
CAPÍTULO 6 

  

ALGUMAS LIÇÕES CENTRAIS E INCONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

As etapas pelas quais esse trabalho de dissertação passou, desde sua concepção 

primeira até sua formulação atual, envolveu desde uma história profissional pessoal até a 

problemática mais ampla da formação docente. E isso no contexto de reformas 

educacionais – efetivamente inconclusas, porque não implementadas – de modo que este 

trabalho dificilmente poderia receber um fecho conclusivo, mas sim uma etapa de 

inconlusão, otimisticamente tomada como provisória. Isso não significa que ele não tenha 

lições centrais que trato agora de sintetizar. 

As questões que deram origem ao trabalho remontam à minha motivação primeira 

para tornar-me professora de matemática. Não é exagerado identificar nessa escolha o 

papel que teve uma professora interiorana que compreendia que a cegueira de uma aluna 

era um desafio que ela precisava enfrentar para honrar seu compromisso profissional.  

Talvez simbolicamente essa “cena original” da minha formação pessoal possa ser 

sintetizada 

numa primeira lição: a competência profissional do professor não se 

completa unicamente com seu conhecimento disciplinar, se não for 

acompanhado, desde cedo, por um engajamento pessoal no ofício de 

formação de pessoas, mais e antes que ensinador de matérias, e isso 

como compromisso desejado, não como sacrifício aceito. Essa seria uma 

ética primeira da profissão docente. 



O fato de eu ter formulado as questões que resultaram nessa dissertação enquanto 

atuava como coordenadora da área de ensino de matemática numa certa instituição escolar 

não deve ser tomada como incidental ou insignificante. Surgiram-me essas dúvidas aqui 

expressas e não outras porque tive a oportunidade e a missão de orientar professores de 

matemática numa escola que tinha a consciência de que tal orientação deveria ser 

continuamente promovida. Isso não é verdade para boa parte de nossas escolas e isso, sim, 

não é por acaso. 

O sentido dessa orientação, ou seja, de uma formação permanente específica é 

parte de um conjunto de convicções pedagógicas e humanísticas que são bem mais antigas 

que minha professora do ginasial, pois relacionam-se com um educador cristão que viveu 

há mais de dois séculos.  

Por certo, não se trata da única instituição em que eu poderia ter trabalhado e tido as 

dúvidas que tive, mas é preciso sublinhar que houve e há uma identificação com essa 

escola, no que se refere a princípios e pressupostos, e que foi construída por mim ao longo 

de mais de duas décadas de trabalho. Isso me leva a sintetizar  

uma segunda lição central: o professor não se sustenta só em sua 

disciplina e seu saber técnico e humanista, sem o convívio e o respaldo 

da instituição com a qual se identifique e na qual seu trabalho compõe 

em sintonia um quadro mais amplo de ações voltadas ao personagem 

central do esforço educativo, que é o aluno. 

 

Isso já se expressava na visão de Marcelino Champagnat, num tempo em que essa 

compreensão era menos difundida do que é hoje. Essa necessária ética identitária de 



projeto entre os professores e a escola constitui, a meu ver, a segunda lição central que 

apresento. 

É impossível ter vivido as situações naturais por que passa qualquer professor de 

matemática e, mais ainda, responsável por essa área em escola de base, sem ter ouvido 

incontáveis queixas da “falta de sentido”, da artificialidade do pretenso falso rigor da 

matemática, e de tantas outras perplexidades produzidas por um treinamento abstrato sem 

contato explícito com as realidades de vida dos alunos e dos cidadãos em geral. 

Certamente, a matemática possui beleza intrínseca em sua elegante simplicidade, 

em suas simetrias próprias, em seus padrões universais, no entanto, antes que crianças e 

jovens saibam ou possam apreciar “a música das esferas” é preciso mostrar-lhes a 

presença dos números, das formas e das contagens em sua vida, como língua que devem 

dominar para se pensar e se expressar. Isso só terá sentido, significado, correspondência, 

se tratado desde cedo em contextos vivenciais reais ou verossímeis.  

Sem isso, é alta a probabilidade de um professor se dirigir a todos, mas falar com 

poucos. Não se completa, e talvez nem se inicie, a missão do professor se ele não souber 

estabelecer essa interlocução a partir do universo do aluno, do seu inventário de 

experiência e de conceito, para só então partir com eles para vôos mais altos e abstratos. 

Nessa jornada de inter-relações de significados, a compreensão do conhecimento em rede 

liberta o aprendizado dos congestionamentos da via linear e questionável da “mão única” 

do ensino em seqüência estrita de “pré-requisitos” congelados. Assim,  

a terceira lição central que aprendi tem a ver com a ética do 

aprendizado em contexto e do conhecimento em rede, que situam os 

alunos em um campo de fazeres e saberes articulados entre si e as 



linguagens e valores com os quais a matemática converge e se identifica, 

na instrumentação prática e teórica da da cidadania. Isso é ético. 

 

Ao perceber a fragilidade de professores com quem devia lidar em minha função 

de coordenação e, aliás, ao identificar fragilidades em minha própria formação disciplinar 

e pedagógica é que me motivei para a “incursão acadêmica” que resultou nessa 

dissertação, e que, por essa mesma razão, tem a ver com a formação dos professores de 

matemática.  

Pois bem, não obstante a evolução apreciável nas propostas oficiais e outras para a 

formação docente, é indiscutível o descompasso entre os instrumentos e a prática de que 

os professores de matemática necessitam em sua vida profissional e os instrumentos e a 

prática que ele usa e desenvolve em sua formação inicial. Tão grave quanto isso é a falta 

de efetiva formação permanente. Noutras palavras, 

 

as qualidades que foram expressas nas três lições centrais acima 

descritas, ou seja, o compromisso desejado e professo de formar pessoas, 

a necessária identificação com o projeto educativo institucional e o 

exercício do aprendizado significativo e em contexto, nada disso faz 

parte de sua formação inicial nem é recomposto por capacitação ulterior 

ou continuada. Assim, não é ético dar ao professor formação 

incompatível com as necessidades do sistema escolar, que deverá ou 

deveria suprir. 

 

Lembremo-nos nesse sentido, do trajeto bem sinalizado por uma lei educacional 

que há uma década espera por sua efetiva implementação. A nossa lei maior da educação 



LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao propor “metodologias de 

ensino e avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes” lança um desafio aos 

professores de matemática que talvez nunca tenham merecido a atenção devida.  Isso 

simplesmente não se pratica. Ao apontar que essas metodologias e formas de avaliação 

devem promover “conhecimento das formas contemporâneas de linguagem” certamente 

entra em pauta também a linguagem da matemática, ou seja, das contagens, dos símbolos, 

da formas e das ordens. Isso só se esboça na escola, onde a matemática continua sendo 

percebida não como linguagem “da gente” para ser falada e escrita, mas como língua “dos 

outros” só cobrada e repetida em provas formais... Há todo um trajeto a cumprir para que 

essa inconclusão provisória possa ser definitivamente revertida. Só espero que o presente 

esforço tenha conseguido reunir algumas indicações para tal trajeto.  

 


