmente para a formação da cidadania, uma 

vez que exercer cidadania pressupõe saber calcular, medir, raciocinar, argumentar e tratar 

informações estatisticamente, dentre outras coisas que permitem a inserção das pessoas no 

mundo do trabalho e nas relações sociais e culturais. 

O estímulo ao pensamento crítico e a conquista da cidadania se complementam e se 

fortalecem traduzindo-se em uma dimensão ética para a matemática. Asseguram ainda uma 

nova relação de equilíbrio que se busca entre o conteúdo matemático e a forma como este é 



construído de forma significativa. Sobre essas relações, Skovsmose (2001) discorre que no 

passado, o ensino tradicional da matemática voltava-se para a formação de uma pequena elite 

dirigente. Nele, a matemática ganhava um papel de disciplinadora e de formadora de caráter. 

No presente, a escola aberta a todas as classes econômico-sociais forçou uma alteração 

profunda nesse quadro. Já não se trata mais de formar uma elite pensante, mas, sim, de formar 

cidadãos capazes de participar ativa e inteligentemente de um mundo realmente permeado 

pela ciência e pela tecnologia. 

Para que a ética na matemática desenvolva seu papel, equilibrada e 

indissociavelmente, será necessário transcender a disciplina na formação de capacidades 

intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na 

sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho, 

além do apoio à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Esta dimensão 

ética comporta um amplo campo de relações, de significados, regularidades e coerências que 

despertam a curiosidade e instigam a capacidade de projetar, generalizar, prever e abstrair, 

fornecendo a estruturação do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Mas quando a matemática é trabalhada dentro de um gabinete fechado, ela costuma ser 

considerada como filtro para selecionar alunos que concluem ou não o ensino fundamental e 

médio, porque a eles costuma ser transmitida de forma descontextualizada, atemporal e geral, 

em que a preocupação converge em comunicar os resultados e não o processo que os 

produziu. Dessa forma, ela se apresenta ao educando como um interminável discurso 

simbólico, abstrato e incompreensível e, com toda certeza, anti-ético, pois restringe e rotula os 

alunos, fechando as portas para a compreensão dos significados, fechando as portas para as 

possibilidades e oportunidades. 

Os testes de rendimento em matemática aplicados pelo Sistema Nacional de Avaliação 



Escolar da Educação Básica (MEC) ilustram muito bem essa situação. Em 1993, eles 

revelaram que 67,7% dos alunos da 1ª série do Ensino Fundamental acertavam pelo menos 

metade dos testes. Esse índice caía para 17,9% na 3ª série, tornava a cair para 3,1% na 5ª série 

e subia para 5,9% na 7ª série. Em 1995, numa avaliação que abrangeu alunos de quartas e 

oitavas séries, os percentuais de acerto evidenciaram, além de um baixo desempenho global, 

que as maiores dificuldades são encontradas em questões relacionadas à aplicação de 

conceitos e à resolução de problemas, o que mostra uma certa apatia do aluno em relação a 

essa disciplina. 

Hoje a situação não é muito diferente, uma vez que a matemática é considerada pelos 

alunos uma das disciplinas mais complicadas e difíceis, sendo decisiva em processos seletivos 

como concursos e vestibulares. O aluno não é naturalmente um matemático e, por isso 

mesmo, deve ser levado a desenvolver sua capacidade de estabelecer relações, lidar com 

grandezas, calcular, abstrair, encaminhar raciocínios e procedimentos lógicos, que exigem 

“mediação” (Machado, 2004),que passam pela linguagem.  

No entendimento de Machado (2004), 

Não se pode pretender impor a percepção: é preciso negociar a abertura de 
sentidos por parte dos alunos. Nas escola, a preocupação dominante tem sido 
a de ensinar a ler, a escrever e contar: na verdade, é preciso ensinar a 
observar, a ver, a experimentar, a projetar, como há tanto tempo já registrou 
Leonardo Da Vinci. (p.91) 

 

Ao perceber que o significado da matemática é uma criação humana oriunda das 

necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos e, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e os processos do passado e do presente, o aluno 

tem a possibilidade de desenvolver uma certa empatia com a disciplina. Só que isso não 

depende só dele, é essencial que o professor de matemática imbuído da dimensão ética o 



auxilie nesse processo, fazendo relações com a vida diária e mesmo com as outras disciplinas. 

Para Machado (2002), o significado da atividade matemática para o aluno resulta das 

conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das 

conexões que ele percebe entre os diferentes temas matemáticos.  

Dessa forma, a ética no ensino da matemática deve ser estabelecida sempre na relação 

entre a disciplina e o contexto social do aluno e com as outras disciplinas do currículo escolar, 

para que ele supere as dificuldades e aprenda de forma efetiva. Do mesmo modo, dentro da 

própria disciplina precisa haver integração entre os conteúdos – Aritmética, Álgebra, Análise 

e Geometria, possibilitando ao aluno uma visão global do que está sendo aprendido. A 

possível falta dessa integração é um problema que advém desde a formação dos professores 

de matemática. Para Machado (2004), 

O processo de sensibilização para o que se considera relevante, embora 
ainda não vivenciado ou mesmo percebido, a negociação da abertura, o 
exercício de tolerância em busca do convencimento, a mediação na 
construção de um consenso constituem, enfim, uma das competências mais 
importantes a serem desenvolvidas pelos professores em sua formação. 
(p.91) 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) tem-se uma noção muito clara de que a 

aprendizagem em matemática está ligada à compreensão: “[...] à apreensão do significado de 

um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e 

acontecimentos”. (p.19) Na mesma obra destacam-se dois aspectos básicos referentes à ética 

do ensino da matemática: um consiste em relacionar observações do mundo real com 

representações (esquemas, tabelas, figuras) e o outro consiste em relacionar essas 

representações com princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem 

grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a ‘falar’ e a ‘escrever’ sobre 

matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como 

organizar e tratar dados. 



Por isso, acredito que a dimensão ética é imprescindível no ensino da matemática, pois 

auxilia o processo de aprendizagem na medida em que viabiliza a construção concreta dos 

significados, principalmente por alunos que até então os recebiam prontos e acabados, muitas 

vezes sem compreender o processo em si. Portanto, não basta apenas ao professor dominar o 

conteúdo programático e algumas técnicas didáticas para atuar como educador, primeiro é 

preciso uma postura ética de sua prática pedagógica, que o leve a interagir plenamente com 

seus alunos, bem como a aperfeiçoar suas competências em sinergia contínua com a busca 

incessante pelo saber. 

A dimensão ética da ação do professor de matemática é quem convoca e convida – 

concomitantemente – o aluno à estruturação da própria ética. Assim, o processo da elevação 

do aluno da síncrese ingênua à síntese crítica, na visão do próprio aluno, é o parâmetro para 

aquilatar o quanto a rigorosa ação ética do professor, sempre ao lado sempre da estética - 

“decência e boniteza de mãos dadas” (Freire, 1997, p.36; Gadotti, 2003) - constitui a medula 

da formação do futuro professor.  

Nessa perspectiva, o ensino da matemática deve ser dinâmico em busca da 

compreensão dos significados, propiciando o desenvolvimento de capacidades intelectuais 

fundamentais para a estruturação do pensamento e do raciocínio lógico. Um ensino ético 

transformador, capaz de transformar as pessoas e que assegure a qualidade do processo de 

aprendizagem, fornecendo significados efetivos ao educando para o alcance de sua 

autonomia, expressão da criatividade e exercício pleno de sua cidadania. 

 

4.3 - Uma acepção do conhecer  

 



“Conhecer” será aqui considerado como relacionado à compreensão e à mobilização. 

Nesse sentido, conhecer implica a compreensão de determinados saberes, aliada à capacidade 

de mobilizar os saberes compreendidos em alguma modalidade de atuação, relacionada com o 

objeto do saber. Pois, segundo Menezes (2005), 

O ser humano aprende ao realizar [...] ação, assim como age a partir do 
conhecimento que desenvolve, sendo inseparáveis, por isso, a elaboração 
prática das coisas e sua elaboração conceitual, o saber prático e o saber 
teórico, a construção do mundo e o conhecimento do mundo.(p.3) 

 

Nessa perspectiva, compreender e mobilizar saberes nega o conhecimento baseado 

exclusivamente em memória ou em procedimentos mecânicos, pois a mobilização dos saberes 

compreendidos deve ser aberta para múltiplas interconexões, permitindo a construção e o 

conhecimento do mundo. Para isso, as ligações podem acontecer direta ou indiretamente, 

dentro ou fora de um campo de saber, constituindo a compreensão de que um campo de saber 

pode ir além de suas fronteiras.  

Além disso, Menezes (2005) ao afirmar que “as ciências, como as artes, as filosofias e 

todas as demais elaborações do espírito humano são diferentes formas de criação, de 

interpretação, de construção e de transformação do mundo” (p.8), leva a entender que a 

compreensão desejável dependerá de elementos que transcendem o domínio do objeto do 

saber. Envolverá concepções que se constroem no seu entorno, nas suas relações sócio-

históricas e culturais, no conjunto de significados que a ela se associam. Pois há aspectos da 

ciência cuja compreensão depende de informações e reflexões de outra natureza, que podem 

surgir no campo existencial, sociológico, histórico ou na reunião de todos esses. 

A compreensão de que um campo de saber depende de outros campos de saberes e que 

poderá depender então de múltiplas relações, que abarcam diversos outros campos, vai 



permitir que se torne mais precisa a noção de compreensão, com base na representação do 

conhecimento em termos de rede.  

E, dessa forma, no panorama das concepções de conhecimento, na sua multiplicidade 

de visões, com base em diferentes ciências e na relação entre elas, apresenta-se como uma 

forma de revolução paradigmática no universo do ensino e da aprendizagem, a concepção de 

conhecimento como uma “rede de significados”. 

Machado (2002) tem apresentado a metáfora de rede para explicar a concepção de 

conhecimento como “redes de nós interligados”, em que o conhecimento é considerado como 

um feixe de relações visíveis e não visíveis, explícitas e tácitas.  

Essa concepção trata os elementos do conhecimento como sendo os nós de uma teia, 

os quais se ligam a muitos outros. Em cada ligação, está representada uma relação 

estabelecida entre esses elementos, que vai dando significado ao conhecimento. Nesse 

sentido, a compreensão, segundo Machado (2002) pode ser descrita da seguinte forma: 

De modo geral 

• compreender é apreender o significado; 

• apreender o significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo 
em suas relações com outros objetos ou conhecimentos; 

• os significados constituem, pois, feixes de relações; 

• as relações entretecem-se, articulam-se em teias, em redes, construídas 
social e individualmente, e em permanente estado de atualização; 

• em ambos os níveis – individual e social – a idéia de conhecer 
assemelha-se à de enredar. (p.138) 

 

Assim, do entretecimento e da articulação das relações em redes, destacam-se as 

características que distinguem a representação em rede das concepções de conhecimento 

habituais, especialmente o “acentrismo”, a “historicidade” e a “heterogeneidade”(Machado, 



2004). Essas se contrapõem principalmente à disciplinaridade e à linearidade dos programas 

de ensino, pois a idéia de rede prevê articulações disciplinares, promovendo saberes mais 

abrangentes. Também, não há definição de limites e essa é uma das características que a 

distingue das concepções de conhecimento na forma disciplinar, definido em setores 

separados, fragmentados.  

Pois, segundo Machado(2004), na  

[...] teia de significados [...] o centro pode estar em toda parte, o que equivale 
a afirmar a inexistência de um centro absoluto. Como o universo da cultura, 
o do conhecimento tem apenas centros de interesse. [...]. Para tratar dos mais 
diversos conteúdos, dentro de cada disciplina ou  em temas 
transdisciplinares, não existe algo como um ponto de partida necessário, nem 
um único caminho a ser seguido. (p.70-71) 

 

Nessa perspectiva, ele faz também contraposição às concepções de conhecimento 

como cadeia linear organizada por elos que se juntam como os de uma corrente, na qual cada 

elo corresponde a um elemento apreendido. Nestas, o conhecimento é construído elo após elo, 

numa seqüência linear, sendo cada um deles pré-requisitos para os seguintes. Essa idéia é 

evidente quando se ouve dizer que o desempenho ruim de um aluno é causado pela “falta de 

base ou de pré-requisitos”. Na concepção de conhecimento como rede, nenhuma ordenação 

está determinada, não havendo pontos de partida e os trajetos não são pré-determinados para 

chegar ao objeto de saber. Assim, o aprendizado é favorecido porque se ampliam suas opções, 

sendo possíveis várias escolhas de ponto de partida e de trajeto, navegando pela rede.  

Atualmente, na organização escolar, ainda se percebe a concepção de conhecimento 

como uma “cadeia” que implica matérias estanques, espaços de ensino e aprendizagem 

demarcados pela rigidez dos horários fixos para cada um dos componentes curriculares só 

vagamente associados aos demais. Para a matemática, dentre outras ciências, a concepção de 

rede abre a possibilidade de se buscarem os seus significados em outros domínios da ciência. 



Outra característica da noção de rede é a sua “historicidade”, que se relaciona com a 

transformação dos significados ao longo do tempo, à medida que vão se associando a outros 

significados. Para Menezes (2005):  

O próprio objeto do conhecimento, o mundo que se quer investigar, se 
transforma sob a ação do ser humano, que reconstrói tudo à sua volta, como 
arquiteto e demolidor de coisas, não só como observador contemplativo.(p.8) 

 

Assim, dessa generalização da idéia de transformação dos acontecimentos do mundo e 

dos objetos do saber, pode-se entender a necessária mutabilidade da rede de conhecimentos. 

Os primeiros significados de cada objeto de saber podem ser transformados ou mesmo 

esquecidos. Para retomar ou reencontrar os seus sentidos originais, muitas vezes precisamos 

recorrer à história. Isso pode acontecer no âmbito de qualquer ciência e, portanto, também no 

âmbito da matemática. 

A “heterogeneidade” é também uma das características da rede, representada pela 

necessária abertura a múltiplas interconexões que a compreensão de significados exige. Pois 

um campo de saber, como já foi dito, pode depender de outros campos de saberes e, assim, 

poderá depender de múltiplas relações que abarcam diversos outros campos, ultrapassando as 

fronteiras das disciplinas, ou da disciplinaridade. Para Levy (apud Machado, 2002): 

Os nós e as conexões de uma rede hipertextual são heterogêneos. Na 
memória serão encontradas imagens, sons, palavras, diversas sensações, 
modelos, etc., e as conexões serão lógicas, afetivas, etc. Na comunicação, as 
mensagens serão multimídias, multimodais, analógicas, digitais, etc. O 
processo sociotécnico colocará em jogo pessoas, grupos, artefatos, forças 
naturais de todos os tamanhos, com todos os tipos de associações que 
pudermos imaginar entre estes elementos. (p.146). 

 

Nesse sentido, a escala passa a ser um elemento importante na rede, e pode ser 

esclarecida pela imagem de um mapa. Se, na visão habitual, o conhecimento se assemelha a 

uma cadeia de elos, na concepção de rede ele seria um mapa. O detalhamento de um mapa 



depende de sua escala. Em certos casos, o mapa mostra apenas as conexões principais entre os 

grandes nós; em outros, apresenta inúmeros nós e conexões, incluindo os pequenos pontos; 

em certo ponto de detalhamento, ou seja, dependendo do “zoom” que fosse escolhido, seria 

possível ver também cada um dos nós como uma rede de conexões, em si. Dessa idéia, 

apresenta-se a conveniência de se adotar escalas adequadas para cada aprendizado. 

A concepção de conhecimento em termos de rede pode trazer vantagens para o 

aprendizado, mas também pode apresentar algumas dificuldades. Desaparecem as “rotas” ou 

caminhos traçados ou rumos pré-determinados, apontados pela separação em disciplinas e 

pela linearidade dos programas de ensino. A didática se torna um desafio porque a rede está 

em constante transformação e há várias possibilidades na escala de abordagem. Mas, segundo 

Machado (2002), uma visão ampla da rede permitirá mapear os nós e percursos relevantes 

porque as dificuldades não se superam a partir de restrições. E esse parece ser o desafio para o 

professor de matemática: conhecer matemática de forma abrangente a partir das relações em 

todas as direções indicadas pelas conexões entre os nós, para ver a maior parte da rede, de 

seus nós e suas ligações. Pois, segundo Menezes (2005), 

[...] o percurso da ciência, enfim, não é uma via direta e unívoca, que liga a 
experiência à teoria, mas um trajeto tortuoso e contraditório de percepções, 
intervenções, hipóteses, verificações e objeções; uma viagem em que se 
recolhem amostras, mas também calos e cicatrizes, em que o caminho é 
aberto de novo a cada novo passo, e a rota sempre refeita para poder ser 
conhecida, e em que o principal resultado da viagem é o ser humano, que se 
inventa continuamente, em consciência e ação. (p.10) 

 

Nessa perspectiva, na concepção de conhecimento como rede de significados existe 

uma ligação direta entre conhecimento e significado, ou seja, conhecer é compreender mais e 

mais o significado. A partir das características especiais do entrelaçamento dos 

nós/significados na rede, aprofunda-se a noção sobre o conhecer, em que o ser humano e seu 

interesse é que determinam os caminhos a seguir. Navegando pela rede, buscando 



compreender os significados que lhe são importantes, o ser humano poderá agir, 

conscientemente. 

Essas considerações nortearão a discussão sobre os saberes matemáticos necessários 

ao professor de matemática para que possa exercer a profissão com competência e ética, 

questão principal deste trabalho. 

 

 

 

 

4.4  Saberes matemáticos do professor. 

 

A partir da concepção de conhecimento como “rede de significados”,  suponho que a 

discussão sobre a competência necessária ao professor de Matemática poderia ser identificada 

e explicada a partir de quatro verbos: tecer, mediar, mapear e fabular. Quanto a isso, segundo 

Machado (1995), resumidamente, a ação do professor seria, então, a de um mediador de 

relações, negociando com os alunos a relevância das relações que devem compor os novos 

significados; um tecelão de significações, planejando as possíveis relações que ajudem a tecer 

os novos significados; um cartógrafo de relevâncias, construindo mapas de relevância, para 

mapear o que vale e o que não vale no feixe de relações; e um contador de histórias de 

natureza fabulosa - uma fábula, que tem uma moral - construindo significados a partir de 

narrativas pertinentes, que justifiquem o valor do que se está ensinando. 

Qual seria, então, o conhecimento matemático necessário ao professor de matemática 

que atendesse às competências citadas? Qual a necessária abrangência desse conhecimento, 

de modo que lhe permitisse promover a articulação entre os saberes e os valores necessários 



ao exercício profissional? É, portanto, tempo de voltar ao objetivo principal deste item, que é 

identificar o necessário conhecimento matemático para os professores de matemática, ou seja, 

o que significaria conhecer matemática.  

Assim, segundo Machado (2002), não parece razoável alimentar expectativas otimistas 

em relação a um reconhecimento natural das possibilidades epistemológicas do conhecimento 

matemático sem uma mudança significativa na concepção de conhecimento. Pois, como 

observa, na maioria das concepções habituais, a construção de conhecimento está fortemente 

pautada ao “referencial cartesiano, com suas cadeias cognitivas, tão diretamente associadas à 

ordenação lógica da exposição”. (p.295) 

Ou, ainda sobre isso, outra questão levantada por Machado (2002) reside no enorme 

consenso sobre a concepção construtivista de conhecimento, que necessita ser repensado. 

“Concepções mais fecundas e abrangentes, como as de redes cognitivas, onde o conhecimento 

é representado por uma teia de significações, são mais interessantes e inteligentes, por serem 

desprovidas de cadeias cognitivas, hierarquia e pré-requisitos.” (p.296).  

No entanto, em qualquer concepção, conhecer implica compreensão e mobilização. 

Mas, ao esclarecer a idéia de compreensão, expressando-a em termos de rede de significados 

“[...] fica implícita nessa caracterização a infinita tarefa de compreender, pois cada objeto ou 

conhecimento admite inúmeros significados, dependendo do observador e do ponto de vista 

com que é observado”.(Lellis, p.42) 

Diante dessas observações, pretendo pensar em significados de objetos e 

acontecimentos de forma mais simples, tentando abarcar o seu sentido, sem, no entanto, tentar 

defini-los, mas buscando harmonia com a concepção de que conhecimento é uma rede de 

significados. Assim, a idéia de conhecimento como “rede de significados” poderá ajudar a 



explicar o que é conhecer matemática, ou seja, sobre o conhecimento que é necessário para o 

professor de matemática conhecer e ensinar matemática.  

De acordo com a concepção de rede, conhecer matemática dependerá da compreensão 

de saberes matemáticos, que decorrerá da apreensão de significados dos objetos matemáticos 

e, portanto, os significados deverão constituir a base das idéias para entender qual deve ser o 

necessário conhecimento matemático do professor de matemática.  

Para entender como os significados atuam na rede, pode-se partir do seguinte: os 

significados, como já foi dito, envolvem as conexões entre os nós na construção dos saberes; 

essas conexões propiciam estabelecer relações entre um campo de saber e outro, e vice-versa. 

No vai e vem das relações estabelecidas, um campo de saber poderá iluminar as facetas do 

outro campo. Quanto a isso, Machado (2002), explicando sobre o funcionamento da rede, diz 

que, 

[...] os nós/significados constituem feixes de relações de natureza vária, 
incluindo deduções, influências, comparações, analogias etc, e devem ser 
construídos, individual ou socialmente, a partir das múltiplas interações 
envolvendo temas e sujeitos, temas e temas, sujeitos e sujeitos, o conhecido 
e o desconhecido, o velho e o novo, a parte e o todo, o interior e o exterior da 
escola, entre outras. E, a metáfora, ao estabelecer uma conexão entre os 
diferentes contextos semânticos, possibilita a transferência  de relações de 
um feixe consolidado para o outro em formação, instaurando ou 
desenvolvendo novos significados. (p.158) (grifo meu)  

 

Nesse sentido, será a própria idéia de “metáfora” - pelas associações que pode realizar 

entre diferentes temas em diferentes contextos - que poderá ajudar a buscar a articulação entre 

a concepção de conhecimento como rede e a ação do professor. Ainda Machado (2002) afirma 

que,  

Diante do novo, que surge continuamente nos impulsos da razão ou nos 
processos vitais, na sala de aula, como no nível neuronal, a metáfora 
instaura, semeia, movimenta, transforma, incendeia, cria. Da competência 



em manejar tal instrumento, disse Aristóteles ser uma das 
características mais legítimas do verdadeiro mestre. (p.166) (grifo meu) 

 

E, ao dizer isso, destaca o que parece legitimar o uso da metáfora como uma das 

competências necessárias ao professor. Dependerá da sensibilidade do professor promover as 

relações de correspondência e intercâmbio que podem ocorrer quando se faz uso de 

metáforas, as quais poderão promover significados mais interessantes e, às vezes, até 

inesperados, visto que a metáfora, como uma imagem, pode valer mais do muitas palavras. 

Essas condições podem fazer o trabalho do professor transpor o seu aspecto meramente 

técnico para uma dimensão, que transcende a disciplina. 

Uma metáfora, sendo uma figura de linguagem, consiste em fazer a transposição do 

significado de um termo para outro termo ou expressão, pela criação de analogia entre eles. 

No entanto, a metáfora não nasce de uma analogia pré existente, mas da criação de analogias 

entre idéias e palavras que muitas vezes não têm qualquer conexão aparente entre si. Isto quer 

dizer que as metáforas originam-se em virtude das analogias que se podem estabelecer entre 

objetos ou entre acontecimentos. Assim, a realização dos intercâmbios e correspondências de 

significados entre objetos e acontecimentos dentro da rede podem ser construídos por 

metáforas.  

Uma alegoria, de forma bem simplificada, é uma representação concreta de um 

conceito, uma idéia, um acontecimento. Por exemplo, a imagem de uma mulher de olhos 

vendados segurando uma balança é uma representação concreta para a idéia de “justiça”. 

Assim, uma alegoria é uma história, uma imagem alegórica, que trazem em si a comunicação 

de uma idéia, por um conjunto de analogias. Nesse sentido, uma alegoria também tem uma ou 

mais analogias em sua origem e, sendo assim, acaba funcionando como uma metáfora mais 

extensa ou prolongada.  



Contribuições interessantes à perspectiva do uso de metáforas na aprendizagem de 

conceitos podem ser encontradas em alguns estudos psicológicos sobre aprendizagem, os 

quais vêm concebendo a cognição como resultado de uma interação corpo-mente. Como 

exemplo, temo os estudos de Rafael Nuñes e George Lakoff (2000),  psicólogos cognitivistas 

que têm investigado a gênese das idéias matemáticas. Nestes estudos, referem que muitos 

objetos matemáticos podem surgir como metáforas das experiências motoras e sensoriais do 

cotidiano de todas as pessoas, e que evoluem e se refinam pelo desenvolvimento da cultura. 

Consideram ainda que as exceções ficariam por conta dos objetos criados especialmente para 

superar as limitações que existissem nesses objetos.  

Assim, em resumo, de acordo com Nuñez e Lakoff (2000), objetos matemáticos, na 

maioria dos casos, originam-se de metáforas fundamentais, que estariam ligadas ao cotidiano 

das pessoas ou às necessidades de superar essas noções fundamentais.  

Machado (1992, p.39), em relação à educação, sublinha que, “[...] na construção do 

conhecimento, como nos processos de ensino, a primeira como a última palavra parece estar 

sempre com a metáfora, com a imaginação”.  Nessa perspectiva, a construção do 

conhecimento matemático do professor de matemática pode partir da possibilidade que ele 

tiver de dominar metáforas, estabelecendo relações dentro e fora da matemática.  

De acordo com o ponto de vista de Machado (1992), que considera que se trata de 

formas similares de produção de significados, Lellis (2002) propõe agrupar os conceitos de 

metáfora e alegoria em uma mesma classe. Dessa forma, denomina de “alegóricos” os 

significados assim produzidos, concluindo que esses significados, além de produzirem 

compreensão, podem influenciar a atuação docente de maneira direta e positiva, pois 

possibilitam navegar na rede em várias direções, sem que precise ser determinado um único 

caminho. 



Nesse sentido, conhecer matemática, para os professores de matemática, pode 

depender de dominarem metáforas adequadas para “desvendar o enredo e encontrar os 

personagens do espetáculo universal” (Menezes, 2005, p.13), que constituem as matemáticas, 

entre outras ciências. No entanto, para que os significados “alegóricos” desempenhem papel 

relevante na ação docente, seria necessário que os professores compreendessem melhor os 

processos cognitivos, para articular a organização do trabalho pedagógico às possibilidades 

vislumbradas na compreensão dos significados, por meio de metáforas. E, dessa forma, 

promover o desenvolvimento de competências em todos os níveis de escolaridade. 

Além desses significados “alegóricos”, outros significados de objetos matemáticos são 

promovidos a partir de outras naturezas, surgindo de conexões que podem ser realizadas 

dentro da própria matemática ou fora dela, quando constituem  significados para outras 

ciências. Nesse caso, como exemplo, está o logaritmo, entre outros objetos matemáticos, que 

teria significados para as ciências da natureza, para a navegação e para o comércio. As 

relações com outras ciências podem motivar o aprendizado, levando à compreensão 

matemática. A compreensão produzida por esses significados pode conferir sentido ao fazer 

matemático, permitindo percebê-lo sob outros pontos de vista, de fora da matemática. 

As relações propiciadas fora da matemática relacionam-se com a curiosidade, com a 

criação, com a interpretação, com a construção e com a transformação do mundo, conferindo 

sentido ao fazer humano. Menezes (2005), explicando a necessidade do ser humano em 

conferir sentido às coisas da natureza, afirma que “[...] ao mesmo tempo em que constrói as 

coisas, o ser humano constrói a si mesmo, ampliando seus sentidos, reequipando a sua mente, 

com a qual as interpreta”. (p.8) 

Conferir sentido às coisas, portanto, é uma das características mais presentes nos 

interesses do ser humano. Assim, os significados propiciados por conexões realizadas fora da 



matemática adquirem um valor muito especial, pois podem ampliar as possibilidades para o 

ensino e aprendizagem da matemática, mostrando no que ela tem contribuído para o 

conhecimento de outros campos do saber e quais foram as motivações humanas que 

permitiram essas contribuições.  

Lellis (2002, p. 59), nomeia esses significados de “teleológicos”, visto que vêm 

aplicados “às finalidades de uma idéia”. E, então, propõe “[...] identificar três tipos de 

significados (literais, alegóricos e teleológicos)”  para que se possa conhecer matemática. 

Considerando também essas denominações, pretendo assumir esses significados como 

justificativa para o que seria conhecer matemática a partir da concepção de conhecimento 

como rede de significados. Acrescento que, como diz Lellis (2002, p.39), “talvez existam 

outros, mas contentamo-nos com esses que já dão boa mão da extensão do tema”. 

Em toda a discussão, talvez o mais essencial seja apontar que os significados tanto os 

“teleológicos” como os “alegóricos”, descritos nos parágrafos anteriores, trazem um discurso 

de fora da matemática que poderia ser identificado como um discurso “meta-matemático ou, 

mais simplesmente, um discurso sobre a matemática, distinto do discurso de matemática com 

o qual os saberes matemáticos costumam ser apresentados e que todos nós conhecemos”. 

(Lellis, 2002, p.59) (grifo meu) 

Um discurso “sobre” a matemática reflete a dimensão da importância da cultura 

matemática para os professores de matemática. Pois, admitidos como procedimento didático, 

os significados “alegóricos” - propiciados pelas metáforas que são capazes de se estabelecer, 

e os “teleológicos” - propiciados pelas relações que conferem sentidos a outros campos do 

saber – dependem das “relações entre as crenças, as filosofias, as artes e o conhecimento da 

natureza, da cultura e da época e da escola de pensamento” (Menezes, 2005, p.9), ou seja, 

dependem da cultura de quem os usa. 



Nessa perspectiva, aponto o discurso sobre matemática como uma alternativa possível 

para a aquisição de saberes matemáticos que seriam necessários ao professor de matemática. 

Ressalvando a adequação, a contextualização e a importância das relações que são propiciadas 

e, também, a especificidade dos saberes de matemática, como sendo importantes elementos 

constitutivos da competência técnica – conhecimento de conteúdos - do professor de 

matemática. 

Dessa forma, atendendo à hipótese do trabalho, essa pode ser a possibilidade de criar 

uma identidade do professor de matemática, a partir da necessária competência técnica, 

constituída pelos saberes de matemática juntamente com saberes sobre  matemática.  

Acredito que a competência técnica dos professores de matemática, quando assim 

constituída, em sintonia com projetos e valores – pessoais e coletivos -  poderia contribuir 

para o fortalecimento da sua capacidade de decidir e agir eticamente quer quanto à 

aprendizagem dos alunos, quer quanto ao seu próprio desenvolvimento profissional e pessoal 

e de acordo com o contexto em que atua profissionalmente. Essa atitude crítica pode ser a 

sustentação para o exercício do profissionalismo na atuação docente do professor de 

matemática. 

Diante dessas premissas, o professor poderia construir uma autonomia que lhe é 

necessária – auto-regulada e relativa -, que permitirá combinar o seu projeto individual com o 

projeto coletivo, por meio de uma prática docente coerente e socialmente comprometida, 

questão que é o cerne do profissionalismo docente.  

Se conhecer matemática, de acordo com a concepção de rede, é compreender saberes 

matemáticos, apreendendo seus significados e mobilizando-os para determinadas finalidades, 

como seria a melhor forma de conhecer matemática para a atuação docente?  



Assim, na atuação docente, a forma mais adequada de promover o desenvolvimento de 

competência para conhecer matemática dependerá da possibilidade de harmonizar as 

atribuições do professor em seu contexto educacional com as finalidades da aprendizagem 

matemática. E, dessa forma, se possa promover o desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais nos alunos, para poderem estabelecer as relações e conexões exigidas para analisar a 

realidade, por meio da compreensão dos múltiplos conhecimentos que se interpenetram e 

conformam determinados fenômenos. 

Em sentido geral, o que se espera do professor de matemática do ensino fundamental e 

médio é que ele promova o aprendizado de matemática, visando à construção da cidadania. 

Pois, de acordo com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 2°, a 

Educação Básica “visa ao pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania, e sua qualificação para o trabalho”. 

Esses princípios indicam que a aquisição dos saberes próprios de cada disciplina não é 

a finalidade última da educação básica. Os saberes constituem meios para facilitar e favorecer 

seu desenvolvimento cognitivo, contribuindo para a inserção positiva do jovem na sociedade e 

no mundo do trabalho. 

Pensando no desenvolvimento cognitivo e na inserção social, independentemente do 

contexto e claramente visando à construção da cidadania dos educandos, tentarei caracterizar 

o conhecimento matemático necessário ao professor de matemática que contribuísse 

significativamente para atingir tal objetivo. Nesse sentido, apresentarei possíveis formas de 

conhecer matemática, as quais poderiam permitir que o professor atendesse às exigências de 

sua atuação docente, quais sejam, a competência técnica, e também a ética, questão central 

deste trabalho. 



Na perspectiva de conhecimento como rede, a forma de o professor conhecer 

matemática estaria relacionada à compreensão e, portanto, à apreensão de significados. Essa 

concepção de compreensão não é apenas uma questão de método de ensino. Ela envolve a 

forma de conhecer matemática dos professores, pela qual conseguirá favorecer a compreensão 

dos alunos, propiciando-lhes saberes em contextos significativos, provocando a reflexão, pela 

resolução de problemas, e a interação social, pela troca de idéias entre os alunos e entre os 

alunos e o professor. Dessa premissa, a forma de conhecer matemática dos professores poderá 

propiciar a compreensão ou não pois dependerá dos significados que destacará em cada 

assunto.  

A adequação à diversidade de interesses, de repertórios e de meios culturais dos alunos 

implicará o uso de diferentes abordagens para um mesmo assunto da matemática. Em todas as 

situações, os enfoques nos significados dependem do conhecimento matemático do professor. 

Então, com relação ao necessário conhecimento do professor de matemática, ele deverá 

dominar um repertório de significados dos objetos matemáticos e articulá-los de maneira a 

contribuir para que todos os alunos também alcancem um conhecimento matemático amplo, 

coerente e significativo. 

Além disso, a diversidade dos interesses, a curiosidade e possibilidades dos alunos 

sugerem que se transponham as fronteiras dos saberes matemáticos, para outros campos do 

saber. Assim, o sentido da matemática poderia ser encontrado fora de suas fronteiras 

disciplinares, ou vice-versa. A forma de o professor conhecer matemática poderia propiciar 

esse ir e vir, para dentro e para fora da matemática. Para promover a compreensão a partir 

desse ir e vir entre os diversos campos de saberes, o professor deverá construir uma “visão 

transdisciplinar” (Lellis, 2002), ou seja, a compreensão transdisciplinar da matemática, para 

poder ajudar os alunos a irem além das fronteiras da matemática, conseguindo dar sentido ao 

saber matemático. O professor não é simplesmente mediador entre o aluno e o universo da 



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

aluno, com seus anseios e necessidades. 

Ao destacar essas duas características – a compreensão transdisciplinar e a relevância 

dos significados - fortemente ligadas à concepção de conhecimento em rede, como forma de o 

professor conhecer matemática, sublinho que deveriam inspirar a atuação docente. Esta 

poderia ser uma forma de o professor superar possíveis fragilidades da formação inicial, as 

quais, muitas vezes, implicam-lhe render-se às exigências de programas e a uma abordagem 

da compreensão matemática de forma reducionista, na maioria dos casos, de forma tecnicista.  

Então, diante das circunstâncias que cada professor vive em sua atuação docente e pela 

formação que recebeu, há necessidade de haver uma outra característica da forma de o 

professor conhecer matemática que possa tornar possíveis a relevância dos significados e a 

“visão transdisciplinar”. O professor precisaria desenvolver uma atitude crítica relativa aos 

saberes de sua especialidade, que lhe permitisse distinguir as noções e práticas fundamentais 

das simplesmente coadjuvantes, em cada situação de ensino. Ele deveria ser capaz de apreciar 

a relevância matemática, cognitiva e social de cada um dos tópicos que compõem o ensino e 

aprendizagem da matemática, realçando os significados mais adequados às diferentes 

situações de aprendizagem e à diversidade dos educandos. 

Assim, a atitude crítica seria a condição principal para o professor saber, imaginar, 

planejar e realizar projetos de ensino. Apoiado na relevância dos significados e na 

compreensão transdisciplinar da matemática, essa atitude impedirá que o professor se perca 

no emaranhado da rede, pois lhe permitirá mapear os percursos relevantes, conforme havia 

sido previsto. 

Em conseqüência, adotando as três características apresentadas como formas de o 

professor conhecer matemática, suponho que a atitude crítica, a relevância dada aos 



significados e a compreensão transdisciplinar constituem sustentação para o desenvolvimento 

do profissionalismo do professor de matemática, independentemente do contexto em que atua.  

Na formação dos professores de matemática, na maioria dos cursos para essa 

licenciatura, a ênfase é dada à competência técnica, com foco no domínio dos conteúdos 

específicos. Mas, se pensassem o professor como um profissional “que professa sua 

competência e age em função dela, regulado pelos valores permanentes e comprometido com 

o bem comum”  (Machado, 2001, p. 47), os cursos de formação precisariam propiciar 

situações nas quais o futuro professor pudesse conhecer matemática compreendendo os 

significados dos objetos matemáticos também no sentido de  poder mobilizá-los em sua 

atuação profissional, como docente, e preparar seus alunos para esse uso da matemática, ou 

seja, saber mobilizá-la para seus propósitos.  

Atuação profissional que exige, sim, competência técnica específica, mas que deverá 

ser exercida com uma certa autonomia, que conseguirá desenvolver a partir do envolvimento 

que puder ter nos projetos que estiver realizando. Esse envolvimento será determinado pelo 

comprometimento pessoal que os professores poderão viabilizar, e este, dependerá, 

principalmente da formação que lhe for oferecida, da forma de conhecer que lhe for 

propiciada nos cursos de formação. 

Para que se sintam inseridos nos projetos e consiga compartilhar conhecimentos e 

também projetos, comprometendo-se socialmente, ou seja, para sentirem-se e serem 

profissionais competentes, os professores necessitam de formação que lhes permita muito 

mais do que o conhecimento de matemática. Necessitam de conhecimento sobre matemática, 

que lhes propiciaria conhecer matemática para exercer a profissão com profissionalismo. É, 

portanto, uma questão de conteúdo e não de forma ou de metodologia, que deverá ser 



discutida para a formação dos professores de matemática, para que possam ser professores 

competentes e éticos.  

Nos próximos capítulos, apresentarei uma reflexão sobre os 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, 

retomando as questões formuladas no capítulo I, ou seja,  

- 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? 

- 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? 

 


