
CAPÍTULO 5 

 

FORMAR O PROFESSOR COMO PROFISSIONAL PROFESSO 

 

5.1.  Um trajeto bem sinalizado 

 

Às vezes, conduzir um programa carregado de valores, visão de mundo, princípios, 

como, por exemplo, no um século e meio de educação marista, pode ser tarefa ingrata, se 

colidir com orientações legais, se as contradisser no essencial ou mesmo no “varejo”.  Ao 

fazer isso, ao pôr isso em prática é tarefa múltipla. Algumas abordagens já foram verificadas, 

apresentando efeito positivo. 

Antes da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, o Brasil sempre teve um 

paradigma curricular voltado para conteúdos. Os conteúdos mínimos propostos pelo governo 

federal chegavam à escola como uma grade curricular. Mas não chegavam à escola como uma 

coisa viva, como a sinalização de trajeto a seguir, e sim como uma coisa encarcerada.  Na sala 

de aula, esse currículo se manifestava em termos de objetivos, do que o professor deveria 

ensinar. O foco estava no ensino, mas isso não estava expresso em termos da mudança que se 

observa no aluno. Não interessava se o aluno aprendeu ou não. Esse era o antigo paradigma, 

pelo qual a Educação era concebida, antes da atual LDB 9394/96. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB 9394/96 - é uma Lei complementar aprovada em dezembro de 



1996 e que já estava prevista na Constituição de 1988. Ela é o mecanismo para garantir a 

unidade educacional em um país tão diverso e com três esferas de governo.   

No final do século passado, as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e das 

relações sociais apresentaram novas demandas de educação, estabelecendo os contornos de 

uma nova pedagogia. Desde a LDB 9394/96 -, o governo providenciou que fossem elaborados 

pareceres e parâmetros curriculares para a Educação infantil, a fundamental e a média, o quais  

adotam uma determinada concepção de educação e de escola e que também devem orientar os 

processos de formação de professores. Neste capítulo, busco nos textos acadêmicos, nos 

oficiais e na legislação, as dimensões que caracterizariam a especificidade da formação de 

professores no contexto das reformas educacionais propostas, para que ele possa exercer a 

profissão como um profissional que professa a sua competência no âmbito de um projeto 

coletivo. 

Com a promulgação da Lei no 9.394/96, iniciou-se uma etapa de reformas 

educacionais no Brasil, em um contexto marcado pela modernização econômica, pelo 

fortalecimento dos direitos da cidadania e pela disseminação das tecnologias da informação. 

Nessas condições, ampliaram-se as expectativas de melhoria de qualidade da educação básica 

pelo reconhecimento da importância da educação na sociedade do conhecimento. Assim, a 

LDB consolidou e tornou norma a necessária mudança do processo de ensinar e aprender, 

orientando um novo paradigma curricular, no qual os conteúdos deixam de ter importância em 

si mesmos e são entendidos como meios para promover a aprendizagem e o desenvolvimento 

de competências nos alunos. Se antes disso o foco era no ensino, agora passa a ser a 

aprendizagem. 

A partir da LDB, os órgãos educacionais nacionais têm desenvolvido um esforço de 

regulamentação e implementação do novo paradigma curricular. Assim, os textos, 



documentos legais e instrumentos normativos - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/ 96); Diretrizes para a Reforma do Ensino, da Câmara de Ensino Básico 

do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE); Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

organizados pela Secretaria de Ensino Fundamental (SEF/MEC) e pela Secretaria de Ensino 

Médio e Tecnológico (SEMTEC/MEC) – têm, entre outros, o objetivo dessa necessária 

reformulação na educação básica, sendo considerados orientações gerais, pontos de referência 

para as reformas, organizados como um trajeto bem sinalizado.  Mas que só ganharão efetiva 

realidade quando forem incorporados como prática na vida escolar dos alunos, pela ação dos 

professores.  

Diante disso, o sistema público de educação vem tomando algumas iniciativas 

necessárias à organização de seus currículos de acordo com o novo paradigma disposto na 

LDB e nas normas nacionais. Essas iniciativas se beneficiam tanto dos parâmetros e 

referenciais preparados pelo MEC quanto da assistência de universidades, instituições de 

estudos e pesquisas e organizações não-governamentais do setor educacional. Isso, 

principalmente, no que se refere à formação continuada dos professores frente à nova 

demanda de educação.   

O sistema privado também tem tomado providências nesse sentido, mas planeja e 

organiza cursos, realizados pela própria instituição, ou por assessoria externa, às vezes, 

contratada nas universidades.  O setor privado, mesmo podendo proporcionar condições 

interessantes de trabalho e de formação para os professores, com ambiente propício, clientela 

selecionada, salário mais digno, entre outros, pode encontrar resistências à implementação das 

reformas de muitas naturezas.  

Dessas, vale ressaltar as que se referem à influência que os concursos vestibulares 

oferecem à organização dos currículos e às práticas dos professores. Influência que se 



fortalece pela formação tecnicista dos professores; pela opção da clientela – pais e alunos -  

pela formação para “passar no vestibular” e, em alguns casos, pela  influência  da “tradição 

em educação” de algumas instituições educacionais privadas, que optam por garantir 

principalmente a “satisfação da clientela”, uma das garantias de sua sustentabilidade. A 

maioria dessas condições é determinada pelo número de alunos que consegue colocar nas 

melhores universidades, ou pelo número de alunos que é capaz de captar a cada ano.  

Curiosamente, nesses dois últimos anos (2006/2007), cresceu a repercussão na mídia 

dos resultados do exame ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio - em forma de “ranking” 

das melhores escolas. Isso, chega a resultar no “treinamento” dos alunos - e dos professores - 

para resolver questões do “tipo das do ENEM”, o que quase absolutamente contradiz as idéias 

inspiradoras do ENEM quanto ao desenvolvimento das competências pretendidas nas 

reformas.  

 Talvez, daqui para a frente, novas ações venham a ser planejadas de forma a  

possibilitar que todos os participantes dessas comunidades educativas realizem mudanças 

significativas quanto à compreensão das novas demandas de educação.  Compreensão que 

poderia desencadear mobilizações do conhecimento de todos os seus atores, construindo os 

novos sentidos da educação que o desenvolvimento científico e tecnológico têm exigido e que 

baseiam-se na formação para a cidadania e para ampliação da inserção no mundo do trabalho. 

Conseqüentemente, há de se voltar às origens das razões que motivaram e 

desencadearam as propostas das reformas educacionais e que foram inspiradoras dos vários 

documentos legais, instrumentos normativos e planos de ação nesta última década. 

Antes da reforma, as tendências pedagógicas vivenciadas nas versões conservadoras 

das escolas tradicional, nova e tecnicista, fundamentavam-se no rompimento entre 

pensamento e ação. Essa pedagogia foi dando origem a propostas curriculares que ora se 



centraram nos conteúdos, ora nas atividades, sem nunca contemplar uma relação entre aluno e 

conhecimento que integrasse conteúdo e método. Em decorrência, a seleção e a organização 

dos conteúdos sempre tiveram por base uma concepção positivista de ciência.  Uma 

concepção de conhecimento formalizada, linear e fragmentada, em que a cada objeto 

correspondia uma especialidade com seu próprio campo de saber. 

Nesse sentido, os diversos ramos da ciência deram origem a propostas curriculares que 

organizavam rigidamente os conteúdos. Estes eram repetidos, ano após ano, por uma 

combinação de método expositivo e questionários, por exemplo. A habilidade cognitiva a ser 

desenvolvida era a memorização, articulada à rotina, às atividades repetitivas e à disciplina. 

Essas propostas eram adequadas para a educação de trabalhadores que executavam ao longo 

de sua vida social e produtiva as mesmas tarefas e atribuições de forma repetitiva.  Assim, 

compreender os movimentos e passos necessários a cada operação para memorizá-los e 

repeti-los em determinada seqüência demandava uma pedagogia que tivesse como meta a 

uniformidade de respostas para procedimentos padronizados.  

Essa concepção exigia dos professores, principalmente, as habilidades em 

“eloqüência”, que se sobrepunham à necessária formação científica que articulasse os 

conteúdos da área específica e da educação. Assim, de posse de um bom livro didático, e com 

alguma prática, tudo estaria resolvido. Exatamente como foi a minha primeira experiência 

profissional, relatada no capítulo 1 deste trabalho. Era suficiente compreender e bem 

transmitir o conteúdo escolar que compunha o currículo, manter o respeito e a boa disciplina, 

para conseguir a atenção e garantir a qualidade da transmissão. Este perfil de professor é 

ainda muito presente nas escolas hoje, em particular entre os professores de matemática.  

Desde o final do século passado, a crescente incorporação de ciência e tecnologia aos 

processos produtivos e sociais, acompanhada da globalização da economia e das mudanças no 



mundo do trabalho, oferece potencialidades inéditas ao desenvolvimento humano. Agora, 

serão exigidas habilidades cognitivas e comportamentais, tais como análise, síntese, 

estabelecimento de relações, rapidez de respostas e criatividade em face de situações 

desconhecidas, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes formas de 

linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger prioridades, 

criticar respostas, avaliar procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças permanentes, 

aliar raciocínio lógico-formal à intuição criadora, estudar continuamente, e assim por diante.  

Diante dessas premissas, a capacidade de memorização deverá ser substituída pela 

capacidade de usar o conhecimento científico - de todas as áreas - para resolver problemas 

novos de modo original. Isso implica domínio não só de conteúdos, mas também o 

desenvolvimento de competências que permitam mobilizar os conhecimentos adquiridos para 

resolver problemas em diferentes situações. Novos comportamentos também serão exigidos, 

diante dos novos paradigmas de organização e gestão oriundos da globalização da economia.  

As práticas individuais são substituídas por procedimentos cada vez mais coletivos. 

Compartilham-se responsabilidades, informações, conhecimentos e formas de controle.  

Nesse contexto, a demanda pela educação é diferente, sendo necessária a construção de uma 

nova pedagogia e, portanto, de um novo perfil de professor.  

Acredito que a primeira característica do professor de um novo tipo é que deverá ser 

capaz de compreender as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, apoiando-se nas ciências 

humanas, sociais e econômicas. E, dessa forma, identificar as dimensões pedagógicas 

presentes nas relações sociais e produtivas e, por conseguinte, as novas demandas de 

educação e a que interesses elas se vinculam. Acompanhando esse movimento, entre outros 

objetivos, a Lei de Diretrizes e Bases tem também esse sentido de reformulação da educação, 

diante das demandas cada vez mais exigentes para inserção no mundo do trabalho e de 

formação para a cidadania.   



Além disso, as novas exigências de educação demandam uma pedagogia na qual o 

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

cativar a atenção do aluno. Ele precisará adquirir a necessária competência para incorporar e 

significar, no contexto do ensino, conhecimentos que vêm de muitas fontes, nas leituras da 

realidade, quase sempre numa seqüência e lógica que escaparão a seu controle. Assim, essa 

competência estará ligada diretamente à idéia de mobilização, ou seja, a capacidade de se 

mobilizar o que se sabe para realizar o que se busca. É um saber em ação, mobilizando 

conhecimentos para realizar projetos interdisciplinares e explicitar aquilo que cada um sabe 

tacitamente. Nesse sentido, a idéia de projeto estaria diretamente relacionada à nova demanda 

de educação, que tem o seu sentido maior na construção da cidadania e na inserção no mundo 

do trabalho. 

Outro destaque é que as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e das relações 

sociais apontam para a ampliação da educação de modo geral, mas particularmente para a 

superação da dicotomia entre conhecimento humanista e científico-tecnológico, articulando 

ciência, cultura, cidadania e trabalho1. Atender a esse objetivo, com professores formados 

com perfil acadêmico, certamente será um grande desafio a ser enfrentado.  

Nesse sentido, nem mesmo garantir a formação continuada aos professores constituirá 

iniciativa suficiente para promover a reforma necessária. A reformulação pretendida, por seu 

caráter global, tem destacado o projeto pedagógico, ou projeto político-pedagógico da escola 

como seu instrumento central. Sendo considerado como peça fundamental de articulação de 

todas as ações dentro da escola, o projeto pedagógico poderá favorecer um ensino que 

compatibilize o aprendizado das disciplinas com desenvolvimento de competências e valores. 

                                                 
1 O que está indicado no Parecer 15 do Conselho Nacional de Educação complementado pela Res. 03/98, que estabelece as 
diretrizes curriculares para o Ensino Médio, referindo-se ao perfil de professor para esse nível de ensino. Para a formação de 
professor, ficou claro que deverá poder articular ciência, cultura e trabalho em face do "novo" caráter propedêutico do Ensino 
Médio, tal como proposto pela Res. 03/98 do CNE. 



Atualmente, ainda há muitos obstáculos à implementação das reformas, embora já passada 

uma década e muitas iniciativas tomadas. Logo, muitas carências ainda devem ser supridas e 

muitas contradições resolvidas. Para que isso aconteça, porém, não bastam intenções e 

normas, pois entre as heranças deixadas, além das resistências naturais à mudança, estão 

deficiências de distintas naturezas, algumas de caráter conceitual, outras de caráter prático. E 

lembrar aqui a importância de um projeto pedagógico para a atuação de todos os atores de 

uma escola tem por objetivo situar num plano mais geral a discussão da compatibilização 

entre as disciplinas, conhecimentos específicos e qualificações humanas gerais, como 

habilidades, competências, atitudes e valores humanos. 

Portanto, o trajeto para as reformas, que está bem sinalizado pelos textos, documentos 

legais e instrumentos normativos, tem na atuação do professor a referência principal, o ponto 

de partida e de chegada das reformulações pretendidas para a Educação. Assim, pensar e 

planejar a formação docente, com foco na construção de competências, na eleição dos 

conteúdos, na organização institucional e na abordagem metodológica é uma necessidade de 

muita urgência. Mas também, deve-se especialmente planejar e organizar a criação de 

diferentes tempos e espaços de vivência profissional e de convivência social para os 

professores em formação, para o seu desenvolvimento pessoal. Porque desenvolver 

“competências” relaciona-se diretamente com o desenvolvimento de pessoas.  

As pessoas é que são competentes e “[...]toda a tentativa de atribuição de competência 

a objetos ou artefatos parece insólita ou inadequada. A pessoalidade é, pois,  a primeira 

característica absolutamente fundamental da idéia de competência”. (Machado, 2004, p.141). 

Assim, tanto para os alunos como para os professores será preciso transcender as disciplinas, 

ou seja, continuaremos a ter professores de disciplinas, mas elas passam a ser o meio, e o fim 

é o desenvolvimento da pessoa. 



Nas escolas, o currículo é um mapa do conhecimento, que se liga a uma visão de 

mundo. É preciso fazer um mapa das competências necessárias para esta realidade, ou seja, 

um mapa de relevâncias, o que só pode ser feito em função de um projeto. O professor deverá 

mapear o que tem valor e o que não é relevante dentro de um projeto que é dele, como pessoa, 

mas também da escola e da sociedade.  

 

5.2 - Competência técnica e dimensão ética na formação docente. 

 

Busco nesta etapa, primeiramente, revalorizar a verdadeira idéia de profissionalismo, 

na tentativa de retomar o seu sentido e significado para o profissional da Educação. Nesse 

sentido, tentarei explicitar a abrangência da palavra “profissionalismo” como um valor a ser 

promovido na formação dos professores em geral e de matemática em particular. Para isso, 

adotarei a concepção de profissão como uma ocupação que contempla, pelo menos, três 

características fundamentais: uma competência técnica, com foco nos conhecimentos 

específicos; uma autonomia relativa, com base na sintonia entre os valores socialmente 

acordados; e um compromisso público, correspondente ao comprometimento pessoal com os 

projetos coletivos (Machado, 2004). Logo em seguida, desenvolvo as diretrizes de diversos 

autores a respeito da possibilidade de se formar professores de matemática competentes e 

éticos. 

Considero, portanto, que o conceito de profissional utilizado neste estudo carrega em 

si a competência técnica e a dimensão ética, tanto no aspecto de um código de normas e 

regras como no aspecto de valores. 

Como se sabe, a tendência do ofício de professor, na maior parte dos países ocidentais, 



é ser considerada como uma profissão. Portanto, um professor, como outro profissional 

qualquer, “realiza autonomamente atos intelectuais não-rotineiros que envolvem a sua 

responsabilidade”. (Arroyo, 2001, p.139). Por outro lado, as técnicas e arte que deve dominar 

e possuir são adquiridas através de um longo período de formação e, regra geral, os 

professores organizam-se formando um organismo corporativo, ou oficial, que assegura o 

respeito de um código de ética. 

Arroyo (2001) considera que a atual corrente de profissionalização descreve o 

processo da passagem do ofício artesanal, em que se aplicam técnicas e regras, a uma 

profissão, em que cada um constrói suas estratégias, com base em conhecimentos racionais e 

desenvolvendo sua especialização em ação na própria situação profissional, assim como sua 

autonomia. 

Em linhas gerais, o conceito de formação profissional e sua relação com os saberes da 

profissão já não é o de preparar sujeitos para um ofício (trabalho, profissão, apenas no sentido 

de ocupação), mas, sim, o de se formarem profissionais, pois já não se restringe o conceito 

apenas ao ofício (profissão), mas estende-se em profissionalização e profissionalismo. 

Segundo Le Boterf (2003), o ofício (profissão) é tradicionalmente definido pelas 

seguintes características: 

- um corpo de saberes e de saber-fazer essencialmente técnicos; 

- um conjunto de regras morais e uma ética específica da comunidade a que pertence; 

- uma identidade que permita fazer a distinção, em termos sociais, relativamente a 

outros ofícios (profissões); 



- uma perspectiva de aprofundar os saberes e os “saber-fazer” pela experiência 

acumulada durante o exercício do ofício (profissão).  

Contudo, a evolução do contexto econômico e social e dos sistemas de trabalho 

conduziram à evolução deste conceito, exigindo que os ofícios (profissões) sejam exercidos, 

pelos profissionais, com profissionalismo. 

Le Boterf (2003) define o profissionalismo apelando a uma lógica de serviço, à 

capacidade de iniciativa, à compreensão das situações, à capacidade de mobilizar um conjunto 

de recursos pessoais, mas também profissionais e às exigências éticas do ofício (profissão). 

Acredita que, na verdade, estamos diante de uma nova perspectiva de profissão baseada na 

profissionalização, sobre a qual ele aponta algumas idéias, que sintetizo a seguir: 

- a profissionalização não pode ser reduzida à formação, pois realiza-se através de vários 

percursos, alternando várias situações (formação, exercício profissional, situações 

extra-profisssionais...) e várias modalidades de aprendizagem (auto-formação, 

formação pessoal, treino, aprendizagem por resolução de problemas e realização de 

projetos, aprendizagem cooperativa, troca de experiências...); 

- ao contrário da formação, que constrói cursos lineares e iguais para todos os 

formandos, a profissionalização visa a criação de um contexto que incentive a 

realização de percursos individuais em que o formando possa "pilotar" o seu percurso 

de profissionalização; 

- o espaço onde o formando pode "pilotar" o seu percurso de profissionalização não se 

limita ao espaço físico, contempla, também, o espaço virtual; 

- a profissionalização não visa a preparação dos sujeitos para o desempenho de uma 

profissão, mas para que a exerçam com profissionalismo, como verdadeiros 



profissionais; 

- a profissionalização contempla a construção de uma identidade profissional que dê 

sentido aos saberes, às competências e a todas as experiências acumuladas ao longo da 

vida. 

Pode-se considerar também que profissionalização é a modelação da identidade 

profissional dos professores. Esta modelação consiste em um projeto social e político 

designado para realçar os interesses de um determinado grupo. O conceito de 

profissionalização pode ser entendido, também, como aquilo que define e articula as 

qualidades e as características dos elementos pertencentes a um grupo.  

Agora, o profissionalismo consiste no que os professores efetivamente fazem e não no 

que os normativos políticos referem. O desempenho na escola, a prática pedagógica, a 

responsabilidade ética, e mesmo a competição entre os próprios professores exigem que seja 

próprio do profissionalismo saber construir esquemas operatórios integrando várias 

dimensões (técnica, social, relacional) e saber lidar com as situações de trabalho. (Le Boterf, 

2003). 

Assim, se a profissionalização surge como um projeto sociológico, relacionando a 

autoridade e os estatutos da docência, o profissionalismo aparece como um projeto 

pedagógico e pessoal, que diz respeito às qualidades internas e à competência do professor 

necessárias ao êxito do seu exercício. 

A construção da profissionalização e do profissionalismo realiza-se num jogo de poderes e 

de contra-poderes entre as imagens que são portadoras de perspectivas diferentes da profissão. 

Esta construção “articula dimensões individuais, que pertencem à própria pessoa do professor; 

dimensões coletivas, que estão inscritas na história e nos projetos do corpo docente”. (Nóvoa, 



1999, p. 136) 

Mesmo sem haver uma institucionalização de um código único, construído pela 

maioria dos professores, não se estancou o nascimento de muitos princípios e normas, que se 

desenvolveram ao longo do tempo. Estes princípios são éticos, antes de serem regras legais. 

Por um lado, exploram o sentido moral, o sentido de valor, o sentido da responsabilidade ou 

compromisso social e pessoal, e por outro, podem referir-se a um conjunto de princípios e 

normas que um grupo estabelece para seu exercício profissional, como afirma Le Boterf 

(2003) que:  

o profissional dá um sentido à sua ação confrontando seus valores com a 
realidade das situações nas quais intervém Ele saberá questionar-se. A ética é 
uma busca: ela é ponto de partida e está sempre além de um regimento. O 
profissional é capaz de uma reflexão ética. Os valores, os compromissos, os 
princípios diretivos são apenas um pretexto para essa reflexão. A conduta do 
profissional não é dita de antemão: sua orientação na vida diária está sempre se 
definindo. Os valores permanecem abstratos e não têm caráter operatório. 
Definidos prévia e independentemente de toda ação concreta, eles não permitem 
escolher entre diferentes alternativas. Estas resultarão, de modo provisório, do 
confronto dos valores e da situação. (p.23) 

 

A identidade profissional pode ser fundada pelo conjunto de saberes e habilidades 

específicas, provadas pela experiência daquele que domina um ofício (profissão). Sendo 

assim, o profissional não poderá mais definir sua identidade apenas a partir do “saber-fazer” 

de um ofício (profissão). O profissionalismo e as competências estão ligados ao conjunto dos 

recursos da personalidade do profissional, pois cada indivíduo competente é único em suas 

competências.  Sendo assim, implica a subjetividade das pessoas. O profissionalismo exige 

que as competências pessoais articulem-se em torno de um projeto, no âmbito de uma  

organização.  

Nessa perspectiva e em um contexto de transformações que ocorrem a um ritmo 

alucinante, já não se espera que o profissional docente de matemática seja apenas um técnico 



capaz, espera-se que desenvolva estratégias para lidar com qualquer tipo de situação, mesmo 

com situações novas e desconhecidas.  

É relativamente recente a idéia de que para se aprender a exercer um ofício é 

necessário estudar em escolas de formação profissional. Esta idéia trouxe alterações 

significativas na elaboração dos currículos disciplinares dos diferentes graus de ensino, 

pretendendo-se uma certa profissionalização em que “a escola deveria formar técnicos nas 

mais diversas especialidades”. (Machado,2002, p. 151). 

Neste currículo, valoriza-se a acumulação progressiva do conhecimento  apelidado de 

“saber transmissível” e que Freire (1975) classifica como “educação bancária”, em que, sendo 

um ato de depositar, o formador deposita e os formandos, depositários, recebem, memorizam 

e repetem o saber transmitido. Segundo observação de Freire (1975, p.85), o sentido deste 

profissional da educação “é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe àquele 

dar, integrar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser experiência 

feita para ser de experiência narrada ou transmitida”. 

Lellis (2002) também ilustra esta perspectiva dentro do universo matemático, dando 

como exemplo a questão do máximo divisor comum (mdc) e outros conteúdos superestimados 

pelos professores de matemática, que chegam a acreditar em partes da disciplina como 

“objetos eternos e inevitáveis”, que devem ser transmitidos e depositados. 

Como se sabe, o modelo profissional técnico inspirou-se no mundo industrial e 

burguês, que se assenta sobre um conjunto de predisposições (eficácia, performance, 

produtividade, função, necessidade) para que a legitimidade dos seus saberes se defina em 

torno de uma racionalidade cognito-instrumental. Os seus suportes são a tecnicidade e a 

previsibilidade (cada um tem a sua função, num universo tecnicamente previsível). 



A concepção educativa de profissional influenciada por esta imagem evidencia os 

saberes positivos, saberes práticos e saberes funcionais.  Esta estrutura contribuiu 

decisivamente para que o grupo profissional dos professores, como “especialistas” na 

produção de saberes práticos, perdesse o controle sobre a definição dos critérios que definem 

a legitimidade das suas práticas e que esses critérios se passassem a pautar apenas pela 

“racionalidade de eficiência”, em detrimento da racionalidade crítica. 

Segundo Lellis (2002), este conceito de profissional ainda está presente no universo 

educativo, principalmente nos professores de matemática, que valorizam demasiadamente a 

técnica, a qual oferece uma visão voltada para os cálculos numéricos e algébricos, e o modelo 

euclidiano, constituído de axiomas e definições. 

O grande problema do profissional de matemática, que se baseia na competência 

técnica é que as suas aulas tendem se concentrarem em “calcular”, “obter”, “efetuar”, 

“resolver”, raramente ocorrendo situações conceituais ou demonstrações e “dificilmente 

surgindo problemas da realidade”. (Lellis, 2002, p.33). Em um ponto de vista mais amplo, pode-se 

observar que a competência técnica na matemática sempre foi destaque ao longo da história, 

por sua praticidade, utilidade, progressividade (organização do simples para o complexo), 

bem como pelo nível de abstração que proporcionou relevantes descobertas. Ou seja, isto 

demonstra que as competências técnicas sempre foram fundamentais para a humanidade, 

influenciando ainda hoje a realidade dos professores de matemática. 

Contudo, nas últimas décadas, a competência baseada na técnica dos professores de 

matemática vem sofrendo uma forte pressão de todos os lados (estudiosos, alunos, pais, 

governo etc), fazendo questionarem-se os limites e perspectivas desta competência dentro da 

sociedade tecnológica e consumista. 

Outra questão enfrentada pelos professores de matemática que privilegiam a 



competência técnica reside na ascensão de outras competências na esfera do conhecimento, 

prático e teórico, levando os profissionais a questionarem o conceito de seu profissionalismo. 

Este trabalho, ciente deste contexto, não deve servir para aumentar o desconforto e as 

críticas quanto à falta de uma necessária competência técnica do professor de matemática, e 

sim, na contramão, valorizar, dentro de limites previamente definidos, a importância desta 

competência. 

O problema é que, para muitos professores, a noção de competência refere-se apenas a 

práticas do dia-a-dia, que apenas mobilizam saberes de experiência, do senso comum 

(Perrenoud, 1999), ou seja, reduzem as competências a tarefas técnicas, práticas, a habilidades 

concretas. É isso que os leva a concluir que o desenvolvimento de competências na escola, 

além da técnica, seria muito prejudicial para a compreensão dos saberes disciplinares. 

Corroborando essa noção, Perrenoud (1999) demonstra que a organização da vida 

profissional docente em torno do desenvolvimento de competências leva os mais céticos a 

questionarem se a escola, ao desenvolver competências, não estará deixando de lado os 

saberes técnicos. 

Perrenoud (1999) considera paradoxal esta “oposição” entre saberes técnicos e 

competências. Por um lado com algum fundamento e, ao mesmo tempo, sem razão de existir. 

Isto é, tem fundamento porque, de fato, o desenvolvimento de competências limita o tempo 

que pode ser dedicado à assimilação de conhecimentos e questiona a organização, tal como a 

conhecemos, em disciplinas estanques. Por outro lado, é injustificada porque as competências 

mobilizam, entre outros recursos, os saberes técnicos, logo desenvolver competências não é 

incompatível com os saberes técnicos. 

Nesse raciocínio, Perrenoud (1999) percebe que não se podem desprezar as 



competências necessárias na formação do professor de matemática, pois estas têm relação 

com os saberes técnicos (noções e operações básicas de matemática etc.). 

Alessandrini (2002) chama a atenção para a necessidade que o professor tem de 

conhecer bem os conteúdos que ensina. Para ela, o professor não tem de conhecer estes 

conteúdos do mesmo modo que o cientista, mas de um modo diferente. Muito em especial 

tem de conhecer as boas maneiras de os tornar compreensíveis e relevantes para os alunos. 

Segundo Agudo (apud Pintassilgo, 1999, p.14), “importa saber bem o que se ensina, ou seja, a 

parte da ciência a transmitir, impondo ao professor a obrigação de se informar, de modo a que 

possua um bom conhecimento do que tem de ensinar”. 

É imprescindível haver sólido conhecimento da disciplina, tanto no aspecto do 

conteúdo, quanto no aspecto prático de saber resolver. Ou seja, o professor de matemática 

deve ter condição de responder “porquês” e “mostrar como”. Contudo, esta capacidade 

técnica de gerar conhecimento não é suficiente, necessitando haver o equilíbrio com outras 

competências. Como, por exemplo, com a competência ética, que é a incorporação, vivência e 

transmissão de um conjunto de normas e valores, que tenham em conta a dimensão 

socializadora e de cidadania. 

Após observar o arcabouço teórico do profissional docente e da dimensão ética e 

competência técnica, questiono: será possível formar professores de matemática para serem 

competentes e éticos? Segundo, os autores citados, sim. 

Na maioria da literatura desenvolvida por Perrenoud (2000), pode-se observar esta 

preocupação com a formação inicial e contínua dos professores. Segundo as indicações do 

mesmo autor, para que o professor receba uma formação que lhe permita desenvolver-se 

competente e eticamente, é necessário que lhe seja propiciado o desenvolvimento de 

competências, tais como: organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a 



progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, 

envolver os alunos nas suas aprendizagens e no seu trabalho, trabalhar em equipe, participar 

na administração da escola, informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar 

os deveres e os dilemas éticos da profissão, administrar a sua própria formação contínua. 

Le Boterf (2003) também defende que é possível formar professores competentes e 

éticos por meio de uma mudança de atitude na formação. Mudança de atitude respaldada em 

sete especificidades da formação para o processo de profissionalização: 

1) a formação profissional deve contribuir para a aquisição e desenvolvimento, por 

parte dos sujeitos, de conhecimentos e de capacidades que, posteriormente, possam mobilizar 

em situação, pois um sujeito, para fazer uso de determinados recursos pessoais, tem que os 

possuir; 

2) a formação profissional deve exercitar os formandos a combinar recursos em função 

de novos esquemas operatórios, deve torná-los capazes de construir combinações de recursos 

apropriados face a uma exigência ou prescrição, fazendo evoluir os esquemas de ação. Le 

Boterf (2003) refere várias modalidades de formação que contribuem para preparar os 

formandos: a pedagogia da simulação; a formação em alternância; a formação centrada na 

resolução de problemas, nos estudos de caso e na pedagogia de projeto; 

3) trata-se de conceber situações de aprendizagem com uma certa tensão, mas não 

excessiva, tendo sempre presente àquilo que o formando é capaz de fazer em equipe e aquilo 

que deve ser capaz de fazer sozinho; 

4) exigir ao profissional que seja capaz de conceituar a sua ação a fim de estruturar, 

corrigir ou reforçar os seus esquemas de ação. Esta conceituação exige um distanciamento 

que conduz à conscientização, permitindo ao sujeito saber transferir ou transpor as suas 



aprendizagens noutros contextos. É, portanto, a partir da abstração e da conceituação, através 

da reflexão sobre as suas práticas, que o profissional se torna capaz de reinvestir a sua 

experiência em diversas situações profissionais. A formação, para desenvolver a faculdade de 

“transferir nos formandos” deve ser organizada de forma a dar tempos e espaços para que os 

formandos exercitem a capacidade de se distanciarem e analisarem as suas práticas, 

aprendendo da experiência; 

5) a idéia de que um profissional está permanentemente aprendendo, mas para que o 

profissional, além de aprender, seja capaz de aprender a aprender, ou seja, deve aprender a 

reconhecer os problemas e a "les classer" em relação aos contextos, ou seja, o profissional 

deve aproveitar a sua prática profissional para gerar conhecimento. A contribuição da 

formação para que os formandos aprendam a aprender prende-se com a ajuda que lhes pode 

dar no sentido de cada um descobrir o seu modo pessoal de aprender, assim como reconhecer 

as suas dificuldades de aprendizagem e dar-lhes os meios para melhor as saberem ultrapassar; 

6) apesar dos riscos que acarreta a subjetividade da auto-avaliação, não pode deixar de 

ser tida em conta no processo de avaliação de competências, claro que para ser considerado 

competente o sujeito precisa de ser reconhecido competente por outros sujeitos. A avaliação 

de competências tem que ser vista como o resultado de um compromisso e de um confronto 

entre diversos pontos de vista, entre os quais deve constar a auto-avaliação do próprio sujeito; 

7) a construção de uma identidade profissional é baseada nas representações que os 

sujeitos têm da profissão e de si mesmos. Como tal, a formação pode contribuir para a 

construção da identidade profissional ajudando os formandos a apropriarem-se da sua história 

pessoal para melhor conhecerem a si mesmos (seus pontos fortes, suas fraquezas) e a fim de 

poderem dar sentido às suas experiências profissionais. 

Por fim, Machado (2002) também acredita na possibilidade de se formar professores 



de matemática competentes e éticos, por meio do estabelecimento de novos significados para 

as competências, aparentemente vistas como díspares. A primeira lição de Machado é que o 

processo de formação deve levar a conhecer para compreender determinados saberes, que no 

caso deste trabalho reside em conhecer e compreender os universos técnico e ético, e aliar a 

capacidade de mobilização dos saberes compreendidos para o agir (Perrenoud, 1999). 

Segundo Machado (2000), esta dimensão ética não pode ocorrer, 

sem comprometimento, sem o sentimento profundo de contribuir para o bem 
comum, sem reconhecimento social que viabiliza uma auto-regulação de suas 
atividades, sem a dignidade e o orgulho de sentir-se um servidor público, 
independentemente de qual a fonte que propicia o pagamento de seus salários, 
não se pode falar propriamente de profissional” competente e ético. (p.48) 

 

Como comenta Lellis (2002), essa compreensão de formação de professor trabalhada 

por Machado não reside pura e simplesmente na memorização, nos procedimentos 

mecanicistas, na acumulação livresca, e sim, na possibilidade de compreender outros campos 

de saber, estabelecendo múltiplas relações sociais, econômicas, políticas, éticas e estéticas que 

abarcam diversos outros campos de saber, constituindo-se uma cultura matemática que vai  

permitir tornar mais precisa a noção de compreensão, apoiada na representação do 

conhecimento em termos de rede. 

A partir de Machado (2004), concluo que existe a possibilidade de formar professores 

de matemática mais competentes e éticos, por meio de uma formação baseada na rede de 

significados, que se dá por intermédio da compreensão e apreensão dos significados e, suas 

respectivas relações, em redes construídas socialmente e individualmente, que permanecem 

em constante estado de aperfeiçoamento. Pois na rede não se definem fronteiras, e na situação 

do profissional de matemática abre-se a possibilidade de se buscar seus significados em outros 

domínios da ciência ou na vivência subjetiva de um aprendiz. 

Em suma, segundo os autores destacados, é possível haver uma formação escolar e 



acadêmica, que proveja as pessoas de competências básicas, tais como: a técnica; a ética; a 

capacidade de expressão, de compreensão da leitura e de interpretação de representações; a 

capacidade de mobilizar esquemas de ação em diferentes contextos; a capacidade de organizar 

a informação disponível para poder tomar decisões, resolver problemas e atingir objetivos; a 

capacidade de trabalhar com projetos e de inovar. (Machado, 2002). 

Logo, qualquer formação (escolar ou profissional) deverá se assentar no 

desenvolvimento de outras competências, além da técnica, ou como refere Machado (2002, p. 

152) “[...] parece cada vez mais claro que tanto a formação básica quanto a formação 

profissional justificam-se apenas se se concentrarem no desenvolvimento das competências 

pessoais”, e são competências pessoais no sentido de ser o sujeito que dá significado e que 

mobiliza todas as informações, dados ou conhecimentos.  

Reich (1994 apud Machado, 2004) caracteriza os profissionais atuais em duas classes, 

que abrangem os que seguem rotinas, que realizam um trabalho repetitivo, mecânico, sem grandes 

possibilidades de criação; os analistas simbólicos, capazes de uma visão global do seu trabalho, com 

possibilidades de criação. 

Como se pode ver, a grande diferença presente nesta classificação dos profissionais 

relaciona-se com a capacidade de criar, à criatividade. No entanto, as duas classes definidas 

por Reich não são mutuamente exclusivas, pois, em qualquer tipo de atividade, nem tudo é 

criação e há determinadas rotinas que são necessárias, o importante é manter a abertura para a 

criação, não fechar a porta à inovação. 

Para Machado (2000), o professor, como um profissional, deverá agir  

Equilibrando-se no espaço entre a transformação e a conservação, ouvindo 
sua voz interior, mas procurando manter a sintonia com os valores 
socialmente acordados, o professor precisa exercitar, cotidianamente, com 
absoluta integridade, o discernimento do que deve ser preservado e do que 
deve ser transformado. Esta permanente busca entre do equilíbrio entre o 



entusiasmo da transformação e da sabedoria de conservação consome sua 
energia mais significa e dignifica sua vida, sua vocação profissional”. (p.61) 

 

Em qualquer tipo de atividade, principalmente na docência de matemática, nem tudo 

deve ser pautado na competência técnica, no conteúdo ou nas disciplinas isoladas, e nem tudo 

deve ser mirado na dimensão ética, devendo haver um equilíbrio que proporcione o 

aproveitamento adequado das duas competências. Um equilíbrio, não no sentido de perfeição 

ou de acomodação estática, e sim um equilíbrio dinâmico, que vem da concepção do 

conhecimento como rede ou trama de significados. 

Neste ponto, pretendo sintetizar de que forma se poderiam estabelecer respostas às 

questões formuladas no capítulo 1, as quais se referem à possibilidade de articulação, nos 

projetos de formação para o professor de matemática, da formação técnica, fundada nos 

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

E, ainda, à possibilidade de combinar a necessária contextualização dos projetos individuais e 

do projeto da instituição na prática docente em que se inserem. 

Como foi dito, a forma de conhecer matemática dos professores poderá influenciar a 

forma de conhecer matemática dos alunos. Diante disso, ao apresentar a concepção de 

conhecimento como construção prático-teórica e como rede, fica patente que para conhecer 

matemática será necessário compreender os significados dos objetos matemáticos, a partir da 

capacidade de estabelecer relações e múltiplas interconexões dentro e fora do campo de 

saberes matemáticos. Essa capacidade refere-se à necessária competência técnica do 

professor.  

Diante dessas premissas, se pretendesse discutir apenas a “imprescindível” 

competência técnica do professor de matemática, proporia que os cursos de formação inicial e 

formação continuada deveriam possibilitar a construção de conhecimento de matemática e 



sobre a matemática, e que estivessem sustentados pela concepção de conhecimento como 

rede, apresentada nesse trabalho. No entanto, o foco deste trabalho é também a dimensão ética 

da formação. A qual constitui, com a competência técnica, a base do profissionalismo 

docente. Nesse sentido, qual seria a melhor forma de conhecer matemática, que atendesse aos 

objetivos de formação do professor e que contribuísse para a construção da competência 

técnica e da dimensão ética? 

Acredito que as propostas de formação inicial e continuada que possibilitassem a 

construção de conhecimentos de matemática e sobre matemática levariam o professor a 

construir uma cultura matemática, que o beneficiaria tanto pessoal quanto profissionalmente. 

A palavra cultura por seus vários sentidos – possuir conhecimento, cuidar, cultivar, cultuar – 

pode ser a desencadeadora do entendimento sobre os objetivos a serem desenvolvidos nas 

propostas de formação – inicial ou continuada – de professores de matemática.  

Construir cultura matemática, portanto, nessa perspectiva, pode referir-se à construção 

de uma meta-matemática, constituída pela posse ampla de saberes, os quais não seriam apenas 

saberes específicos de matemática, mas também saberes sobre matemática. Referindo-se 

ainda à possibilidade de cultuar, cuidar das conquistas do pensamento, percorrendo a rede de 

conhecimento para desvelar os significados e estabelecer relações dentro e fora da 

matemática.  

Ainda, uma cultura matemática, considerada como um conjunto de idéias, práticas e 

valores característicos de grupos humanos específicos, que, sendo particular – mas adquirida 

de forma transdisciplinar, destacando-se os significados relevantes da matemática, a partir do 

desenvolvimento da atitude crítica nos professores –, poderia permitir a compreensão de 

outras formas de cultura. O conhecimento matemático entendido como uma construção social, 

como um produto cultural, abre possibilidades para que o estudante – professor ou aluno – 



veja-se como sujeito que constrói, que é capaz de teorizar e confrontar suas teorias e 

estabelecer relações com outros sujeitos e com objetos de saber. 

Dessa forma, os cursos de formação inicial e continuada, contribuindo na construção 

de uma “meta-matemática”, oferecem ao professor a possibilidade de desenvolver a 

competência técnica e a autonomia necessária para agir profissionalmente, pois, assim 

adquiridas, poderiam resultar no fortalecimento da identidade do professor e, portanto, do 

envolvimento crítico e efetivo no projeto coletivo de construção de cidadania nos alunos.  

E assim, finalizo com Alessandrini (2002, p.161) em uma frase inspiradora, “Somos 

educadores, pessoas que escolheram atuar profissionalmente em uma área que possui 

responsabilidade real para com o desenvolvimento de nossas crianças e, portanto, de nossa 

cultura e sociedade”. Ou seja, a responsabilidade profissional do docente de matemática se 

materializa na dimensão técnica, ética e na esfera de outras competências, tanto no aspecto do 

compromisso público e privado do profissional, como também, no aspecto do compromisso 

pessoal. 

 

5.3  Ética na formação do professor. 

 

 A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – no seu artigo 1º, 

parágrafo 2º, determina que a educação deve vincular-se ao mundo e à prática social. A 

moderna organização do setor produtivo está em busca de um profissional com habilidades 

que não se restringem à formação vinculada a determinado posto de trabalho. É essencial para 

o aluno desenvolver competências variadas. Diante disso tudo, os verdadeiros desafios da 



educação referem-se à preparação dos alunos para participar da construção de uma sociedade 

mais justa, democrática e solidária, para criar capital social e gerar cada vez mais empregos. 

Nesse contexto, o papel do professor sofrerá mudanças profundas, apesar de que, 

como afirma Menezes (1996),  

[...] uma nova postura pedagógica já está sendo devida há tempo, 
independentemente de inovações tecnológicas. Essa dívida pesa 
particularmente sobre a universidade que, em princípio, deveria ser a 
pioneira nas experimentações educacionais, na gestação do novo, mas que na 
prática, talvez mais por inércia que por convicção, tem sido muito 
conservadora. (p.28) 

 

Essa postura conservadora das universidades tem se refletido nos professores de todos 

os níveis de escolaridade, pouco capazes de articular ciência, cultura, cidadania e trabalho, 

que é a característica apontada para o perfil do novo professor diante das exigências de nova 

pedagogia para as reformas que se pretendem para a educação atualmente. 

Determinar, pois, quais competências o professor precisa desenvolver durante a sua 

formação para poder atender à nova demanda de educação não será simples, mas a formação 

do professor deverá permitir-lhe a constituição de um quadro de referência científico, cultural 

e ético para poder selecionar, organizar, dar sentido e levar à prática a informação e o 

conhecimento adquiridos. Assim formado, também poder contribuir no desenvolvimento das 

mesmas competências nos alunos. Ou seja, as possibilidades oferecidas à formação do 

professor retornariam às escolas, atendendo à demanda pedagógica para a mudança na forma 

de conhecer, para todos níveis de formação e, possivelmente, tornando-se um “círculo 

virtuoso“ para uma educação cidadã. 

A nova legislação educacional, por meio de seus textos normativos, particularmente os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e os exames nacionais, como o 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, refere-se à uma nova visão de educação para a 



cidadania, trazendo a idéia de competência diretamente relacionada à condução e à avaliação 

da aprendizagem escolar. Apesar de muito bem sinalizada, a implementação dessas 

orientações ainda carece de propostas de formação de professores para que possam ser postas 

em prática, visto que dependem de ações  docentes que com elas coadunam.  

Uma olhada no panorama geral das competências a serem desenvolvidas nos alunos 

nas várias etapas de escolaridade, atendendo à proposta das reformas educacionais nacionais, 

pode fazer com que fiquem mais bem delineadas essas necessárias qualificações, tanto para os 

alunos quanto para os professores, que as devem promover. 

Assim, a tentativa de agrupar essas qualificações, distinguindo as várias etapas da 

escolaridade – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e superior - tem apenas a 

intenção de constituir uma base para a análise de alguns de seus aspectos formativos que estão 

mais presentes em cada uma das delas, mesmo sabendo que todos podem estar em todas as 

etapas, pois devem constituir os valores éticos, estéticos e políticos, que transcendem o 

conhecimento das disciplinas em qualquer proposta  de formação.  

Assim, na educação infantil concentra-se o desenvolvimento das competências sócio-

afetivas, as quais permitem o desenvolvimento de habilidades necessárias ao convívio social 

em ambientes coletivos. Segundo Menezes (2003), nessa etapa da escolaridade “a ética, a 

estética e mesmo a política são aprendidas, não em abstrato, como elementos de discurso, mas 

como afazeres efetivos no canto, na dança, no jogo, no desenho, na refeição e nos interesses 

compartilhados”. (p.34) 

As competências sócio-afetivas, embora concentradas na educação infantil e nas séries 

iniciais, deveriam continuar presentes nas outras também, pois em qualquer etapa de 

escolaridade é preciso aprender a conviver. Usualmente, aos professores são atribuídas 

incumbências ou responsabilidades para o ensino de disciplinas como História, Ciências, 



Línguas, Física ou Matemática, mas não há professores incumbidos de promover 

solidariedade, consciência ambiental, auto-estima. Isso porque, segundo Menezes (1994), 

A formação humana [...] tão mais eficaz ela se apresenta quanto mais estiver 
fundada em atividades individuais e coletivas do educando e quanto mais 
estas atividades envolverem as muitas formas que ele possui de pecepção, de 
sensibilidade, e suas habilidades, seja elas físicas, social-afetivas, artísticas, e 
não só cognitivas, de raciocínio e atenção. (p. 32) 

 

Hoje, a maioria das escolas organiza-se inteiramente em torno da noção de disciplina. 

Tanto que a partir da quinta série o professor deixa de ser "professor de gente" para se tornar 

professor de “algo”: professor de geografia, professor de matemática, professor de português, 

quando deveria ser professor de crianças e jovens, não simplesmente de matérias.  

Segundo Machado (2002), tanto para alunos como para professores, será preciso 

transcender as disciplinas, ou seja, continuaremos a ter professores de disciplinas, mas elas 

passam a ser o meio, e o fim é o desenvolvimento da pessoa. 

No ensino fundamental, o desenvolvimento das competências expressivo-

comunicativas consolida a linguagem verbal e não-verbal e a capacidade de argumentar e 

contra-argumentar, habilidades necessárias ao domínio prático das linguagens de todas as 

ciências. No final do ensino fundamental e, especialmente, no ensino médio, a ênfase é dada 

ao desenvolvimento das competências cognitivo-interpretativas, ou seja, na aquisição de 

conhecimento, na compreensão e interpretação de fenômenos naturais, manifestações 

culturais, sistemas políticos, movimentos sociais e processos tecnológicos. Nessa etapa, a 

falta de contexto significativo faz confundir conhecer com simplesmente tomar conhecimento 

ou estar informado. Dessa forma, “ignora-se o desenvolvimento da curiosidade, do desejo de 

conhecer, a capacidade de procurar e interpretar informações, a fruição cultural, o aprender a 

aprender”. (Menezes, 2003, p.37) 



Essas competências cognitivo-interpretativas são as mais reconhecidas como 

necessárias em todas as etapas da escolaridade e, conseqüentemente, à formação docente. E, 

quanto mais elevado for o grau de escolaridade, maior será o reconhecimento da sua 

importância. No entanto, mesmo com todo o reconhecimento, elas não têm sido promovidas 

com sucesso, em qualquer que seja a etapa da escolaridade, da educação básica à formação 

docente. Os traumas sócio-afetivos (traumas com a matemática, por exemplo), os métodos 

entediantes de ensino (ensino pela memorização de nomenclaturas ao invés de exercitar 

linguagens) e a falta de contextualização (transmitir conhecimento fora de contexto), entre 

outras, podem ser razões para essa dificuldade. Menezes (1994) afirma que, 

Sabemos também que o desfalque maior da educação se dá, entre nós, nos 
primeiros anos, porque nossa escola e seus professores não sabem 
alfabetizar, nem para a língua, nem para a matemática, nem para as artes, 
nem para as ciências e técnicas. A maior parte dos jovens é posta fora da 
escola subalfabetizada em todas essas dimensões, por múltiplas repetências, 
nos meados do nível fundamental. (p.33) 

 

Um novo sentido para a escola passa, com certeza, pela revalorização do 

conhecimento, tanto como valor humano e cultura geral, quanto como instrumento para a 

realização de tarefas concretas, práticas ou técnicas. No entanto, apenas a valorização da 

dimensão cognitiva não será suficiente. Será preciso articular-se com o domínio das 

linguagens, com as vivências sociais e com os saberes práticos, éticos e estéticos. A formação 

docente “por isso e para isso, também precisa daquela articulação, desde o aprendizado dos 

conteúdos disciplinares, não como mero suplemento pedagógico” (Menezes, 2003, p.37) 

As competências prático-propositivas e ético-estéticas estão propostas nos documentos 

da LDB para servirem como articuladoras das demais competências: sociais, afetivas, 

expressivas, comunicativas, cognitivas e interpretativas. Por serem consideradas uma 

dimensão mais complexa do saber, articulam as demais competências, promovendo 



qualificações pessoais para a participação na vida comunitária, tanto profissional como social. 

Por isso, pretendem capacitar para a vida e para o trabalho, associando-se diretamente à 

capacidade de resolver problemas práticos, em situações reais de todas as naturezas: técnico-

científicas, sociais, pessoais e profissionais, levando-se em conta as dimensões estéticas, 

éticas e políticas em cada uma delas.  

Na formação docente, o desenvolvimento dessas competências superiores é muito 

importante, pois os professores estão sempre resolvendo situações inéditas, mediando 

conflitos, e também estão desenvolvendo estas competências nos alunos, mesmo sendo 

professor de qualquer uma das disciplinas. No entanto, estas parecem ser as competências 

menos desenvolvidas na formação docente, porque as propostas de formação têm tido 

principalmente um caráter teórico e propedêutico.  

A vivência profissional e a convivência social são exigências para o desenvolvimento 

das competências superiores. É no interior das relações comunitárias, pessoais e profissionais 

que se pode ter a oportunidade de confirmar habilidades, de propor inovações e verificar seu 

alcance. Na formação docente, a única vivência profissional é restrita aos estágios, realizados, 

na maioria dos casos, de forma insuficiente e artificial, que não valeriam para o 

desenvolvimento de competências mais complexas. Estas, para a formação docente atual, 

ainda estão relegadas à vida profissional. 

Nesse sentido, destaco a questão cerne deste trabalho, que é a possibilidade de 

oferecer uma formação, em todos os níveis, na qual essas qualidades possam ser aprendidas, 

sejam incorporadas como objetivos formativos gerais, nos planejamentos de quaisquer uma 

das disciplinas. As reformas sinalizam nesse sentido, e as propostas de formação devem ter 

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

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



diferentes campos de saber e entre as pessoas.  Desenvolver na prática o gosto pelo trabalho 

em grupo, para participar efetivamente do projeto pedagógico, realizando as articulações dos 

meios e recursos da escola, com a intenção de responder a questões que devem nortear as 

propostas de formação em cada etapa do ensino: Que visões de mundo, que qualidades 

humanas, que habilidades se esperariam de uma criança ou de um jovem ao completar cada 

etapa? Que atividades cada criança ou cada jovem deveriam realizar para ganharem tais 

visões, habilidades a qualidades? 

Menezes (1998), referindo-se ao desafio que as modificações econômicas implicam ao 

perfil do profissional do mundo contemporâneo afirma que, “no tocante à formação de uma 

visão de mundo, e mesmo da formação para o trabalho, trata-se portanto de preparar cidadãos 

para um mundo em rápida e surpreendente transformação”. (p.79) E essa questão pode ser 

bem situada quando se distinguir o sentido disciplinar da ciência do caráter transdisciplinar da 

vida prática.  

Porque, para atuar com profissionalismo – portanto, eticamente - o professor precisa 

não só ter o domínio de competências específicas em torno a quais deverá agir, mas também a 

compreensão das questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e resolução, a 

autonomia para tomar decisões e a responsabilidade pelas opções feitas. É necessário, ainda, 

que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e que 

saiba também interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e 

com a sociedade. 

Assim, a Educação para a Cidadania, para atingir aos objetivos de proporcionar o 

desenvolvimento de pessoas, justifica-se na relação direta que se pode fazer entre a noção de 

cidadania e a idéia de projeto, visto que essas duas idéias se alimentam simbioticamente. 

 



5.4  Projetos na formação cidadã do aluno e do professor. 

 

Nos tempos atuais, as funções centrais da Educação referem-se à formação do cidadão, 

à construção da cidadania. Assim, no mais variados contextos sociais, Educação para a 

Cidadania é considerada um princípio legítimo, transcendendo a formação para o trabalho, ou 

para a erudição. No entanto, na expressão "educar para a cidadania", há questões que 

precisariam ser explicitadas, pois, 

De modo geral, a idéia de cidadania ainda permanece diretamente associada 
à de ter direitos, uma característica que não parece suficiente para exprimir 
tal concepção, uma vez que, em termos legais, os direitos não são mais 
privilégios de determinadas classes ou grupos sociais. (Machado, 2001, 
p.41) 

 

Essa concepção tem sido apresentada em documentos, como a Declaração dos Direitos 

Humanos, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1948. No entanto, 

concordando com o autor acima citado, limitar a idéia de cidadania à de ter direitos pode 

confundir a idéia de formar cidadão apenas para que se possam garantir os direitos pessoais. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/96), na seqüência da Constituição 

Federal de 1988, enfatiza tanto o caráter de cidadania em termos de garantias individuais 

como de condição social ampla.  

A ampliação do sentido de educação apresentado no parágrafo anterior aponta 

principalmente para a superação da dicotomia entre conhecimento humanista e científico-

tecnológico, pela articulação de ciência, cultura, cidadania e trabalho. Nesse sentido, o 

Parecer 15 do Conselho Nacional de Educação, complementado pela Res. 03/98, que 

estabelece as DCNEM - Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, referindo-se ao perfil de 

professor para esse nível de ensino, deixa claro que deverá poder articular ciência, cultura e 



trabalho em face do "novo" caráter propedêutico do Ensino Médio, tal como proposto pela 

Res. 03/98 do CNE.  

A ação docente sempre fez parte do processo que visa à construção da cidadania. 

Contudo, leis e propostas curriculares não garantem uma ação docente voltada para a 

cidadania, pois os métodos pedagógicos e práticas docentes só se realizam quando 

correspondem a valores e conceitos profissionais efetivamente introjetados ou apropriados 

pelo professor. Nesse sentido, a educação para a cidadania depende, antes de tudo, de 

compromisso pessoal do professor porque “[...] a necessidade da formação de cidadão 

permanece viva, relacionando-se com a semeadura de valores e a articulação entre os projetos 

individuais e os projetos coletivos.” (Machado, 2000, p.41) 

Formar cidadãos continua sendo a idéia fundamental da finalidade da educação, mas 

para isso, atualmente, é preciso muito mais do que aprender disciplinas.  É cada vez mais 

freqüente ver pessoas que cursaram inúmeras disciplinas, em sua formação mas trabalham em 

áreas completamente diferentes. Isso, portanto, significa que ter habilidades e competências, 

ter qualidades humanas não é sinônimo de dominar disciplinas. Há qualidades afetivas, 

sociais, práticas e éticas, como solidariedade, curiosidade, criatividade, iniciativa, habilidade 

motora, comunicabilidade, expressividade, sociabilidade, interesse cultural, preferência 

artística, responsabilidade coletiva, respeito humano, visão de mundo e tantas outras, que não 

podem se restringir a apenas ao conhecimento de disciplinas, ainda que possam ser 

promovidas a partir de cada disciplina, dependendo da forma como seu ensino será proposto e 

desenvolvido,da forma como essas qualidades citadas serão desenvolvidas como conteúdos. 

Isso porque todos nós passamos pelas disciplinas, mas nos desenvolvemos como pessoas, 

ainda que não utilizemos todos os conteúdos ensinados nas disciplinas, com certeza, 

utilizaremos todas as qualidades pessoais e sociais que puderem ser desenvolvidas durante o 

processo de ensino-aprendizagem de cada uma delas. 



Nesse sentido, segundo Machado (2000) a educação visa, sobretudo, à pessoalidade, 

ao desenvolvimento de pessoas. E pessoalidade é uma idéia maior, que engloba a de 

cidadania. O âmbito da cidadania é o da igualdade perante a lei, a articulação entre o pessoal e 

o coletivo. A idéia de pessoalidade é a da diferença, que todos buscamos. O cidadão tem 

direitos e deveres. As pessoas têm competências. E, então, também para o professor, o 

objetivo deve ser o desenvolvimento como pessoa. 

Portanto, a educação para a cidadania exige a compreensão da idéia de competências, 

que se relaciona diretamente à idéia de pessoa. Não se pode dizer que um computador é 

competente, pois competente é o seu usuário. Competência vincula-se também à idéia de 

mobilização, ou seja, a capacidade de se mobilizar o que se sabe para realizar o que se busca. 

É um saber em ação, que é mais do que fazer, pois o agir é intencional, planejado e sempre 

pessoal. A competência com o sentido de ação tem um sentido duplo: mobilizar 

conhecimentos para realizar projetos e explicitar aquilo que cada um de nós sabe tacitamente, 

pois “[...] a educação tem sido a permanente busca da dupla construção, da simbiose, do 

entrelaçamento e da fecundação mútua entre projetos pessoais e projetos coletivos.” 

(Machado, 2000, p.21) 

Em meados da década de 1990, o projeto pedagógico vem tomando corpo no discurso 

oficial e em quase todas as instituições de ensino, espalhadas pelo Brasil. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/94), em seu artigo 12, inciso I, prevê que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, têm 

a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”, deixando explícita a idéia de 

que a escola não pode prescindir da reflexão sobre sua intencionalidade educativa.  

O projeto pedagógico leva à discussão sobre o profissionalismo, pois depende 

diretamente do comprometimento pessoal do professor em todos os seus processos. Nas 



escolas, o currículo é um mapa do conhecimento, que se liga a uma visão de mundo. É preciso 

fazer um mapa das competências necessárias para esta realidade, ou seja, um mapa de 

relevâncias, o que só pode ser feito em função de um projeto. Para qualquer um, mapear o que 

tem valor e o que não é relevante só pode ser feito de dentro de um projeto pessoal em 

articulação com o projeto coletivo da escola e da sociedade.  

Como já foi dito no capítulo 3 deste trabalho, as determinações legais da LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases – no que se refere à formação continuada de professores, no inciso III, do 

art. 63, define que as instituições formativas deverão manter “programas de formação 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”.  Já o inciso II, art. 67, 

estabelece que “os sistemas de ensino deverão promover aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim”. Tal 

perspectiva amplia o alcance da formação continuada, incluindo os cursos de pós-graduação 

em nível de mestrado e doutorado.  

A Resolução 03/97 do CNE definiu no artigo 5º que os sistemas de ensino “envidarão 

esforços para implementar programas de desenvolvimento profissional dos docentes em 

exercício, incluída a formação em nível superior em instituições credenciadas, bem como em 

programas de aperfeiçoamento em serviço”.  

Desse modo, a base legal constituída aponta para um amplo programa nacional de 

formação continuada de professores que possa colaborar na qualificação pedagógica da ação 

docente tendo em vista garantir uma aprendizagem efetiva condizente com os fins da 

educação escolar e com o efetivo direito à educação e à escola de qualidade. 

Assim, muitos projetos para a formação continuada dos professores da educação 

básica estão em desenvolvimento no Brasil. Têm sido realizados por meio de programas do 



MEC – Ministério da educação e Cultura – por meio da SEB – Secretaria da Educação Básica 

– e, também, por meio de projetos desenvolvidos por instituições civis e ONGs. 

O MEC desempenha papel fundamental nesse processo, articulando os diferentes 

níveis e sistemas de ensino (Estaduais e Municipais) exercendo função principalmente 

normativa, em relação às demais instâncias educacionais. Atualmente, o MEC, por meio da 

SEB, desenvolve os seguintes programas nacionais de valorização do magistério: 

- O Pró-Letramento que é um programa de formação continuada de professores, para 

melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática nas séries 

iniciais do ensino fundamental. É realizado pelo MEC, em parceria com Universidades que 

integram a Rede Nacional de Formação Continuada,  e funcionam na modalidade a distância  

com professores tutores. 

- O Pró-licenciatura é um programa de formação inicial desenvolvido junto às 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, comunitárias ou confessionais e dirigido a 

professores em exercício nos anos/séries finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio dos 

sistemas públicos de ensino que não tenham a habilitação legal exigida para o exercício da 

função (licenciatura). São realizados também na modalidade de educação a distância.  

- O Programa Ética e Cidadania é um programa desenvolvido em especial na 

educação infantil e educação fundamental. É desenvolvido nas próprias escolas, mas não é um 

programa a ser anexado aos currículos. O objetivo é que se criem os Fóruns Escolares de 

Ética e de Cidadania, nos quais os educadores, alunos e outros agentes sociais possam praticar 

e difundir os princípios da vida cidadã. 

Dos programas nacionais, neste trabalho, destacarei a Rede Nacional de Formação 

Continuada e o Programa de Incentivo à Formação Continuada de Professores do Ensino 



Médio. Visto que, a formação continuada como está estabelecida nesses programas, visa, 

sobretudo, contribuir com o desenvolvimento profissional do professor e a melhoria na 

qualidade do ensino. 

Desde 2003, o MEC vem desenvolvendo um programa de formação continuada para 

os professores da educação básica, dos Sistemas Estaduais e Municipais de Educação. Em 

março de 2005, por meio da SEB, em forma de um documento, tornou pública a todos os 

envolvidos no processo de formação de profissionais da educação a Rede Nacional De 

Formação Continuada de professores de Educação Básica.  

De acordo com esse documento, a Rede Nacional de Formação Continuada, foi criada 

com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e dos alunos, e é 

composta por Universidades que se constituem Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação. Cada um desses Centros mantém uma equipe que coordena a elaboração de 

programas voltados para a formação continuada dos professores de Educação Básica em 

exercício nos sistemas Estaduais e Municipais de Educação. Na constituição da REDE, é 

atribuída ênfase à capacidade de articulação e ao estabelecimento de parcerias dos Centros 

com outras Universidades para o cumprimento das propostas conveniadas. 

A Rede Nacional de Formação Continuada constitui-se, portanto, por meio da 

celebração de convênios com Universidades. Cabe ao MEC coordenar e dar apoio técnico 

financeiro. Aos Centros compete produzir, entre outros, pesquisas, materiais didático-

pedagógicos impressos e multimídia, bem como softwares para a gestão de escolas e sistemas. 

Reafirmando o princípio de regime de colaboração, a execução dos programas dar-se-á por 

meio da articulação dos Centros com os Sistemas Estaduais e Municipais de Educação. Cada 

Sistema de Ensino deverá analisar as necessidades de formação dos professores, elaborar um 

programa de formação continuada que atenda a essas necessidades e firmar Convênio com um 



Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação para a sua realização. Os vários cursos 

são promovidos em modalidades presenciais e semi-presenciais, utilizando-se dos recursos 

tecnológicos de mídia e multimídia, além da rede global de comunicações. Quanto a isso, 

Menezes (1998), referindo-se à deficiência na formação dos quase um milhão de professores 

brasileiros, já sugeria que 

um ponto de partida mínimo, para a proposição necessária, é perceber que a 
mesma tecnologia que nos desafia também nos brinda com potencialidades 
inauditas, há pouco ficcionais. [...] A universidade pode vir a reencontrar seu 
sentido se souber juntar capacidade analítica e proposicional, para apontar 
alternativas de qualidade para muitos.(p.35) 

 

Segundo as orientações do MEC, para que essa formação continuada não se reduza a 

um evento, mas que seja realmente um processo permanente, os sistemas de educação devem 

organizar-se para envolver os professores, assegurando-lhes: 

- O tempo para a formação, preferencialmente na carga horária de trabalho, 
sem prejuízo das horas com os alunos; 

- O local de realização; e 

- O pessoal responsável pela articulação institucional (entre Secretaria de 
educação/MEC/Centros/ Escolas) e pela coordenação das atividades e a 
interlocução com os Centros. (Resolução 03/97) 

 

Foram priorizadas cinco áreas de formação, cada uma delas sob a responsabilidade de 

Universidades, localizadas em várias regiões geográficas:  

- Alfabetização e Linguagem 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

Universidade de Brasília – UNB 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 



- Educação Matemática e Científica 

Universidade Federal do Pará – UFPA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 

Universidade Estadual Paulista – UNESP 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 

- Ensino de Ciências Humanas e Sociais 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MG 

- Artes e Educação Física 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

- Gestão e Avaliação da Educação 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 

Universidade Federal do Paraná – UFPR 

Os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação constituídos nessas 

Universidades, organizados por áreas de formação e sediados em regiões diversas, deverão 

consolidar sua ação visando a atender a demanda nacional em sua área de formação e a 

demanda da diversidade das áreas em sua região, criando formas de relação com os demais 

Centros e com outras Instituições de Ensino Superior.  

Muitos cursos estão em desenvolvimento na área de educação Matemática e Científica 

por meio dos Centros que são responsáveis pela organização e implementação da formação 



continuada para os professores de Matemática e Ciências da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. 

Na Universidade Federal do Pará – UFPA, por meio do EDUCIMAT: Formação, 

Tecnologia e Prestação de Serviços em Educação em Ciências e Matemáticas é o Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, e é desenvolvido pelo Núcleo Pedagógico de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico (NPADC), em parceria com outras instituições de 

Ensino Superior, oferece Cursos de Especialização a Distância para Formação de Tutores e 

Cursos de Formação Continuada de Professores nas seguintes modalidades: Educação 

Matemática e Científica, ênfase em Educação Infantil; Educação Matemática e Científica, 

ênfase em Séries Iniciais; Educação em Ciências, ênfase em Ensino Fundamental; Educação 

Matemática, ênfase em Ensino Fundamental. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, o Laboratório de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Ensino de Matemática e Ciências – LIMC é uma parceria de diversas 

universidades, coordenada pela UFRJ. Um dos principais objetivos do LIMC é a produção de 

cursos e de materiais de divulgação de idéias científicas para o aprimoramento da formação e 

do conhecimento de professores e estudantes de todos os níveis, com particular atenção para 

as escolas de nível básico. O LIMC produz diversos materiais para uso em escolas de nível 

fundamental e médio, incluindo um software de Geometria Dinâmica (o Tabulæ), livros, 

textos de curso, roteiros didáticos, materiais complementares de apoio didático, sítios na 

Internet, etc. 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, o CEFOCO: Centro de Formação 

Continuada da UFES, integrado à Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de 

Educação Básica, tem por finalidade produzir cursos e materiais para o aprimoramento da 

formação e do conhecimento de professores e estudantes das escolas de nível básico, e 



também, promover a formação continuada de professores da rede pública que atuam 

principalmente nas áreas de Matemática e Ciências. 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, o CECEMCA: Centro de Educação 

Continuada em Educação Matemática, Científica e Ambiental (CECEMCA-UNESP) é um 

dos centros da Rede, e responde por ações dirigidas à formação continuada de professores nas 

áreas de Ciências e  Matemática. Participam do CECEMCA especialistas (pesquisadores, 

professores, pós-graduandos e alunos de graduação) da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) que atuam nas áreas de Educação Matemática, Científica, Ambiental e Educação a 

Distância. Estes especialistas atuam em diferentes Campus da UNESP, tais como Rio Claro, 

Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente, Araraquara e Jaboticabal. 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, o Projeto NUPE, integrado à 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica, visa promover a 

formação continuada de professores da rede pública em Educação Matemática e Científica. 

Propõe a capacitação de professores coordenadores de grupos de estudos dos Anos Iniciais e 

Anos Finais do ensino fundamental, integrados por professores de escolas públicas com o 

propósito de promover o intercâmbio de saberes e a reflexão crítica sobre o ensinar e o 

aprender, para que, num trabalho cooperativo e colaborativo, proponham novas situações para 

a construção social do conhecimento em matemática e ciências. 

Os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento são, portanto, responsáveis junto a Rede 

Nacional de Formação Continuada, pela oferta de programas de formação permanente, pela 

implantação de novas tecnologias de ensino e gestão em unidades escolares e sistemas 

municipais e estaduais. 



Segundo o MEC, os Centros deverão criar redes capazes de atender às necessidades 

educacionais dos estados e municípios, estabelecendo parcerias com outras instituições de 

ensino superior, organizações não-governamentais e empresas. 

Segundo o documento que trata das orientações sobre a Rede Nacional de formação 

Continuada, a meta é formar, em um primeiro momento, 400 mil professores de 1.a a 4.a série, 

além de garantir que os diversos centros de excelência atuem de forma articulada na produção 

de cursos e materiais didáticos, na sua implementação e no intercâmbio de conhecimentos 

pedagógicos para aprimorar a qualidade de ensino no país. Todos os profissionais da 

educação farão parte desse projeto: professores, diretores, secretários estaduais e municipais 

de educação. 

A idéia é de que se possa conseguir que um intercâmbio dos saberes pedagógicos 

ocorra entre vários Centros, e entre eles e os sistemas de ensino municipais e estaduais. Essa 

dinâmica interação é que deverá materializar uma trama de conhecimentos, capaz de atingir 

todas as regiões do País, em diferentes áreas. 

As ações dos Centros comportam a produção de material didático (livros, softwares, 

vídeos, etc.); a elaboração de módulos, cursos, programas de formação e materiais necessários 

a sua execução; o desenvolvimento de tecnologias de gestão de unidades e redes de ensino, 

softwares e instrumentos de avaliação e o estabelecimento de acordos de cooperação ou 

outros instrumentos legais que aumentem o alcance dos programas desenvolvidos pelos 

Centros. 

De alguma forma, o Prêmio Professores do Brasil - que foi instituído pelo MEC em 

parceria com a Fundação Bunge, a Fundação Orsa, o Conselho Nacional de Secretárias de 

Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes de Educação (Undime) - pode ser um 

parâmetro para avaliar o alcance do programa da Rede Nacional de Formação Continuada. 



Visto que esse prêmio tem o objetivo de valorizar e reconhecer  o mérito de professores da 

educação infantil e ensino fundamental das redes públicas de ensino que vêm desenvolvendo 

experiências pedagógicas relevantes.  

Outro exemplo de programa do governo para a formação de professores, o Programa 

de Incentivo à Formação Continuada de Professores do Ensino Médio tem por objetivo 

cadastrar instituições de ensino superior públicas e privadas para realização de cursos de 

formação continuada para professores em exercício no Ensino Médio nas redes públicas 

estaduais. As Secretarias de Educação selecionam os cursos e instituições que atendem às 

necessidades de seu sistema nas ações de melhoria da qualidade do Ensino Médio, por meio 

da oferta de cursos de formação continuada para professores nas áreas de Química, Física, 

Biologia, Matemática, História, Geografia e Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Esta 

última, a partir de 2006, passou a ser obrigatória para as escolas e facultativa aos alunos.  

Hoje, estão selecionadas vinte Instituições de ensino superior, que têm propostas de 

cursos, nesse programa. 

Além desses programas oficiais, algumas organizações da sociedade civil, também 

têm desenvolvido projetos de formação continuada de professores para a Educação básica. 

Entre os quais, destaco o CENPEC – Centro de estudos e Pesquisas em Educação Cultura e 

Ação Comunitária – uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1987. 

As ações desenvolvidas pelo Cenpec têm como prioridade o ensino público e os espaços 

educativos criados pelo Estado e pela sociedade civil que tenham como objetivo o 

desenvolvimento humano e as políticas, programas e projetos voltados para a inclusão social. 

Com identidade consolidada na defesa e promoção da formação continuada de 

educadores, na inovação metodológica e na valorização dos espaços de aprendizagem, o 

Cenpec é hoje uma organização reconhecida e legitimada por instituições públicas e 



organizações sociais. Possui também uma ampla rede de parceiros em todo o território 

nacional, o que possibilita ao Cenpec desenvolver projetos coletivos que refletem e 

respondem aos desafios do contexto social.  

Desde 1987, o Cenpec atua em programas e projetos que auxiliam as políticas públicas 

de educação. Através de parcerias com o poder público, em todos os seus níveis, e com 

instituições empresariais de forte relev6ancia social, o Cenpec vem ajudando a melhorar a 

performance educacional do Brasil. Os principais projetos do cenpec estão ligados ao 

desenvolvimento da educação pública, por meio de apoio direto a ações no espaço escolar ou 

em ambiente social com a participação de organizações parceiras. 

Os programas e projetos do Cenpec chegam a mais de três mil municípios 
brasileiros e beneficiaram nestes 18 anos estudantes e professores em quase 
todos os Estados brasileiros. Até o final de 2005 o Cenpec envolveu-se 
diretamente em diversos programas e projetos. 

 



Outro programa da iniciativa civil é o “Compromisso Todos pela Educação”. Desde de 

setembro de 2005, que representantes da iniciativa privada, educadores, economistas, 

comunicadores e gestores públicos da educação passaram a se reunir para discutir caminhos e 

alternativas para a efetivação do direito à educação pública de qualidade no Brasil. Esse 

programa consta de uma conjugação de propósitos, em prol de uma agenda comum, acima de 

interesses classistas, corporativistas ou político-partidários. 

No primeiro semestre de 2006 o programa entrevistou pessoas ligadas à educação de 

diversos segmentos (secretarias de educação, sindicatos, organismos internacionais, 

organizações sociais, empresas) para fazer um levantamento dos desafios da Educação 

brasileira. Em abril, esses desafios foram debatidos em um seminário e constituíram a base do 

trabalho desenvolvido pelo grupo técnico, que coordena o projeto.  

Os Programas do Instituto Ayrton Senna são também destaque em soluções 

educacionais criadas, implementadas, avaliadas, sistematizadas e disseminadas por todo o 

Brasil. Respostas criativas, flexíveis, eficazes e em escala que geram impacto e 

transformações sociais permanentes na vida de crianças e jovens, dentro da escola (educação 

formal) e fora dela (educação complementar). Por meio da disseminação dessas soluções, o 

Instituto transcende as ações de atendimento direto, transferindo conhecimentos e práticas a 

outras organizações e, ainda, transformando seus programas em políticas públicas de 

municípios e estados inteiros. 

 A Fundação Victor Civita tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade 

da Educação Básica no Brasil e para a formação de novas gerações de leitores, por meio da 

qualificação do educador da escola pública, com vistas a desenvolver com mais competência 

suas atividades em sala de aula.  



O projeto Incentivo à Leitura por Prazer é um conjunto de ações que apóiam as 

escolas na democratização do acesso ao mundo da literatura. Isso significa possibilitar a 

interação com a cultura escrita por parte dos professores, dos alunos e da comunidade, além 

de desenvolver suas respectivas competências leitoras. 

No site da Fundação Victor Civita, são divulgadas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do projeto de incentivo à leitura em qualquer localidade do país. Todos os 

passos são mostrados e os materiais oferecidos são os mesmos utilizados na prática ao longo 

de 2006, em São Paulo. 

Além desse programa, a Fundação Victor Civita elaborou também o Ofício de 

Professor: aprender mais para ensinar melhor, destinado a professores das séries iniciais da 

Educação Básica. O Ofício de Professor é um curso desenvolvido na modalidade a Distância, 

para o qual o material de apoio é composto por fascículos. Literatura, arte e matemática estão 

presentes em todos os fascículos. Em todos, a matemática é abordada tanto como um conjunto 

de técnicas e estratégias, para serem aplicadas a outras áreas do conhecimento, quanto como 

um componente que auxilia o desenvolvimento de diversas formas de pensar, de tomar 

decisões e de resolver problemas. 

No fascículo 4, tratando especificamente do aprendizado das ciências da natureza e da 

matemática, são apresentados elementos para o que esse aprendizado ocorra em contextos 

significativos. Este fascículo traz interessantes sugestões de leitura em que se mostra como as 

informações e as idéias derivadas das pesquisas e descobertas mais recentes podem inspirar a 

adoção de determinadas posturas no cotidiano escolar. Além disso, o que é proposto como 

atividade busca equilibrar teoria e prática, pretendendo com isso que o professor possa 

apropriar-se continuamente de novos conhecimentos, competências e habilidades, importantes 



não só para exercer melhor o seu papel em sala de aula, como também para desempenhar de 

forma mais consciente e crítica a cidadania.  

Para isso, esse fascículo está organizado em quatro unidades: 1) A Explosão do 

Conhecimento, que trata evolução do conhecimento e, por conseguinte, da interpretação do 

mundo devido aos avanços científicos e tecnológicos; 2) A Linguagem da Ciência, chama a 

atenção para a presença de termos e conceitos científicos no cotidiano; 3) Grandes  Desafios 

Contemporâneos, apresenta as conquistas e os problemas na sociedade tecnológica 

contemporânea, discutindo os limites para a intervenção humana; e 4) Ciências como Cultura, 

em que o conhecimento científico oferece subsídios para que, por exemplo, o professor de 

matemática  possa saber mais sobre matemática, ou seja, adquira uma cultura matemática de 

forma mais abrangente, como uma linguagem do cotidiano e relacionada com outros campos 

de saberes.  

Esses programas têm, entre outros, o objetivo claro de propiciar aos professores que 

ele adquira uma compreensão transdisciplinar das ciências. Nesse sentido favorece que, por 

exemplo, pelo ensino da matemática como uma linguagem, ela possa ser utilizada para 

destacar, nas informações que o cidadão obtém no do dia-a-dia, os significados matemáticos 

que são relevantes, para desenvolver uma atitude crítica diante dos avanços científicos e 

tecnológicos da sociedade contemporânea. Assim, a matemática aprendida como uma 

linguagem, será usada na leitura e comunicação das coisas do mundo, porque “o saber e o 

entender científico também podem defender os direitos dos cidadãos” (Faraco et al, 2004, 

p.78), pois, “quando restrito à memorização de termos e fórmulas o ensino das ciências se 

equipara ao aprendizado de uma língua que não se fala.”(ibid, p.6).  

Os programas e projetos que são foram apresentados deixam claro que há uma 

preocupação geral com formação continuada dos professores para que consigam dar conta de 



acompanhar as mudanças exigidas para a educação, nos tempos atuais. Assim, a forma de 

inserção e abordagem das disciplinas num currículo escolar é em si indicadora de uma opção 

pedagógica de se propiciar ao aluno, em qualquer nível de escolaridade, a construção de um 

conhecimento fragmentário ou orgânico e significativo, quanto aos fenômenos naturais, 

sociais e culturais.  

O desenvolvimento das ciências e os avanços tecnológicos, no século XX, constataram 

que o sujeito pesquisador interfere no objeto pesquisado, que não há neutralidade no 

conhecimento, que a consciência da realidade se constrói num processo de interconexão dos 

diferentes campos de saber. E isso leva à necessidade de avançar no sentido de propiciar 

situações de ensino e de aprendizagem que situem os alunos, de qualquer nível de 

escolaridade, em um campo mais amplo de conhecimentos, de modo que possam 

efetivamente se integrar na sociedade, atuando, interagindo e interferindo nela.  

 

Projetos na formação do professor 

 

Além dos projetos de formação continuada apresentados no capítulo anterior, 

apontarei algumas propostas para curso de graduação de Licenciatura em Matemática de 

algumas das universidades que participam da Rede Nacional de Formação Continuada, para 

identificar nas propostas de formação inicial indicadores das reformas propostas pela LDB, 

aos cursos de licenciatura em matemática. Pois, segundo Menezes (2000),  

Em diferentes regiões do País, [...] há diferentes papéis a serem 
desempenhadas pelas universidades públicas, que se dispuserem a 
efetivamente desenvolver políticas formativas, em parceria com as redes de 
ensino: o desenvolvimento de novos paradigmas formativos, a exemplo de 
novos projetos pedagógicos; a formação de formadores, com especialização 



e pós-graduação, ou seja, formação com qualidade de seus próprios quadros 
docentes [...] a supervisão e fiscalização da qualidade dos programas de 
formação docente fornecidos pelo ensino privado; o oferecimento de 
programas de formação permanente para professores do ensino básico, ou 
seu envolvimento como tutores nos programas de formação inicial. (p.41) 

 

Todo o esforço deve ser dedicado à elevação da qualidade do ensino praticado no 

Brasil. Os programas e projetos desenvolvidos nos cursos de formação inicial e na continuada 

precisam ter o compromisso com a transformação social, Por isso, é dever da escola de todos 

os níveis ensinar e agir fundamentada nos princípios da democracia, da ética, da 

responsabilidade social, do interesse coletivo, da identidade nacional e da própria condição 

humana. Nesse sentido, os projetos pedagógicos que desenvolvem precisam consolidar 

práticas que conduzam à consagração da liberdade, da convivência social, da solidariedade 

humana, e da promoção e inclusão social, difundindo os princípios da vida cidadã.  

Como sugere Machado (2000), a palavra projeto na sua origem etimológica, vem do 

latim projectu, particípio passado do verbo projejícere, que significa lançar para frente, dando 

sempre a idéia de movimento, de ação, de mudança. Na definição de Alvaréz (1998) o projeto 

representa o laço entre presente e futuro, sendo ele a marca da passagem do presente para o 

futuro. Para Fagundes (1999), o projeto é uma atividade natural e intencional que o ser 

humano utiliza para procurar solucionar problemas e construir conhecimentos. Alvarez afirma 

também que, no mundo contemporâneo, o projeto é a mola do dinamismo, tornando-se 

instrumento indispensável de ação e transformação.  

Boutinet (2002), em seu estudo sobre a antropologia do projeto, explica que o termo 

projeto teve seu reconhecimento no final do século XVII e a primeira tentativa de 

formalização de um projeto foi através da criação arquitetônica, com o sentido semelhante ao 

que nele se reconhece atualmente, "no qual o presente pretende ser a reatualização de um 

passado considerado como jamais decorrido" (p. 34). Na tentativa de uma síntese, pode-se 



dizer que a palavra projeto faz referência a idéia de frentes, um projetar, lançar para, a ação 

intencional e sistemática, onde estão presentes: o sonho, a ilusão, a vontade, a utopia e a 

esperança, que são as guias para os projetos. Segundo Machado (2000, “[...] a capacidade de 

projetar pode ser identificada como o traço mais característico da atividade humana. O modo 

de ser do ser humano é o permanente pretender ser.” (p.8). 

Para ele, a capacidade de projetar é uma condição de vida para o ser humano. Quem 

não tem projeto algum, em âmbito qualquer, não está vivo. O que mantém a vida é o projeto, 

a ação antecipada. Ter um projeto pessoal é ter uma meta e se lançar, ir atrás dessa meta. 

Quando a meta é determinada, colocamos a nossa ação em ação. Um projeto tem que ter 

metas não banais e muito menos impossíveis, ou não mobilizará ação. Assim, pelos projetos 

que realizamos, nos constituímos como pessoas.  

Mas, por outro lado, temos de ver em que trajetória nos encaixamos, porque cada 

projeto de vida é  “[...] o mais harmonioso encontro possível entre as aspirações individuais e 

os interesses coletivos.” (Machado, 2000, p.27). Ninguém vive como pessoa isolada. O termo 

“pessoa” vem de “persona”, a máscara no teatro grego. Cada pessoa deve escolher que papel 

gosta, em qual peça quer atuar. Por isso, cada professor, cada pessoa deve buscar o 

significado de sua ação, o seu projeto de vida.  

Como a idéia de projeto e de Educação para a cidadania alimentam-se 

simbioticamente, trago alguns exemplos de propostas de formação inicial para os cursos de 

Licenciatura em Matemática, em que o desenvolvimento de projetos interdisciplinares já é 

uma prática consolidada. Assim, na Universidade de Minas Gerais, pode-se destacar o 

primeiro desses exemplos no programa das disciplinas Matemática I, II e III, que é 

coordenado por dois professores, um deles da área de educação e o outro da Matemática. O 

objetivo do projeto é discutir os conteúdos do ensino fundamental, propiciando interconexões 



dos saberes matemáticos e pedagógicos, conforme Maria Laura Magalhães Gomes relata em 

artigo, publicado em 1997. Daquela época até hoje, muitos outros projetos desse modelo são 

desenvolvidos, visando o desenvolvimento das competências necessárias ao novo perfil de 

professor de matemática, exigido pela demanda da concepção de educação cidadã, e que 

podem ser confirmados pelo projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática, 

dessa universidade, divulgado no “site” da Faculdade de Educação. 

Outro exemplo pode ser apontado na reformulação que a UNISINOS vem 

desenvolvendo nos cursos de licenciatura e bacharelado em Matemática desde de 2004. O 

currículo já não é mais por disciplinas e o novo está organizado em programas de 

aprendizagem, possibilitando a construção da identidade do professor articulada aos saberes 

específicos da área. Identidade do professor diretamente relacionada aos seu desenvolvimento 

pessoal e social, promovido por meio do desenvolvimento de projetos interdisciplinares e de 

um quadro de atividades complementares que oferece várias opções para a prática da vivência 

profissional durante o curso. Embora possam ser escolhidas e realizadas de acordo com as 

possibilidades e interesses dos alunos, são exigidas como crédito para obtenção do diploma. 

No meu entender, essa organização e exigência são importantes porque garantem a avaliação, 

o acompanhamento e a condução do processo. Além disso, atendem ao que venho defendendo 

aqui como proposta desejável para os cursos de formação inicial, nos quais os professores 

possam ser formados articulando a desenvolvimento da competência técnica e da dimensão 

ética da profissão. 

Em minuta para discussão, a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

apresentou as orientações gerais para a reformulação dos cursos de Licenciaturas, baseadas 

nos sete princípios expressos no seu “Programa de Formação de Professores – USP”, já 

aprovado pelo Conselho de Graduação. 



No detalhamento das orientações, essa minuta apresenta um modelo de organização 

dos estágios das disciplinas dos cursos de licenciaturas redirecionando o foco dessa atividade 

referentes às disciplinas de Psicologia da Educação, POEB (Políticas para a Educação Básica 

e Didática para o âmbito de projetos de estágios supervisionados, justificando que “as 

questões específicas do ensino de uma disciplina poderão ser objeto de outras disciplinas ou 

atividades, buscando propiciar aos futuros professores instrumentos concretos para a ação, 

oportunidade para vivenciá-los e sobre eles estabelecer  uma reflexão crítica” (PFP, p. 25) 

Assim, designam 240h de estágio para serem desenvolvidas em Unidades de Estágios, 

que serão supervisionados pela CAL (Comissão de Acompanhamento das Licenciaturas). 

Essas Unidades de Estágios deverão ser organizadas a partir de três eixos: disciplinar, 

temático e gestão do cotidiano escolar. Como modelo do que se pretende desenvolver nessas 

“Unidades de estágios”, o documento apresenta o “Projeto Cidade”, realizado de 2002 a 2004 

pela professora Mary Julia Dietzch, da disciplina Metodologia de Língua Portuguesa no curso 

de Pedagogia, pelo professor Amaury César Moraes, de Metodologia de Ciências Sociais, no 

curso de Licencitura e pela professora Neide Luiza de Rezende, de Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa, Licenciatura. Ao descrever o objetivo do projeto fica claro a ênfase dada à 

contextualização, pois buscou na cidade os produtos culturais e lingüísticos que são conteúdo 

de ensino.  

Uma das intenções desse programa da FEUSP é principalmente permitir que os 

licenciandos componham “itinerários pessoais de formação”, o que vai ao encontro do 

objetivo maior da educação cidadã que é o de formar pessoas competentes e comprometidas 

pessoal e socialmente.  

Essa prática já é uma realidade na Faculdade de Educação da Unicamp e na Unesp, 

como se pode verificar em seus informativos institucionais divulgados nos sites dessas 



universidades. Esse movimento sinaliza para a confirmação de que o trajeto indicado pelas 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação de Professores tem produzido 

reformulações importantes na maneira de organizar os conteúdos desses cursos. Como já foi 

dito nesse trabalho, muito mais do que a metodologia, a questão é da formação relaciona-se 

aos conteúdos que são oferecidos. As propostas de atividades complementares organizadas 

em projetos pode ser uma solução para o desenvolvimento do professor como um 

profissional. 

Tudo, portanto, aponta para a idéia de projeto, que é uma perspectiva para a discussão 

sobre a possibilidade de articular a competência técnica e a dimensão ética na formação do 

professor. Para essa noção não bastariam projetos individuais. Os projetos coletivos podem 

provocar as ações individuais, articulando-as para o desenvolvimento e compreensão de 

significados mais abrangentes. A participação em projetos mais abrangentes, além dos limites 

pessoais, pode estimular as ações e os sonhos, desencadeando a compreensão de significado, 

político e social, mais abrangente para a atuação profissional. 

Nesse sentido, como profissionais, os professores têm um papel bem característico, 

que os distingue dos demais. É a responsabilidade de conduzir o processo de construção do 

conhecimento das novas gerações e de fazê-las avançar no caminho de novas descobertas e de 

uma cidadania consciente, que possa produzir uma sociedade mais democrática e mais 

humana.  

Para atuar com profissionalismo, no entanto, exige-se do professor não só o domínio 

de competências específicas em torno dos quais deverá agir, mas também a compreensão das 

questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e resolução, a autonomia para tomar 

decisões e a responsabilidade pelas opções feitas. É necessário, ainda, que o professor saiba 

avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e que saiba, também, interagir 



cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade. 

 


