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RESUMO 

 

O presente trabalho se insere na discussão sobre formação docente e considera a 

subjetividade como reveladora no processo de identificação do sujeito com a sua 

profissão. O estudo destaca o processo de constituição identitária do docente desde 

a formação inicial e que está evidenciada pelo viés da subjetividade. Tem como 

hipótese que a subjetividade identitária do professor se constitui mediante um 

processo formativo que, para além dos conteúdos científicos e técnicos da área, 

envolva o cultivo de sua subjetividade. Adotou como objetivo geral identificar os 

processos delineadores da identidade docente através da formação profissional e 

revelada pela subjetividade na atuação dos professores egressos do curso de 

Licenciatura Plena em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí - IFPI - Campus Floriano. A pesquisa qualitativa narrativa se 

constituiu como um estudo de caso que se deu através de entrevistas narrativas 

feitas a 11 (onze) egressos do IFPI Campus Floriano. A concepção teórico-

metodológica da pesquisa traz entrelaçadas ao referencial teórico os eixos teóricos 

discursivos: formação docente, identidade e subjetividade. Formação docente como 

percurso trilhado pelo profissional da docência que envolve o trajeto instituído e 

despertado na formação inicial e que se estende por todo o percurso experiencial da 

atividade pedagógica. Identidade como construída nas relações, que ao tempo 

individualiza o ser, dá pertencimento e estabelece a maneira de ser e estar na 

profissão. Subjetividade como processo interno do ser humano, desencadeado pelas 

relações sociais, históricas, biopsíquicas, epistêmicas e culturais que o impulsiona 

ou o retrai diante das experiências do mundo conduzindo a ações que promovem 

seu processo de subjetivação através das atividades objetivas por ele praticadas. O 

estudo dialoga com os autores: Ardoino (1998), D‟Ambrosio (1986), Fazenda (2007, 

2008), Fiorentini (2005), Imbernón (2016), Japiassu (2006), Josso (2004, 2010), 

Saviani (1990, 2014), Severino (1986, 1990, 2011, 2012), Leontiev (1978), Morin 

(2000, 2008, 2015), Moura (2002), Nóvoa (1992, 1995), Pineau (1988), Pimenta 

(2002) dentre outros. O texto discorre sobre a formação docente apresentando 

percalços e avanços e explicitando conceitos fundamentais para a compreensão da 

subjetividade identitária clarificando conceitos complementares como: 

intencionalidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multirreferencialidade e 

 



 
 

etnomatemática. As considerações finais ressaltam que a subjetividade identitária 

intervém significativamente na impregnação intencionalizante da atividade docente e 

aponta a filosofia como necessária a formação atual que contemple o humanismo do 

professor. Registram também as constatações e as compreensões da autora na 

tentativa de contribuir para as reflexões dos formadores e sinaliza a necessidade de 

estudos mais aprofundados sobre a questão.  

 

Palavras-chave: Subjetividade. Identidade. Formação inicial. Intencionalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present paper is inserted in the discussion about teacher education and 

considers subjectivity as revealing in the process of identifying the subject with his 

profession. The study highlights the process of identity formation of the teacher since 

the initial formation and that is evidenced by the subjectivity bias. It has as an 

hypothesis that the identity subjectivity of the teacher is constituted through a 

formative process that, beyond the scientific and technical contents of the area, 

involves the cultivation of their subjectivity. It adopted as general objective to identify 

the delineating processes of the teacher identity through the professional formation 

and revealed by the subjectivity in the performance of the egress teachers from the 

course of Full Degree in Mathematics from the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Piaui - IFPI - Campus Floriano. The qualitative narrative 

research was constituted as a case study that was given through narrative interviews 

made to 11 (eleven) egress of the IFPI Campus Floriano. The theoretical-

methodological conception of the research brings interlaced to the theoretical 

reference the discursive theoretical axes: teacher formation, identity and subjectivity. 

Teacher training as a course traversed by the teaching professional that involves the 

path established and awakened in the initial formation and that extends throughout 

the experiential course of the pedagogical activity. Identity as built in relationships, 

which in time individualises the human being, gives ownership and establishes the 

way of being and being in the profession. Subjectivity as an internal process of the 

human being, triggered by social, historical, biopsychic, epistemic and cultural 

relations that propels or retracts it from the experiences of the world leading to 

actions that promote its process of subjectivation through the objective activities it 

practices. This study dialogues with the authors: Ardoino (1998), D'Ambrosio (1986), 

Fazenda (2007, 2008), Fiorentini (2005), Imbernón (2016), Japiassu (2006), Josso 

(2004, 2010), Saviani (1990, 2014), Severino (1986, 1990, 2011, 2012), Leontiev 

(1978), Morin (2000, 2008, 2015), Moura (2002), Nóvoa (1992, 1995), Pineau (1988), 

Pimenta (2002) among others. The text discusses the teacher formation presenting 

mishaps and advances and explaining fundamental concepts for the understanding 

of the identity subjectivity clarifying complementary concepts such as: intentionality, 

interdisciplinarity, transdisciplinarity, multireferentiality and ethnomathematics. The 

 



 
 

final considerations emphasize that identity subjectivity plays a significant role in the 

intentionalising impregnation of the teaching activity and points out philosophy as 

necessary to the current formation that contemplates the humanism of the teacher. 

They also record the author's findings and understandings in an attempt to contribute 

to the reflections of the trainers and signals the need for further studies on the 

subject.  

 

Keywords: Subjectivity. Identity. Initial training, Intentionality. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se inserta en la discusión acerca de la formación docente y 

considera la subjetividad como reveladora en el proceso de identificación del sujeto 

con su profesión. El estudio refleja el proceso de constituición de identidad del 

docente desde la formación inicial y que está evidenciada por la parcialidad de la 

subjetividad. Tiene como hipótesis que la subjetividad de identificación del profesor 

se constituye por un proceso formativo que, además de los contenidos científicos y 

técnicos del área, implica el cultivo de su subjetividad. Adoptó como objetivo general 

identificar los procesos delineadores de la identidad docente a través de la formación 

profesional y revelada por la subjetividad en la actuación de los profesores 

graduados del curso de Licenciatura Plena en Matemática del Instituto Federal de 

Educación, Ciencia y Tecnologia del Piauí - IFPI - Campus Floriano. La pesquisa 

cualitativa narrativa se constituye como un estudio de caso que se dio a través de 

entrevistas narrativas hechas a 11(once) graduados del IFPI Campus Floriano. La 

concepción teórico-metodológico de la pesquisa trae entrelazadas al marco teórico 

los ejes teóricos discursivos: formación docente como ruta trillada por el profesional 

de la docencia que involucra el trayecto establecido y despertado en la formación 

inicial y que se entiende por toda la ruta experencial de la actividad pedagógica. 

Identidad como constuida en las relaciones, que al tiempo individualiza el ser, dá 

pertenencia y establece la forma de ser y estar en la profesión. Subjetividad como 

proceso interno del ser humano, desencadenado por las relaciones sociales, 

históricas, biopsíquicas, epistémicas y culturales que lo impulsiona o lo retrae 

delante de las experiencias del mundo que conduce las acciones que promueven su 

proceso de subjetivación a través de las actividades objetivas por él practicadas. El 

estudio dialoga con los autores: Ardino (1998), D`Ambioso (1986), Fazenda 

(2007,2008), Fiorentini (2005), Imbernón (2016), Japiassu (2006), Josso (2004, 

2010), Saviani (1990, 2014), Severino (1986, 1990, 2011, 2012) Leontiev (1978), 

Morin (2000, 2008, 2015), Moura (2002), Nóvoa (1992, 1995), Pineau (1988), 

Pimenta (2002) entre otros. El texto discurre sobre la formación docente 

presentando percances y avanzos y explicitando conceptos fundamentales por la 

comprensión de la subjetividad de identificación aclarando conceptos 

complementarios como: intencionalidad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, 

multirreferencialidad y etnomatemática. Las consideraciones finales resaltan que la 

 



 
 

subjetivudad de identificación interviene significativamente en la impregnación 

intencionalizante de la actividad docente y apunta la filosofia como necesaria a la 

formación actual que contemple el humanismo del profesor. Registran también las 

constataciones y las comprensiones de la autora en la tentativa de contribuir para las 

reflexiones de los formadores y señala la necesidad de estudios más profundizados 

acerca de la cuestión. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho que versa sobre a construção da subjetividade 

identitária do professor foi essencialmente pensado e discutido no bojo das vivências 

práticas em afinidade ao que teoricamente se manteve pertinente e ligado à 

abordagem. Assim, tudo o que foi apreciado, selecionado e registrado de algum 

modo passou pelas experiências humanas: dos fatos sociais aos dados estatísticos, 

dos textos às percepções, das objetivações às subjetivações, dos aspectos 

quantitativos aos qualitativos, dos autores aos atores da investigação e dos 

participantes da pesquisa aos sujeitos a que ela se destina. A par e passo seguiram-

se os impactos da vivência pessoal dessa autora. Eis o motivo pelo qual esse 

trabalho se inicia com texto que se segue e que foi extraído do memorial da autora e 

que também explica e impulsiona o desdobramento do estudo.   

 

Porque formação docente: O caminho da pesquisadora 

 

 No decorrer da minha formação profissional pedagógica eu pude estudar as 

abordagens teóricas do curso enquanto vivenciava a prática simultaneamente. É o 

recomendável. Tal experiência me inclinou a uma constante reflexão filosófica. 

Durante o processo “aprender-aplicar”, um olhar de curiosidade permanente me 

conduzia. Ainda conduz e impulsiona. Essa curiosidade que me leva ao 

aprimoramento da minha profissão é incessante e me trouxe até esse momento. 

Aqui eu me propus a pesquisar o que há muito tempo venho perscrutando: a 

construção de uma identidade docente.  

A avidez pelas leituras e a participação em eventos relacionados à 

educação, dos rotineiros aos específicos e em diferentes cenários e conjunturas, me 

levaram a adotar modos de pensar e posturas políticas atinentes aos diferentes 

acontecimentos sociais. De forma peculiar, tornei-me uma cidadã curiosa, dedicada 

a adquiri as habilidades e as técnicas necessárias para um agir consciente e 

transformador. Nesse ínterim, eu tecia inúmeras reflexões ao tempo em que elas 

também me teciam.  
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Os primeiros olhares para o meu retrovisor 

 

Eu estou em movimento. Diante de mim há um para-brisa dinâmico onde a 

realidade se apresenta enquanto revela novos e contínuos caminhos. Para não me 

perder, é preciso também olhar para o “retrovisor”. É como faço agora. A intenção é 

a de destacar as marcas e as lembranças das passagens de minha história pessoal 

que deflagraram inquietações, nortearam meu trajeto e me levaram a pesquisar e a 

refletir sobre o tema: identidade docente. 

Sou nordestina. Nasci no Estado da Bahia. Aos três anos de idade, eu mudei 

para o Estado do Piauí, fixando residência no município de Corrente. Meus pais 

eram comerciantes e buscavam proporcionar aos filhos a formação escolar que não 

puderam alcançar porquanto tiveram pouca escolaridade. Eles frisavam 

reiteradamente a importância dos estudos para os filhos, tratando a educação quase 

como que um aporte salvífico.  

Desde as primeiras séries, eu estudei nas escolas da rede privada por 

escolha dos meus pais que concordavam com o que parecia um “dogma social”: a 

educação oferecida pelas escolas privadas é melhor que a oferecida pelas escolas 

públicas. Ainda que tivessem que pagar por isso, eles não se importavam em fazer o 

sacrifício necessário para dar as melhores condições de ensino aos filhos.  

Eu não lembro exatamente quando, mas ainda muito cedo comecei a sentir 

um curioso desconforto quanto à suposição de que a escola privada seria melhor 

que a pública. Isso não me parecia compreensível e por muitas vezes voltava a me 

perguntar: melhor por quê? 

Durante a minha formação básica, cursei o 1º grau (referente ao ensino 

fundamental) nas escolas católicas tradicionais da cidade: 1ª a 4ª série no 

Educandário Nossa Senhora das Mercês e da 5ª a 8ª série no Ginásio São José. 

Escolas administradas respectivamente por freiras e padres ambos da ordem 

religiosa Mercedária Católica, alguns desses de origem espanhola.  

Em ritmo natural, meu processo de aprendizagem seguia com os esforços e 

as superações. Das experiências frustrantes, recordo-me de que algumas vezes eu 

me sentia “travada” por não conseguir “decorar a matéria” embora tivesse a 

sensação de tê-la compreendido. Isso me deixava desapontada comigo mesma e 

inconformada com as posturas daqueles professores que privilegiavam a 

memorização das informações em detrimento da criticidade do conteúdo. Tal 
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contexto parecia estar ao modo da “educação bancária” assim denominada por 

Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido (1996), pressupondo uma relação 

verticalizada entre o educador (como sujeito ativo) e o educando (como sujeito 

passivo). Nesse sistema o educador detém o conhecimento, pensa e o prescreve 

enquanto o educando recebe o conhecimento conforme já foi pensado e deve acatar 

a prescrição.  

Quanto às experiências positivas, me vem à memória as orientações dos 

docentes que me estimulavam a me esforçar a dar o meu melhor para enfrentar os 

obstáculos no percurso da minha aprendizagem. Foram esses professores que me 

ensinaram duas importantes lições: que a superação é uma constante advinda do 

esforço e que a aprendizagem deve despertar bons sentimentos como vontade, 

alegria, envolvimento e amor. Nesses professores, percebi uma atuação 

diferenciada a que eu atribuía ao comprometimento e à identificação com sua 

profissão. Profissionais que inspiravam a verbalização da frase “esse nasceu para 

ser professor”.  

Ao cursar o 2º grau (referente ao ensino técnico profissionalizante), ingressei 

no Curso Técnico em Contabilidade na Unidade Escolar Dom José Vázquez. A 

escolha do curso se deu por buscar uma formação profissional mais próxima do 

trabalho dos meus pais porque eu já o vivenciava desde muito cedo: o comércio. 

Então segui o curso com dedicação e tive até certo destaque como aluna: o 

cumprimento disciplinado das orientações e os bons resultados na aprendizagem 

obtendo notas satisfatórias. Contudo eu não me identificava com a área contábil ou 

comercial.  

Aconteceu que, embora cursando uma área distinta do magistério, fui 

convidada para atuar temporariamente como professora no ensino fundamental em 

substituição a uma docente que precisava submeter-se a uma cirurgia para 

tratamento de saúde. Destemida, eu aceitei. Foi uma experiência empolgante, cheia 

de descobertas e muitas inquietações. Logo após essa experiência, outra professora 

fez idêntico convite ao que respondi prontamente. Assim ocorreram meus primeiros 

contatos com a docência.  

Às vésperas de concluir o ensino técnico profissionalizante, eu comecei a 

entrar em conflito quanto a minha escolha profissional. Três eram as áreas que 

geravam em mim uma simpática inclinação: contabilidade, magistério e odontologia. 

Mas o conflito se armou pelos seguintes pontos: eu iria me formar em Contabilidade 
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mesmo sem ter me identificado com o curso; eu vivenciei com alegria a experiência 

na docência mesmo não tendo cogitado seguir essa carreira; e alimentei como 

sonho e projeto de vida cursar Odontologia, essa era a área que de modo especial 

me fascinava. Das tais encruzilhadas da vida.   

Eu havia planejado com uma colega viajar para o Estado de Minas Gerais 

para cursarmos formação superior em Odontologia assim que concluíssemos o 

curso técnico em contabilidade. Falávamos com muita empolgação nessa hipótese e 

por isso mesmo os planos foram feitos. No desfecho, somente minha colega seguiu 

os planos e graduou-se em odontologia. Eu decidi adiar a graduação para seguir 

outro caminho: ficar em minha cidade e constituir uma família. Então, eu me casei. 

Um breve tempo passou enquanto eu vivia os desafios e as alegrias de ter uma 

jovem família sem que eu abandonasse os planos para minha sonhada graduação.  

No final da década de 80 foi firmada uma parceria entre a comunidade local, 

a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e a Universidade de Passo Fundo – RS 

(UPFRS) para a criação da Fundação de Ensino Superior do Piauí (FESPI). Uma 

universidade comunitária nos moldes da que existia na cidade de Passo Fundo, no 

Estado do Rio Grande do Sul. Essa parceria trouxe pela primeira vez a minha cidade 

a oferta de Ensino Superior com cursos de Engenharia Agronômica e de 

Licenciatura em Pedagogia. 

Como eu já aguardava a oportunidade de cursar uma graduação realizei a 

inscrição para o vestibular do curso de Licenciatura em Pedagogia, que dentre as 

duas opções de curso era a mais afinada comigo. Felizmente fui aprovada. Na 

época, foram ofertadas duas turmas para Pedagogia e duas para Agronomia, com 

total de 60 vagas para cada curso. O curso de Agronomia se iniciou com as duas 

turmas, mas o curso de Pedagogia conseguiu compor somente uma turma com 24 

alunos aprovados mesmo diante de uma concorrência de 10 candidatos para uma 

vaga. Dentre os aprovados para o curso de Pedagogia, estavam duas ex-

professoras minhas e eu. Começava então uma jornada de descobertas e de 

formação da consciência para a construção de uma identidade profissional.  

Na graduação, recebemos professores arrojados que vinham do Rio Grande 

do Sul e também professores locais que haviam concluído suas respectivas 

graduações em diferentes lugares do Brasil. Em sua maioria eram egressos da 

Universidade Nacional de Brasília (UNB), da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e da Universidade Estadual do 
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Piauí (UESPI). Todos especialistas em Ensino Superior curso que era ofertado pela 

Universidade de Passo Fundo no próprio munícipio de Corrente.  

No curso tive a oportunidade de conhecer diferentes livros e através deles 

conheci diferentes autores e suas abordagens no contexto da educação. Eles 

aguçaram meu olhar para a estrutura e conjuntura da educação nacional 

descortinando universos que eu desconhecia.  

As leituras realizadas além de esclarecedoras eram bem atuais. Seus 

autores eram frequentemente citados e referenciados nos encontros nacionais em 

que eu participava. Esses encontros (locais, regionais e nacionais) aconteciam em 

eventos institucionais os quais considerávamos muito relevantes para a formação. 

Essa contingência contribuía para aumentar o nível de politização da minha turma e 

consequentemente nos fazia adotar posturas políticas frente às problemáticas sócio 

educacionais ali postas. 

No contexto da época, o país havia recentemente saído de uma ditadura e 

nós buscávamos a compreensão e a implementação das práticas garantidas na 

então recente Constituição de 1988. Almejávamos a valorização do profissional da 

educação na construção de debates que orientassem a nova legislação educacional 

que viria a ser a Legislação Educacional em vigor, a Lei 9394/96. Foi um importante 

momento de criticidade e construções políticas frente à democracia que engatinhava 

em nosso país. 

 

No retrovisor: a professora em formação 

 

Durante o curso de Pedagogia, a minha identificação com a formação 

docente veio de forma gradual e contínua. Iniciei o curso em 1991. Em paralelo 

comecei a atuar como professora alfabetizadora na Educação Infantil no Centro 

Social Imaculada Conceição. Frente a esse desafio, senti as primeiras dificuldades.  

Enquanto a necessidade de mais conhecimento sobre a atuação docente 

não era sanada pelo curso (ainda em início), recorri à ajuda de professoras, 

referências na educação infantil da cidade, e também aos professores da 

Universidade. As minhas investigações incessantes desdobravam em conhecimento 

e mais curiosidades.  
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Conforme eu adquiria novos conhecimentos sobre a educação e o ensino, 

melhor se estruturavam minhas práticas docentes e mais ampliava minha 

consciência de formação. Nesse momento, dentre as primeiras e mais relevantes 

percepções que tive foi que as habilidades sociais de um professor são fatores 

diferenciais em seu manejo de classe. A dimensão humana aqui era o epicentro 

dessa percepção.  

O curso ofereceu o aporte teórico que me possibilitou reflexões necessárias. 

Dentre as obras, cujas leituras ofereceram importante embasamento e engajamento 

com a área, destaco: Educação e Mudança e a Importância do Ato de Ler, de Paulo 

Freire, Fala Maria Favela, de Antônio Leal, A vida da escola e a escola da vida, de 

Ceccon et.al. e Cuidado, Escola!, de Babette e Harper, dentre outras relevantes.  

Essas leituras conduziam-me ao aprimoramento das minhas ações. Como a 

máxima (assim considero) de Saviani, que ecoava na minha cabeça: “Filosofia da 

Educação é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas que a 

realidade educacional apresenta”. No curso, encontrava as reflexões sobre a prática 

educativa. Sem reflexão o ensino é inócuo, torna-se um fazer mecânico e sem 

sentido.  

Na atividade docente operacionalizava os pensamentos impulsionados pelas 

reflexões realizadas no curso; contudo passei a receber provocações dos colegas de 

trabalho quanto a isso. Enquanto eu me encontrava ávida pela aplicação das teorias 

aprendidas, alguns professores as desprezavam, o que expressavam em suas falas, 

tais como: “você tem uma cabeça cheia de teoria”; “não adianta aplicar tudo que se 

estuda”, “é apenas encantamento inicial”; “logo essa vontade de mudar o mundo 

passa”. Frases que marcaram, mas não desmotivaram, ao contrário, minha 

determinação não me fez arredar: eu seguia experienciando e colhendo resultados 

satisfatórios na minha atuação.  

Logo de início, eu me deparei com alunos da alfabetização que já tinham 

passado por um ano na série e que não conseguiam ler. Severino (2012b, p. 97) 

afirma que “Na complexidade existencial humana, a subjetividade resulta da atuação 

simultânea de fatores de ordem biológica, psicológica, epistêmica e afetivo-

emocional.” Num processo de reflexão e ação, suspeitei que essas crianças 

pudessem ter sido abaladas de forma psicológica ou afetivo-emocional, por pais ou 

profissionais que não souberam despertar no aprendiz o seu potencial num processo 

de suposta opressão que as fizeram sentir incapacitadas. “Os oprimidos só 
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começam a desenvolver-se quando, superando a contradição em que se acham, se 

fazem „seres para si‟” (FREIRE, 2005, p. 184). Após algumas semanas de dedicação 

para ensiná-los, um aluno, num processo de “ser para si”, obteve resultados 

excelentes e fui surpreendida com seu comentário: “Era só isso? Pensei que ler 

fosse mais complicado”. Em um encontro recente ele relatou que aquele dia foi 

mágico e que ele saíra encantado da escola lendo tudo que via pelo caminho. 

Graças a um trabalho de muita dedicação e esforço, obtive bons resultados 

com meus alunos. Percebendo esses resultados, a escola me indicou para assumir 

uma turma de 1ª série do ensino fundamental (equivalente ao 1º ano do ensino 

fundamental). A justificativa para isso era a de que eu pudesse ajudar os alunos que 

chegavam ainda sem saber ler nessa série. Assim eu poderia contribuir na tentativa 

de sanar um problema com o qual a escola convivia.   

Por três anos eu segui como professora da 1ª série do ensino fundamental. 

Nesse período pude proporcionar aos alunos o contato com a leitura e com a 

aprendizagem de diferentes conteúdos, procurando adotar uma postura pedagógica 

que eu considerava ser mais solidária e decidida diante da prática habitual dos 

demais professores.  

O progresso na aprendizagem dos meus alunos passou a ser também 

reconhecido pela escola. As mães reconheceram esse trabalho e por isso, durante o 

período de matrículas, os pais e responsáveis requisitavam o meu trabalho para 

seus filhos e tutelados. Nessa mesma escola, trabalhei por mais dois anos e atuei 

também como professora nas 3ª e 4ª séries do ensino fundamental.  

Nessa época, o curso superior era novidade na minha cidade. A maioria dos 

docentes possuía como formação somente o curso técnico do Magistério oferecido 

pelo Colégio Batista fundado em 1920 por missões americanas e ofertava curso 

Técnico Agrícola e o curso de Magistério. A presença da formação superior em 

Pedagogia iniciou conflitos nos paradigmas educacionais existentes na época.  

Ainda no início da minha atuação docente, percebi que era preciso estimular 

nos alunos a curiosidade e a abertura para as experiências do aprendizado, também 

a criatividade e a flexibilidade para o desenvolvimento do ensino e ainda o esforço e 

a persistência para alcançar resultados. Esses são fatores humanos que muito 

dizem respeito ao processo de aprendizagem por permitirem o envolvimento ativo e 

empoderado do ensino. Por isso, o desenvolvimento das habilidades pessoais 

(como a autoconsciência e o autodomínio), sociais (como a interatividade e a 
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colaboração) e emocionais (como desenvolvimento do “ser para si”, ou seja, a 

autoconfiança, a comunicação e a empatia) são imprescindíveis nesse contexto.  

Cada vez mais fazia sentido buscar a compreensão do processo 

educacional considerando sua natureza complexa. Os alunos precisavam ser vistos 

a partir de sua essência humana e dentro de um contexto pleno fomentando uma 

diversidade de habilidades e competências a serem desenvolvidas. Considerações 

provocadas pela leitura que realizei do livro de Eglê Pontes FRANCHI (2002), A 

Redação na escola: e as crianças eram difíceis. Essa obra foi trabalhada pelo 

professor de português do curso de Pedagogia e me inspirou a realizar um trabalho 

de estímulo da autoconsciência e autoconfiança o que rendeu excelentes resultados 

na produção de texto dos alunos.   

Dentre as experiências e as reflexões ensejadas durante o curso de 

Pedagogia, considerei uma das mais relevantes o meu despertar para o papel 

responsável e comprometido com a docência. Isso me levou ao engajamento com 

minha formação profissional, me levou a não só continuar a investir em minha 

formação, mas também a proporcionar a formação docente de qualidade a outros 

profissionais.  

Vivenciei na graduação uma densa e pulsante etapa da minha formação 

docente. Minha turma era muito dedicada e produtiva apesar das limitações 

peculiares da nossa pequena cidade no interior do Piauí. Além do nítido 

comprometimento da turma, eram recentes os estímulos recebidos dos nossos 

professores e neles visualizávamos uma acentuada identidade profissional. 

Ao concluir o curso, eu estava interessada em empreender no ramo 

educacional; com isto em mente, convidei uma colega de turma para montarmos 

uma escola. Entre nossas conversas, uma professora do curso de Pedagogia 

também se interessou por esse projeto, fizemos então uma sociedade e juntas 

fundamos o Colégio Alternativo de Corrente. Em outubro de 1996, realizamos os 

trâmites burocráticos e em janeiro do ano seguinte iniciamos as matrículas com 

início das aulas em fevereiro.  

No planejamento da escola decidimos que ofertaríamos a disciplina de 

filosofia em todas as séries. Esse foi o diferencial de formação. Acreditávamos que 

essa disciplina privilegiava a criticidade e promovia crescimento intelectual e o 

consequente exercício da cidadania plena. A escola também ofereceu o ensino 

técnico do Magistério considerando nosso compromisso em colaborar com a 



27 
 

formação de docentes da nossa cidade, da região do extremo sul piauiense e do 

oeste baiano, alcance que obtivemos sem esperar. 

O colégio oferecia como modalidades de ensino o Ensino fundamental II, o 

Ensino Médio e o Técnico em Magistério. Tinha como princípio o humanismo e por 

essa razão trabalhávamos com a disciplina de filosofia desde o ensino fundamental.  

Uma das professoras fundadoras tinha formação em Filosofia para crianças. 

A filosofia contribuía para que o espírito crítico e criativo dos alunos fosse aguçado e 

os resultados foram muito positivos. Diante da procura pelas matrículas nas demais 

séries do ensino fundamental, a escola ampliou sua oferta e passou a ter todas as 

séries iniciais, além do ensino médio e do ensino técnico que já eram oferecidos. 

Com a formação docente em Magistério podíamos adotar a reflexão 

filosófica que promovia a edificação de professores mais sensíveis à condição 

humana e esses resultados puderam se traduzir em qualidade para a educação nos 

diferentes municípios em que os professores formados por nossa escola atuavam. 

Infelizmente não temos registros documentados, excetuando depoimentos dos ex-

alunos que expressam o quanto foi diferente a formação recebida pelos ganhos que 

tiveram na formação no tocante a dimensão humana. 

Investindo em minha pós-graduação, em 1999 cursei uma especialização 

em Ensino Superior para atuar na formação docente. Assim, ministrei aulas no 

Magistério Médio em diversas licenciaturas. Desde a conclusão do curso eu sonhava 

com o mestrado em educação. Com uma família e filhos e residindo a 870 km da 

capital do Estado, meu projeto de formação no stricto sensu era muito desafiador.  

Em 2011, participei de uma seleção na UFPI. Fui aprovada na prova escrita, 

seguindo para a etapa de apresentação do projeto onde não consegui a 

classificação necessária. Não cursei o mestrado, mas não abandonei o projeto 

elaborado e posteriormente o desenvolvi em uma especialização com o título O 

professor reflexivo e a efetivação da escola democrática: aspectos político sociais na 

prática docente1.  

As políticas educacionais voltadas à oferta e ao acesso à pós-graduação no 

país, especialmente na modalidade stricto sensu, embora já apresentem 

significativos avanços ainda não contemplam a demanda. Isso pode ser verificado 

                                                           
1
LINO, Cleonice M. O professor reflexivo e a efetivação da escola democrática: aspectos político sociais 

na prática docente. Corrente: FACIBA, 2011. 37 p. 
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no estudo realizado e publicado no texto do artigo2 de autoria dos doutores em 

educação Miriam Fábia Alves (UFMG) e João Ferreira de Oliveira (USP). A oferta 

ainda incipiente afeta a educação do nosso país de diferentes formas. No Censo do 

Ensino Superior 2015 realizado pelo INEP foi constatado que aproximadamente 23% 

dos professores que atuam no Ensino Superior não possuem graduação stricto 

sensu. Como ainda são poucos os profissionais que têm acesso a pós-graduação 

stricto sensu, há consequentemente poucas atividades promovidas por esses 

profissionais que fazem diferença especialmente no trabalho de pesquisa no 

contexto do ensino.  

O meu envolvimento profissional com a educação me levou a aceitar 

experiências diferentes e desafiadoras na área. Assim, exerci cargos de gestão 

escolar que contribuíram muito com minha formação. Fui coordenadora na educação 

municipal em 1998 e após seis meses de exercício fui convidada a exercer a função 

de  Secretária Municipal de Educação, uma experiência ímpar.  

No cargo de Secretária de Educação, pude vivenciar a implantação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) ainda na perspectiva das 

novidades advindas da Constituição Federal de 1988: documentos jurídicos da maior 

relevância trazendo reformulações para as políticas públicas em educação. Era um 

momento importante para a carreira docente que até então vinha sendo amplamente 

invadida por profissionais de diferentes áreas.  

A partir das mudanças trazidas pela legislação, somente professores 

concursados poderiam dar aulas o que também passaria a exigir formação na área. 

No município onde eu era Secretária de Educação, havia uma situação que se 

repetiu em outros lugares do país: professores que estavam atuando antes da 

Constituição Federal de 1988, deveriam continuar em exercício. Porém, eles não 

tinham formação pedagógica. Foi quando o governo federal lançou o programa 

PROFORMAÇÃO. Através desse programa os professores receberam a formação 

que lhes conferiam uma titulação do curso normal médio e seria importante auxílio 

para o trabalho.  

Ainda no afã de tantas mudanças e destacando  aqui as mais significativas, 

também a frente da gestão municipal, presenciei com entusiasmo a chegada dos 

                                                           
2
 ALVES, Miriam Fábia: OLIVEIRA, João Ferreira de. Pós-Graduação no Brasil: do regime militar aos 

dias atuais. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - RBPAE - v. 30, n. 2, p. 
351-376, mai./ago. 2014. Disponível em: < file:///C:/Users/Adm/Downloads/Artigo%20-  
%20Miriam%20F%C3%A1bia%20Alves%20-%202014.pdf>  Acesso em: 26 ago. 2017. 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) às escolas municipais, documentos 

basilares e importantes, os quais passei a estudar com esmero para participar dos 

debates e das discussões junto às escolas e assim viabilizar uma assimilação mais 

assertiva na educação municipal.  

No país, eram novos tempos advindos do seu contexto político educacional 

em ebulição. Momentos que eu vivenciava com intensidade porquanto convivia com 

os desafios da gestão educacional (pública e privada) e de modo particular como 

professora. Esses momentos me trouxeram a clara compreensão, ratificada nas 

obras de Nóvoa e Morin, de que sem o professor nenhuma mudança será realizada 

na escola. Minha vivência e consciência reforçam essa ideia: é necessário valorizar 

a construção da identidade docente. 

No ano de 2000, assumi a Direção de Ensino da UESPI e em seguida a 

direção acadêmica da Faculdade do Cerrado Piauiense (FCP); paralelamente a 

essas funções exerci a função de direção pedagógica do Colégio Alternativo e a 

função de supervisora de ensino nas escolas municipais. Enquanto passava pelas 

várias experiências da gestão e supervisão educacional, eu também me esforçava 

para manter a prática docente.  

Era inevitável estar constantemente refletindo sobre a atuação docente sob 

os diversos olhares que eram ensejados pelas vivências no decorrer da minha 

mobilidade nas funções profissionais junto à educação. Eu seguia ganhando 

maturidade profissional enquanto crescia a vontade em saber e conhecer mais sobre 

a educação e por isso realizei pesquisas livres através das leituras e das 

experiências a fim de compreender e abordar os paradigmas e os dilemas com os 

quais eu convivia.  

Enquanto eu aguardava a oportunidade para cursar o mestrado, eu me 

mantinha dedicada a adquirir mais conhecimentos na formação continuada e 

comprometia-me a enriquecer o meu currículo. A minha atuação na gestão 

educacional me motivou a cursar uma especialização na área de Gestão Escolar. A 

vivência prática e o conhecimento teórico nessa área desenvolveram em mim um 

envolvimento contumaz, pois eu alimentava a vontade de contribuir para a melhoria 

da educação acreditando que a gestão seria importante meio para isso. A atuação 

como gestora possibilitava a visualização da identidade docente que nas escolas eu 

vinha percebendo ausente, porém necessária. 



30 
 

Em 2011, após realizar concurso público, fui aprovada para ingressar como 

professora no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) 

para as disciplinas pedagógicas das licenciaturas. Vivenciei novos ares da docência, 

acumulando mais experiências. Na instituição, a partir de 2014, comecei a atuar 

como diretora de ensino no ímpeto das novas experiências e na perspectiva de 

alargar as contribuições através da minha carreira profissional, abraçada com 

destemor e paixão. 

Minha atuação na área da educação percorreu pelos diversos níveis de 

ensino (do infantil até a pós-graduação), alcançando as redes de ensino (pública e  

privada) e permitindo vivências e olhares sob diferentes funções, cargos e 

departamentos (professora, coordenadora, diretora, supervisora, secretária 

municipal) e até sob vínculos funcionais diferentes (contrato de prestação e serviço, 

empregada, empresária e também funcionária pública concursada, comissionada e 

até sob dedicação exclusiva).  

Passados vinte anos desde a conclusão da minha graduação, consegui 

finalmente ter acesso ao mestrado em educação, graças a abertura do Curso de 

Mestrado, no IFPI, sob a modalidade Minter, mediante convênio com a Universidade 

Nove de Julho (Uninove). Isso representou uma importante conquista profissional e 

realização pessoal a qual procuro agora corresponder. 

 

No retrovisor: o contato com a pesquisa e extensão  

 

Durante minha formação graduada, considero que tive um tímido contato 

com a pesquisa.  De modo geral, havia poucas oportunidades para desenvolver 

pesquisa acadêmica. Uma dessas oportunidades ocorreu quando da elaboração da 

monografia. Meu trabalho sobre prática da leitura na primeira série permitiu a 

realização desse contato. O tema tornou-se uma predileção e continuei a pesquisá-

lo ao cursar especialização. Contudo, não houve como publicar minhas produções 

pela falta de incentivo e recursos para isso.  

No percurso de professora no Ensino Superior, orientei algumas pesquisas e 

participei das bancas examinadoras de Trabalho de Conclusão de Curso, ora como 

examinadora interna, ora como externa. Assim, fui ampliando o contato com esse 

universo buscando aguçar o olhar e aprimorar esse trabalho. Recordo que ao 
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ministrar a disciplina de Seminário II, equivalente a uma disciplina de TCC, no curso 

de letras da UESPI, conseguimos produzir boas pesquisas.  

Em 2011, aproximei um pouco mais desse universo. Naquele momento atuei 

no curso de Matemática com a disciplina Pesquisa na Educação Matemática.  

Assumi a função de Coordenadora de Pesquisa e Inovação do IFPI Campus Angical.  

Oportunamente estruturei algumas pesquisas, junto aos alunos. Lancei o convite aos 

alunos para submetermos ao Simpósio de Produtividade em Pesquisa e Encontro de 

Iniciação Cientifica do IFPI (ENCIPRO) e conseguimos aprovação. Posteriormente 

orientei um aluno do Programa de Pesquisa do Instituto Federal do Piauí e assim 

ampliou-se paulatinamente o contato com investigação científica.  

O exercício da pesquisa encanta e revela o valor da mesma para a formação 

humana, pois aproxima os pesquisadores a diferentes realidades e fornece 

possibilidades para respostas aos questionamentos e soluções para problemáticas.  

Filosofia e ciência se fazem com pesquisa e delas dependem o progresso 

social e a evolução da humanidade. Há relevo no tripé ensino, pesquisa e extensão 

o qual devem se basear a boa prática docente e por isso na minha vivência e 

atuação, procurei sempre estimular e efetivar o exercício desse tripé aos meus 

alunos. 

As oportunidades de pesquisa foram bem aproveitadas, mas ainda foram 

mais escassas em relação às atividades de extensão. Coordenei a atividade de 

extensão no IFPI Campus Corrente de 2012 a 2014 deixando essa função para 

assumir a direção de ensino. A extensão permitiu-me aproximar das distintas 

realidades ao tempo que me propiciava e propicia debates e ações significativas no 

fortalecimento da profissional que me tornei e que me esmero a lapidar 

constantemente. 

 

O olhar para o para-brisa 

 

Diante da retrospectiva da minha história de vida, especialmente formação e 

atuação na área da educação, e atuando hoje como docente nos cursos de 

licenciaturas e como diretora de ensino de uma Instituição de Ensino Superior, 

obtive uma aproximação e uma vivência de práticas da docência e seus desafios. 
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Esses foram momentos de oportunidades singulares que impulsionam visões, 

reflexões e ações necessárias para uma compreensão da formação docente. 

Tendo já percorrido um trajeto com significativo acúmulo de experiências, 

surgiu em 2015 a oportunidade de participar do Programa de Mestrado em 

Educação. No contexto do Mestrado Interinstitucional, eu me deparei com a linha de 

pesquisa: Educação, Filosofia e Formação Humana. Em uma rápida reflexão, 

compreendi que seria um momento ímpar para desenvolver pesquisas na área. 

Assim, considero que foram muitas as motivações que me influenciaram a decidir 

por essa  linha e temática da pesquisa.  

Na constituição da minha história de vida, destaco condições objetivas, 

elencando alguns fatos, dentre os mais significativos e impulsionadores da minha 

opção pela carreira profissional: os inusitados convites para lecionar como 

professora quando eu ainda nem era uma profissional formada na área; a 

necessidade de prover o sustento familiar em função da constituição do meu 

casamento; a vibração com os bons resultados dos meus alunos e os inúmeros 

desafios seguidos das superações na atuação e na formação profissional. Tais 

acontecimentos fizeram com que eu me aproximasse e abraçasse ainda mais a 

docência.  

A minha carreira profissional foi se tornando contumaz a partir de quatro 

motivações que delinearam o meu perfil profissional: a curiosidade, a vivência, a 

realização e atuação. Motivações contextualizadas em minha trajetória de vida as 

quais passo a explicitar a seguir.    

A primeira foi a curiosidade pela formação dos professores alimentada pelos 

livros que li e pelos cursos que segui. Em diálogo com autores tais como Freire, 

Marx, Dewey, Gramsci, Althusser, Saviani, Paviani, Anísio Teixeira, Ceccon, 

Babette/ Harper, dentre outros, eu buscava compreender a engrenagem do sistema 

educacional e seus impactos na vida dos docentes, dos estudantes e da vida em 

sociedade. Tais leituras proporcionaram reflexões sobre os sentidos e os 

significados dessa formação para o estudante que passa pela formação para o 

exercício da futura profissão docente. Conforme Cyrino (2013, p. 77) acredito que 

“pesquisar a formação de professores é um desafio, pois ela é um campo de luta 

ideológica e política”. Como campo de disputa, tal formação pode e deve ser 

continuamente questionada por meio da reflexão rigorosa, própria da Filosofia da 

Educação. Somente a partir dessas indagações e questionamentos, obtidos por 
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meio da reflexão filosófica, é que se poderá indagar a respeito de que tipo de pessoa 

se deseja formar e como se dá a construção da identidade docente.   

A segunda foi a vivência na atuação como gestora que trouxe a percepção 

dilatada do trabalho docente especialmente diante de diferentes escolas e 

realidades. Muitos são os vértices que tocam os professores em exercício 

traduzindo-se em identidades, desafios e necessidades. Era constante o desafio de 

manter as reflexões e remodelar as ações na tentativa de contribuir a atender 

demandas da atuação docente. O exercício nos cargos de gestão, coordenação e 

supervisão gerava um olhar necessariamente investigativo e intencional para 

adequar-se a liderança e o auxilio ao trabalho docente. Isso me levava a realizar 

além do apoio e da condução, muitas intervenções inspiradas em minha consciência 

e vivência como docente. Eu olhava para os professores, mas também olhava com 

eles e isso me fazia compreender cada professor como um universo particular em 

interação num universo coletivo. Era curioso identificar nos professores as relações 

e os limites entre suas zonas de identidade e de coletividade, suas zonas de 

atuação autônoma e institucional e suas zonas de conflito e de interposição. 

Exercício ainda presente na minha prática. 

A terceira foi a realização de trabalhos de consultoria que me permitiu 

visualizar a questão da docência e das práticas de formação. Como consultora, 

capacitei, junto a um grupo, vários professores que demandavam por uma atuação 

docente que respondesse as necessidades apresentadas no contexto educacional 

em que estes atuavam. Chamava a atenção como se apresentava a identidade 

docente considerando-se a formação inicial recebida e que, naquele momento, 

confrontava com a formação continuada. Na tentativa de suprir lacunas e mediar 

reflexões necessárias ao pleno exercício da docência, buscava propiciar reflexões e 

encaminhamentos de ações que pudessem responder as diferentes realidades com 

as quais nos defrontávamos. 

A quarta foi a atuação nas licenciaturas particularmente no IFPI que me 

permitiu ver a formação por outro ângulo. No Campus Corrente, ao trabalharmos 

com professores no curso de Matemática, egressos do IFPI-Campus Floriano, 

causaram-me curiosidade os relatos intermitentes sobre como se dava a formação 

naquele campus. Isso me despertou o desejo de realizar um estudo objetivando 

aprofundar o conhecimento sobre a formação do docente em matemática, 

desvendando como se dá a identificação desse docente a partir da formação. 
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Interessou-me investigar como se dá a construção do conhecimento na 

Licenciatura e como isso promove impactos na identificação docente nos cursos 

desse nível de ensino. 

As indagações são constantes e inclinaram-me à realização de um trabalho 

de investigação para melhor compreender a formação docente como um fenômeno 

educacional, político e humano. Os estudos realizados poderão permitir reflexões 

quanto a prática educativa no contexto da formação humana, compreendendo e 

projetando perspectivas para fundamentos, constituições e impactos na atuação 

docente, na aprendizagem discente e no retorno social. 

 

Porque formação docente: caminho da pesquisa 

 

Através da educação se busca atender os anseios sociais, políticos, 

culturais e científicos de um povo. Assim, o processo educacional e toda a estrutura 

que o envolve trazem consigo o imprescindível debate permanente e de amplo 

interesse de todos os atores sociais e políticos. 

No contexto do processo educacional, muitos aspectos e fatores estão 

envolvidos e merecem distinta atenção; no entanto, dentre as temáticas de maior 

relevância, há de se destacar uma como ponto nevrálgico desse processo: a 

formação profissional docente.  

Assim, o projeto de dissertação de um estudo de caso dos professores 

egressos do IFPI-Campus Floriano se compôs como um recorte da formação 

docente na perspectiva da identificação profissional como docente e levando em 

consideração a manifestação da subjetividade humana.  

Considerando a conjuntura educacional como o meio da atuação e o objeto 

da reflexão dos docentes e a compreendendo como um complexo das causas e 

consequências das aplicações dos profissionais da educação, passo a apresentar 

algumas informações referenciais que embasam inquietações quanto à formação 

profissional dos docentes.  

Dados de 2015 mostram que 70,3% dos estudantes brasileiros de 15 e 16 

anos estão abaixo do chamado nível 2 no exame do Programa Internacional de 
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Avaliação de Estudantes (PISA), avaliação realizada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

A nota média dos brasileiros em matemática no PISA 2015 foi de 377 

pontos, significativamente inferior à média da OCDE (490), que reúne as economias 

mais desenvolvidas do mundo. E, embora a nota na área tenha subido 21 pontos de 

2003 a 2015, caiu 11 pontos no intervalo entre os dois últimos exames (2012-2015). 

No ranking geral do PISA, o Brasil ficou em 63º lugar entre 70 países participantes. 

O diretor do Impa, Marcelo Viana, em entrevista a BBC Brasil datada de 

01 de maio de 2017, diz que, apesar dos avanços nos últimos anos, histórias de 

sucesso na matemática ainda convivem com o problema crônico do ensino da 

disciplina. Na avaliação dele, a formação do professor é deficiente, tanto em termos 

de conteúdo como de método de ensino. 

Leticia Rangel doutora em formação docente pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora do Colégio de Aplicação da Universidade, 

numa entrevista a Revista Educação, edição 238 de 13 de abril de 2017, resume o 

consenso na comunidade dos matemáticos: “Os problemas no ensino de 

matemática não estão descolados dos problemas na educação como um todo, mas 

a condição necessária para mudar essa realidade é a formação do professor”. 

Ainda na edição 238 da Revista Educação, Marcelo Viana, considera o 

quadro desolador e analisa os desafios e iniciativas para o ensino médio apontando 

como problemas: formação deficiente dos professores; desprestígio da carreira do 

docente; inexistência de incentivos ao mérito; práticas educativas arcaicas; 

prevalência de interesses setoriais sobre o ensino de qualidade, dentre outras 

questões elencadas. Isso nos mostra que o problema persiste e carece de soluções 

urgentes. 

Em notícia publicada no site do Instituto Ayrton Senna, datada de 18 de 

janeiro de 2017 e intitulada “O PISA e as competências sócio emocionais: caminhos 

para o salto de qualidade”.  A notícia demonstra que para o século 21, a educação 

deve estar além da pressuposição de que para a aprendizagem plena bastariam a 

leitura, a matemática e as ciências ressaltando o valor da subjetividade humana e da 

necessidade de considerá-la para um ensino profícuo.  

Diante do exposto, a pesquisa lança um olhar sobre a formação docente em 

matemática tendo em vista dar maior clareza aos aspectos relevantes da formação 
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da identidade profissional docente como prisma por onde passam a visão, o 

posicionamento e os resultados da atuação profissional.  

A respeito da temática, a Resolução do Conselho Nacional de Educação Nº 

02 de 01 de julho de 2015, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. Essa norteia a formação de professores e orienta as instituições na 

estruturação da formação de professores para a atuação em educação básica. 

Assim elenca uma série de exigências que pretendem “incutir”, no grupo de 

formadores a necessidade de construir a identidade docente. Neste documento há 

exigências explicitas da necessária articulação ensino-pesquisa-extensão de modo a 

promover maior aproximação dos licenciandos com a realidade das escolas e do ser 

professor e assim criar a identidade de professor de modo que isso se traduza em 

resultados para a educação básica. 

Pimenta (1996 p. 06) coloca que o desafio, então, posto aos cursos de 

formação inicial é o de colaborar no processo de passagem dos alunos de ver o 

professor como aluno ao seu ver-se como professor. Essa visão acontece de forma 

natural, mas pode ser direcionada de forma intencional pelo professor formador. 

A pesquisa considerou a formação inicial procurando saber de que forma a 

subjetividade docente promove uma mediação para a identificação do sujeito com a 

sua profissão aumentando o interesse e o êxito na/pela formação docente.  

Ao ingressar em um curso de formação, o acadêmico deverá ser suscitado a 

desenvolver o processo identitário com a sua profissão em consonância com o curso 

que escolheu. A instituição formadora deverá, por sua vez, ter a preocupação de 

trabalhar essa identidade, contribuindo para a sua constituição. Os cursos de 

licenciatura em matemática do Instituto Federal do Piauí tem estruturado essa 

proposta e promovido essa ação? Nadal explicita algo interessante nesse sentido: 

 

Os traços que definem a identidade profissional vão além do corpo de 
conhecimentos ou da dimensão técnica do ensino, pois abrangem 
posicionamentos tomados a partir dessa, produtos também da dimensão 
pessoal do profissional, de suas concepções, valores, visões de mundo, por 
reflexo da cultura profissional, dinamicamente ressignificada. (NADAL, 
2005, p. 13). 
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D‟Ambrósio (2012) defende a sólida formação docente, devendo o educador 

investir num processo de mudanças de suas atitudes. Implícito no discurso está a 

valorização da cultura indenitária do licenciando, futuro professor, superando as 

limitações e deficiências da formação. Evidencia que: 

 

O ideal é aprender com prazer ou o prazer de aprender, e isso relaciona-se 
com a postura filosófica do professor, sua maneira de ver o conhecimento 
do aluno, e do aluno - aluno também tem uma filosofia de vida.( 
D‟AMBROSIO, 2012, p,77). 

.  

À vista do problema posto, a pesquisa abordou como questões: como se 

caracteriza a formação do professor de matemática oferecida no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí? Qual o conceito de subjetividade e 

identidade docente proveniente da formação profissional considerando os elementos 

filosóficos postos pelas perspectivas da ontologia, da epistemologia e da axiologia? 

Quais aspectos subjetivos colaboram com a identificação do discente com a 

docência na formação oferecida no IFPI-Campus Floriano?  Quais as percepções 

dos egressos do curso de Licenciatura Plena em Matemática do IFPI-Campus 

Floriano/PI considerando a formação recebida e a partir de suas concepções 

pessoais na identificação com a docência?  

A pesquisa considerou como hipótese que a subjetividade identitária do 

professor se constitui mediante um processo formativo que, para além dos 

conteúdos científicos e técnicos da área, envolva o cultivo de sua subjetividade. 

 Em linhas gerais, objetiva identificar os processos delineadores da identidade 

docente através da formação profissional e revelada pela subjetividade na atuação 

dos professores egressos do curso de Licenciatura Plena em Matemática do IFPI-

Campus Floriano/PI. 

De forma específica intenciona delinear o conceito de subjetividade e 

identidade tendo por base a formação profissional e a partir dos fundamentos 

filosóficos necessários a sua composição conceitual; analisar o processo de 

subjetivação docente na atuação dos professores através das falas e do 

entrelaçamento de concepções teóricas; descrever o processo formação do IFPI 

Campus Floriano a partir das concepções pessoais dos egressos apontando como a 

formação contribui ou não para a subjetividade identitária dos mesmos. 
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A abordagem teórica da pesquisa tem como base o aporte conceitual dos 

pensadores do campo filosófico educacional Saviani, Severino, Fazenda, Fiorentini, 

Nóvoa, Morin, D‟Ambrósio, Leontiev, Moura, Imbernón, Japiassu dentre outros, os 

quais têm tratado da temática da formação docente no tocante à identidade e a 

subjetividade.   

Na definição do objeto de estudo desta pesquisa, a subjetividade identitária 

do professor, construída a partir de um estudo de caso das ações de formação no 

âmbito da Licenciatura em Matemática do IFPI, Campus Floriano, a partir da 

percepção de egressos desse curso que se encontram no exercício da 

profissionalidade docente. Na construção desse objeto, buscou-se através de 

entrevistas a construção de narrativas dos professores egressos do curso de 

licenciatura. Em frente a compreensão do processo de formação inicial, aponta-se  

como se dá o processo de construção da identidade docente a partir da sua 

subjetividade. A rememoração construída através das vivências dos egressos os 

levou à reflexividade na reconstrução da história de formação e enseja a 

compreensão do processo identitário. A narrativa serviu como fonte de produção de 

dados considerando os acontecimentos, o conhecimento apreendido, os anseios e 

as expectativas no contexto da subjetividade. Apresenta as relações internas e 

externas que colaboram para a constituição do ser professor, considerando a 

especificidade da profissionalidade docente. Ressalta os processos sociais de 

interação, formados por bens materiais e imateriais, forjados pela relação 

interdependente entre objetividade/subjetividade as quais se alimentam 

reciprocamente onde o professor se estabelece e se organiza delineando sua 

identidade. 

A tessitura do texto da dissertação se apresenta num formato de 

encadeamento de ideias que favoreceram a estruturação da introdução, quatro 

capítulos e as considerações finais em torno da investigação conforme explicitação: 

A introdução trouxe o percurso da pesquisadora, a gênese do estudo e as 

motivações no desenvolvimento do mesmo. Apresentou a temática, contextualizou a 

pesquisa demarcando e desenhando o objeto de estudo, o problema da pesquisa, 

os objetivos geral e específicos, revelando os caminhos percorridos. 

O capitulo um discorre sobre a formação docente apresentando percalços e 

avanços a partir de teóricos que pesquisam a questão. Explicita conceitos 

fundamentais para a compreensão da subjetividade identitária clarificando conceitos 
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como: formação docente, intencionalidade, subjetividade, identidade, 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multirreferencialidade, etnomatemática 

que irão compor as intenções de análise. 

O capitulo dois fundamenta a concepção teórico-metodológica da pesquisa 

qualitativa narrativa que se constituiu como um estudo de caso. Apresenta o cenário 

da pesquisa, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI. 

Apresenta os participantes que compartilharam suas histórias de formação no 

processo de constituição do ser professor, através das percepções obtidas durante a 

formação inicial e suas vivências no estar professor. Descreve os principais passos 

que integram o processo de análise e congrega conteúdos dos dados advindos da 

entrevista que se traduziram em narrativas de formação demonstrando a visão dos 

egressos sobre sua formação. 

O capítulo três traz entrelaçadas ao referencial teórico as categorias centrais 

do estudo, considerando o objeto numa discussão sobre a formação inicial do 

professor. Resgata o aporte conceitual do estudo, através de interpretações e 

compreensões analíticas, intencionalizando estabelecer relações com o tema da 

pesquisa, e os principais eixos teóricos discursivos: formação docente, identidade e 

subjetividade.  

O capítulo quatro delineia a análise de dados em relação dos dados da 

realidade com as categorias teóricas demonstrando a hipótese: a subjetividade 

identitária do professor se constitui mediante um processo formativo que, para além 

dos conteúdos científicos e técnicos da área, envolva o cultivo de sua subjetividade. 

As considerações finais trazem os registros de constatações e 

compreensões da autora numa contribuição para reflexões dos formadores 

sinalizando a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a questão no anseio 

de contribuição para a formação docente e quiçá para a educação como um todo. 
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1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE: FILOSOFIA COMO CAMINHO E 

REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE.  

 

A educação é o viés pelo qual perpassam a história, a memória, a identidade 

e o desenvolvimento de um povo. Tal relevo consagrou o direito à educação como 

fundamental, universal e inalienável, devendo ser assegurado pelo Estado e 

garantido a todos os indivíduos.  

Através da educação as pessoas têm acesso aos acervos históricos, 

culturais, artísticos e científicos de uma nação além de se tornarem aptas a acessar 

seus direitos, a participar democraticamente das decisões do seu país, a contribuir 

com o desenvolvimento da humanidade e a elevar os patamares de qualidade de 

vida de seu povo. 

Para ofertar e garantir o direito à educação surgiram as instituições, os 

documentos e as agendas programáticas que tratam da atenção e do interesse do 

Estado e do governo alcançando a amplitude interna e a externa do país.  

 

1.1 FORMAÇÃO DOCENTE: CONTEXTO HISTÓRICO E CONCEITUAL 

 

Dentre as exigências estruturais para a oferta e a garantia do direito à 

educação no Brasil está o investimento na formação dos profissionais que manejam 

o processo educacional institucionalizado. O Estado deve promover através dessa 

formação uma carreira adequada ao atendimento das perspectivas político-

educacionais do país viabilizando o atendimento dos objetivos traçados pela 

constituição brasileira e demais legislações que versam sobre a matéria.  

O direito a educação está notadamente versado no texto na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, ganhando destaque na parte que trata da 

Ordem Social, Capítulo III, Seção I, título VIII, artigo 205 ao 214. Nessa seara, a 

temática da formação para os profissionais que ministram oficialmente a educação, 

também conhecida como magistério ou docência, encontra amparo além das demais 

legislações brasileiras que balizam os sistemas educacionais pátrios.  

Atual e eminente, a temática da formação do profissional docente é recorrente 

nos debates das literaturas e produções acadêmicas entre pesquisadores e 

estudiosos da educação. 
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No Brasil são os cursos de Licenciatura que preparam e conferem o grau 

universitário autorizando o exercício profissional do magistério do segundo segmento 

do ensino fundamental e do ensino médio. Tais cursos proporcionam a formação 

profissional para os docentes em suas diversas áreas de atuação.  

No âmbito geral os índices educacionais brasileiros, especialmente os 

tocantes ao rendimento do alunado, apontam para as mudanças e os cuidados no 

anseio de gerar os avanços necessários quanto à oferta da educação. Nos debates, 

surge a preocupação com os cursos de Licenciatura oferecidos no país quanto ao 

funcionamento dos cursos e a qualidade dos profissionais em formação.  

Alertando para a precariedade da oferta dos cursos e para questionável 

qualidade profissional dos egressos, as discussões enfatizam as questões 

estruturantes dos cursos centradas inclusive nas citadas condições objetivas da 

formação profissional. A cerca disso, nos últimos anos, desencadeou-se, no Brasil, 

um amplo movimento nacional no sentido de se reformularem tais cursos (ANFOPE, 

1992-1998; BRZEZINSKI, 1993; GATTI, 1997).  

Assim, apesar dos intensos debates e das ações de mobilização política e 

social, pouco significativos foram os resultados contabilizados como avanços reais na 

superação das deficiências apontadas nos cursos de Licenciatura. A referida 

precariedade dos cursos e a qualidade profissional dos seus egressos ainda é 

prontamente evidenciada, haja vista as reformas e os debates permanentes a 

respeito da problemática. 

Nesse contexto, a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) contemplou a formação docente com 

muitas mudanças substanciais o que fez da formação profissional docente uma das 

matérias legislativas dentre as que receberam maior atenção e mudanças na lei. 

Essa percepção foi mais notada, sobretudo, pela criação de uma nova agência 

formadora de profissionais da educação, o Instituto Superior de Educação3 como 

                                                           
3 O Ministério da Educação e Cultura (MEC) através do Conselho Nacional de Educação em atenção 

especial ao problema de formação de professores para a educação básica aprovou em 10 de agosto 
de 1999 as Diretrizes Gerais para os Institutos Superiores de Educação. O documento dispõe sobre 
os Institutos Superiores de Educação, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96. Assim a prática 
implicaria em competências, habilidades e conhecimentos específicos, cuja aquisição deveria ser o 
objetivo central da formação inicial e continuada dos docentes. A partir dessa deliberação a formação 
de docentes em nível superior para atuar na educação básica dar-se-ia em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em Universidades e Institutos Superiores de Educação. 
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também pela determinação de que todos os professores do ensino básico tenham 

necessária formação superior. 

As mudanças advindas da lei impactaram todas as áreas de formação do 

profissional docente uma vez que os dilemas e as críticas afligem igualmente todas 

as áreas das licenciaturas.  

Em sua obra Lunar de Sepé, Saviani (2014, p.63-73) coloca que na história 

da formação de professores há uma configuração de dois modelos emergentes do 

século XIX. De um lado, o modelo cultural-cognitivo que se esgota na cultura geral e 

no domínio específico de conteúdos da área de conhecimento que o professor irá 

lecionar. Do outro lado, o modelo do preparo pedagógico-didático. Assim coloca que 

o problema da formação é recorrente pelo fato de esses modelos não 

corresponderem às necessidades de formação.  

Saviani (2014) traz os dilemas da formação de professores no Brasil, dentre 

eles os diagnósticos adequados sem as soluções adequadas; os pareceres 

excessivos nos acessórios e restritos no essencial; a incapacidade de superar a 

incompetência para lidar com a complexidade da tarefa pedagógica; a formação do 

professor técnico x professor culto e a dicotomia dos modelos básicos de formação: 

cultural-cognitivo e pedagógico-didático. 

O autor registra que os avanços em quantitativo representou praticamente a 

universalização do ensino e retrocessos em qualidade traduzidos nas estatísticas e 

evidenciados nos rankings de avaliação nacional e internacional. Afirma que a 

formação de professores é apontada como um dos vilões em relação à má 

qualidade e que todos os países são afetados de alguma forma. Os dilemas da 

formação apontam desafios que precisam ser enfrentados. 

Em sua abordagem, Saviani (2014) revela a precariedade das políticas 

formativas e esboça, além dos dilemas, as perspectivas que entende serem vias 

possíveis de superação, quais sejam: concepção orgânica de formação, políticas de 

formação de longo prazo, faculdades de formações como ambientes intensos e 

exigentes de estímulo intelectual com espaços de ensino e pesquisa, forte 

articulação entre cursos de formação e funcionamento das escolas, adoção da 

concepção histórico-crítica e dedicação exclusiva.  Isso demonstra que muitas 

soluções já foram apontadas, entretanto, os problemas da formação persistem.  

Tendo o ser humano como o alvo da educação e sendo a educação realizada 

por humanos pergunta-se qual a intenção da educação? A quais interesses ela 
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serve? Quais interesses devem servir? Conhecedores da dimensão ideológica, 

como apregoa Althusser (1980), conhecedores da realidade, conhecedores dos 

problemas que persistem, urge um processo de reflexão que permita mirar a 

afirmativa “A educação escolar não é apenas um problema pedagógico. É 

igualmente um problema epistemológico e filosófico” (PAVIANI, 2010, p.15). 

Saviani (2014, p.102) ao relatar a importância da filosofia para a educação 

afirma que “situações de crise são épocas propícias para a filosofia”. Coloca que “o 

educador digno desse nome deverá ser um profundo conhecedor do homem” ainda 

que “a filosofia trata daquilo que é a qualidade humana por excelência”. Assim 

considerando a história como conteúdo e forma do pensar filosófico; tendo como 

preocupação central nesse estudo a formação docente, não se pode desvincular o 

processo de formação do profissional docente da sua subjetividade, mostrando que 

esta pode contribuir para a configuração da identidade do ser professor no processo 

de superação da problemática apontada. Na formação é necessário e é possível 

trabalhar essa questão. 

 
A formação do educador deve garantir o maior conhecimento possível de 
fundamentos das relações sociais; estruturação de personalidade e 
identidade dos educandos; pressupostos epistemológicos, antropológicos e 
axiológicos. (SEVERINO, 2012b, p151).  
 
 

A formação docente vem há muito tempo sendo estudada diante dos 

resultados que alcança no processo educacional e frente aos dilemas enfrentados 

pelos seus profissionais. Nos questionamentos feitos a seu respeito, eclode a 

dimensão subjetiva e identitária do docente. Severino (2012b, p.141) considera que 

é preciso vincular a eficácia das instituições sócio educacionais às condições 

subjetivas da interação professor/alunos, numa mediação pessoal. Daí a 

necessidade de se abordar essa questão complexa para melhor compreendê-la e 

operacionalizá-la. 

O período da formação docente faz referência ao percurso trilhado pelo 

profissional da docência que envolve o trajeto instituído e/ou despertado na 

formação inicial e que se estende por todo o percurso experiencial da atividade 

pedagógica. Esse processo de formação dá início à estruturação da identidade 

docente que deve ser estimulada na formação inicial e vai se concretizando no 

desenvolvimento da profissionalidade docente através da subjetividade que 

intencionaliza suas práticas educativas. 
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A intencionalidade é fundamental para a educação. A educação possui uma 

estrutura objetiva que se traduz num ato subjetivo, por isso ela gera consciência. 

Para Husserl, a intencionalidade é um traço fundamental da consciência. Dois 

autores abraçam a defesa da intencionalidade como inerente a todo e qualquer ato 

educacional. Severino (2012a), para clarificar esse conceito, compara o projeto 

educacional a um campo de força gravitacional criado por um imã onde a força de 

imantação é uma intencionalidade.  Assim o conceito se traduz em um sentido, uma 

significação, que articula todas as ações, todas as medidas, todas as práticas, 

desenvolvidas por todos os sujeitos que se encontram no mesmo campo, nesse 

caso a educação. A intencionalidade evita a fragmentação das práticas 

especializadas e diferenciadas dos múltiplos sujeitos envolvidos na educação.  

Saviani (1990) diz que como atividade especificamente humana, a educação 

se caracteriza pela intencionalidade, ou seja, pela antecipação mental de seus 

resultados na forma de objetivos a serem alcançados. No curso da ação, deve-se 

manter presentes os objetivos que são a razão de ser da atividade docente sob pena 

de cair em burocratismo e aplicação mecânica. 

A formação de professores não pode ser vista ou praticada à base da mera 

racionalidade técnica. Um dos modelos mais difundidos de formação assim afirma: 

“a atividade profissional consiste na solução instrumental de um problema feita pela 

rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica” (SCHÖN, 1983, p.21).  

Na década de 90 esse modelo educacional ganhou força tendo o Banco 

Mundial como um dos principais defensores. Nesse modelo o professor é visto 

como um técnico que centraliza sua prática nas técnicas da didática ou no 

conhecimento específico da formação do especialista. Esse saber se mostra como 

primordial, mas não pode ser suficiente por si só até porque deve conversar com 

outros campos promovendo a inter e a transdisciplinaridade. Como afirma Severino 

(2012b, p.162) “para além da qualificação técnica científica e da nova consciência 

social, exige-se da preparação dos educadores uma profunda formação filosófica”.  

Chauí (2003) diz que a hiperespecialização contemporânea afastou o humano 

como sentido de sociedade para entronizar a eficácia econômica como centro das 

justificações sociais. Fazenda (2007, 2008), Japiassu (2006) e Morin (2008) 

defendem que a disciplinaridade não responde a complexidade dos fenômenos 

contemporâneos. Para tanto abordam a interdisciplinaridade e/ou 

transdisciplinaridade. Morin (2008) e Japiassu (2006) descrevem que os estudos e 



45 
 

pesquisas a respeito da transdisciplinaridade antecedem os da interdisciplinaridade. 

Assim “quem habita o território da interdisciplinaridade não pode prescindir dos 

estudos transdisciplinares” (FAZENDA, 2008, p.26). 

Para Fazenda (2007), as dicotomias do paradigma científico tradicional vêm 

sendo superadas na medida em que começa a aparecer o que chama de uma 

epistemologia da alteridade. A subjetividade é considerada como aspecto central 

para a construção do conhecimento “novas formas de conhecimento – a do 

conhecimento vivenciado e não apenas refletido, a de um conhecimento percebido, 

sentido e não apenas pensado” (p.115). Onde “razão e sentimento se harmonizem, 

em que objetividade e subjetividade se complementem, em que corpo e intelecto 

convivam, em que ser e estar co-habitem, em que tempo e espaço se 

intersubjetivem” (p.17).  

Fazenda (2007, 2008) esclarece que interdisciplinaridade é uma atitude de 

ousadia e busca frente ao conhecimento. Essa atitude deve ser compreendida pelo 

movimento percorrido no rompimento das barreiras disciplinares da qual parte, sem 

com isso deixar de ter em sua disciplina as bases para percorrer esse caminho. 

Atitude que impele o diálogo, atitude de humildade diante da limitação, atitude de 

envolvimento e comprometimento com os projetos e com as pessoas, atitude de 

encontro, atitude de vida. 

Para Japiassu (2006) temos de superar o medo advindo da separação 

sujeito/objeto de considerar que nossa subjetividade não faz parte dos objetos. Faz-

se indispensável à instauração de uma abordagem transdisciplinar tentando 

reglobalizar nossos saberes e promover não somente uma unidade essencial do ser 

humano, mas do mundo onde vivemos. Uma nova transdisciplinaridade que, para 

Japiassu, ainda é um objetivo utópico, dada a ausência de um paradigma de 

unificação dos saberes ainda não constituído enquanto tal. Ao que o autor denomina 

como sonho transdisciplinar.  

A busca da transdisciplinaridade aparece como uma “necessidade histórica 

de se promover uma reconciliação entre sujeito e objeto, entre homem exterior e 

interior, e de uma tentativa de recomposição dos diferentes fragmentos do 

conhecimento” (JAPIASSU, 2006, p.40). Ele coloca que já somos capazes de 

formular questões transdisciplinares, mas que ainda não há condições de encontrar 

soluções transdisciplinares. Porém esse exercício se faz necessário para tornar-se 

possível. 
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Na argumentação de D‟Ambrosio (1986), a transdisciplinaridade repousa 

sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e de humildade frente aos sistemas de 

explicações e de conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou 

prepotência. Reconhecer que não há espaço nem tempo culturais privilegiados que 

permitam julgar e hierarquizar os diversos complexos de explicações e de 

convivência com a realidade.  

O exercício pode parecer simples, contudo, se revela desafiador frente aos 

modelos pré-estabelecidos os quais insistem em não se desfazerem ou se 

reinventarem. Há elementos culturais impregnados na atividade docente que 

precisam ser descontruídos para que a formação e a educação avancem para 

atender aos anseios que ambos perseguem. A mudança urge diante dos problemas 

recorrentes na formação docente e ante os reflexos que se apresentam na educação 

como um todo.  

Assim, Severino conceitua a educação como “processo fundamental para a 

constituição do humano, em que pesem os muitos e difíceis obstáculos que se 

encontram no caminho desse processo de humanização.” (2011, p.25). Um desses 

processos é a formação docente que “se inicia na sua intimidade e subjetividade 

para se projetar no mundo-da-vida através da abertura ao outro.” (ARAÚJO e 

RIBEIRO, 2011, p.83). Daí o professor impregnar sua atividade objetiva intencional, 

de subjetividade. Esse transcurso carece de harmonização desses processos para 

bem desenvolver a atividade eminentemente humana que é a docência. 

Assim “o itinerário formativo do indivíduo ocorre no âmbito da sua liberdade, 

de forma evolutiva e visando à construção da identidade.” (ARAÚJO e RIBEIRO, 

2011 p. 92). Essa construção dar-se-á num processo de formação para além da 

racionalidade técnica e cientifica, além dos métodos e técnicas.  

Essa qualificação/preparação se dará no “cultivo da subjetividade” apoiado 

nos saberes científicos e técnicos inerentes a formação. Faz-se necessária a 

estruturação da identidade do profissional docente de maneira intencional. Enquanto 

pessoa, o docente, formará outras pessoas, outros humanos. “O homem é a busca 

de si mesmo, a busca do sentido de sua e das outras vidas no fluir da história.” 

(GOERGEN, 2011, p.148). 

Ainda que em qualquer área da atuação profissional docente (português, 

história, geografia, educação física, psicologia etc) haja igual cerne e interesse 

quanto à investigação das problemáticas inerentes ao contexto da formação 



47 
 

profissional, destacou-se a formação do professor de Matemática como objeto desta 

pesquisa. O destaque se deu por considerar a Matemática como uma grande área do 

saber humano e que por isso atinge grande parte da matriz educacional institucional. 

Em toda a oferta da educação básica, a Matemática se faz presente de forma 

contumaz, sendo, portanto, suficiente e relevante objeto para a análise que se 

propôs.  

Bicudo (2009) defende que a tarefa da Filosofia da Educação Matemática é 

manter vivo o movimento de ação/reflexão/ação nas atividades realizadas em 

Educação Matemática. Entendemos que a reflexão possibilita o fortalecimento do eu, 

na construção da identidade com a profissão docente, diante da subjetividade. 

 

1.2 FILOSOFIA: UM CAMINHO VIÁVEL 

 

Ao pensar a ação subjetiva do professor em sua prática docente, 

evocamos a compreensão da relação do humano com o seu mundo. Por 

conseguinte, conceitos diversos (científicos e filosóficos) emergem num processo de 

apreensão uma vez que o entendimento do humano abrange diversas dimensões: 

sociais, econômicas, culturais, políticas, históricas, emocionais dentre outras. Assim 

se faz imperativo um diálogo entre Filosofia e a Ciência num entrelaçamento natural 

dessas áreas.  

A Filosofia provoca as reflexões sobre a subjetividade e identidade do 

professor. A ciência nos remete a percepções sobre o mesmo tema, discutido 

largamente inclusive pela Psicologia e por outras áreas afins.  A Filosofia indaga os 

pressupostos e consequências das pesquisas, alinhando pensamentos, repondo 

questões e compondo novos espaços para dúvidas. A Ciência, por sua vez, 

apresenta seus conceitos admitindo compreensões epistemológicas, permitindo-se 

ainda questionar. 

A Ciência em seu infatigável “questionar” segue encontrando muitas 

respostas. Disso tem dependido o progresso civilizatório da humanidade. Todavia, ao 

tentar localizar o lugar de todas as coisas para poder acomodá-las adequadamente 

em sistemas ou padrões, por vezes põe o mundo à prova diante de algumas 

certezas. Certamente, não falta imaginação à Ciência; sobra, entretanto, uma 

vontade de descrever o mundo, “não tal qual é, mas como poderia ser se a realidade 
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das coisas procedesse do pensamento e das mãos do homem” (MATOS, 2006, 

p.207).  

 
O moinho da cultura humanista não recebe o grão da ciência, a ciência não 
dispõe da reflexividade filosófica. É essencial compreender que somente a 
intercomunicação dessas duas culturas nos restituirá a compreensão dos 
nossos problemas fundamentais e nos fará restabelecer os laços com a 
tradição. (MORIN, 2014, P.74) 
 

 

Com movimento dinâmico de pesquisa que permeia a formação docente em 

relação a subjetividade e identidade vem-se desencadeando vários estudos que 

procuram compreender a formação do professor na tentativa de aprimorar e sugerir 

alternativas viáveis à formação ocorrida nas licenciaturas. Numa pesquisa realizada 

no banco de dissertações e teses da Capes entre os anos de 2005 e 2016 

encontram-se diferentes abordagens relacionadas às temáticas como relacionadas 

no quadro 01. 

 

Quadro 01 - Pesquisa sobre os trabalhos relacionados ao tema – 2005 a 2016 

NÍVEL AUTOR 
(ANO) 

OBJETO DE ESTUDO TÍTULO 

MS Rocha (2005) 
 

Recém-licenciados em 
Matemática, na fase de 
transição de alunos a 
professores. 

(Re)constituição dos saberes de 
professores de matemática nos 
primeiros anos de docência. 

MS Oliveira 
(2005) 

O fenômeno do “mal-estar 
docente”, causas e 
consequências, 
mecanismos de superação, 
destacando o processo de 
formação de professores e 
a construção da identidade 
do profissional docente. 

Formação de professores: 
Identidade e “mal-estar docente”. 

MS Gonçalves 
(2005) 

Práticas discursivas e o 
processo de constituição e 
subjetivação de sujeitos 
docentes envolvidos no 
discurso pedagógico sobre 
formação de professores. 

Práticas discursivas e subjetivação 
docente: uma análise do discurso 
pedagógico sobre formação de 
professores no curso de pedagogia 
UFPA. 

MS Moraes 
(2006) 

O processo de formação da 
identidade profissional do 
professor negro. 

Nos meandros do processo de 
formação de identidade 
profissional de professoras e 
professores negros. 

MS Eufrásio 
(2007) 

Formas diferentes de lidar 
com o conhecimento 
podem influenciar na 
formação de um mesmo 
sujeito. 

Traços das formações discursivas 
do dogma e da investigação em 
relatórios de pesquisa e de 
estágio: reflexão sobre o papel da 
pesquisa na formação docente. 
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MS Cavaliere 
(2009) 

Constituição de identidade 
profissional docente em 
contexto de diversidade. 

A constituição da identidade 
profissional docente em contexto 
de diversidade: reescrevendo 
histórias de vida. 

DR Annibal 
(2009) 

Aspectos de mediação que 
contribuem para a 
identidade do professor de 
português no Brasil e em 
Portugal. 

Aspectos mediadores e a 
identidade docente na sociedade 
contemporânea: O contexto do 
ensino de língua portuguesa. 

MS Ferreira 
(2010) 

Processos de construção 
da identidade docente em 
professores da educação 
profissional. 
 

Os professores da educação 
profissional: Sujeitos (re) 
inventados pela docência. 

MS Spengler 
(2010) 

Como o sujeito professor se 
constitui enquanto docente. 

A constituição da identidade 
profissional docente: formação e 
saberes. 

DR Rozek (2010) Subjetividade e processo 
de formação do professor 
de alunos que apresentam 
deficiências. 

Subjetividade, formação e 
Educação Especial: histórias de 
vida de professoras. 

DR Beline (2012) Traços de identidade. Formação de professores de 
matemática em comunidades de 
prática: um estudo sobre 
identidades. 

MS Lima (2012) Contexto das políticas 
públicas de formação 
docente. 

A formação de professores nos 
Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia: Um estudo 
da concepção política. 

MS Burkert (2012) Reflexão sobre o professor 
de Matemática.  

Professores que somos 
educadores que queremos ser: 
reflexões sobre o processo de 
formação inicial do professor de 
matemática. 

MS Pinto (2013) Formação inicial de 
professores e construção 
da identidade profissional.  

Formação docente: contribuições 
da formação inicial para a 
construção da identidade 
profissional. 

MS Bittencourt. 
(2013) 

Investigar se a 
subjetividade estabelecida 
entre os sujeitos repercute 
na constituição da 
identidade docente. 

Identidade e subjetividade docente 
no ambiente virtual de 
aprendizagem ressignificando a 
prática pedagógica 

MS Diniz (2014) Contribuição das disciplinas 
filosóficas para a formação 
do educador. 

A contribuição da filosofia na 
formação do pedagogo. 

MS Cardoso 
(2014). 
 

Identificar, na trajetória de 
vida pessoal e profissional 
dos professores, os 
elementos constituintes da 
docência. 

Subjetividade docente: Identidade 
e trajetória do ser professor 

MS Araújo (2015) Caracterizar a relação 
existente entre a identidade 
do professor e o uso das 
tecnologias e mídias digitais 
na prática docente. 

A identidade do professor que 
utiliza as tecnologias e mídias 
digitais na sua prática pedagógica. 
 

MS Cunha Neto 
(2016) 

Formação do professor do 
ensino superior, em 

A identidade profissional dos 
professores formadores nos cursos 
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especial, do professor 
formador dos cursos de 
Licenciatura em 
Matemática. 

de licenciatura em matemática. 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações – Capes (2016). 

 

Os estudos elencados nas teses e nas dissertações selecionadas debatem 

diversas questões relevantes. Entretanto percebe-se um nicho de abordagem ainda 

por aprofundar: a identidade do professor. A descobrir como essa identidade é 

construída durante o curso, de que forma isso se traduz em resultados, de que 

forma a subjetividade aparece na formação e como a subjetividade manifesta pode 

colaborar com o trabalho docente após a formação. Na tentativa de explorar esse 

sentido é que se propôs esse estudo. 

Severino (2011) esclarece que a educação, em seu sentido mais profundo, é 

o processo fundamental para a constituição do humano buscando explicitar os 

sentidos possíveis para a existência histórica dos homens. As abordagens do autor, 

nesse estudo, constituíram como fundamental pela defesa da tarefa ontológica da 

Filosofia da Educação na construção de uma imagem do homem como sujeito 

fundamental envolvido na educação.  

A contribuição do autor foi igualmente essencial para a reflexão sobre a 

construção da identidade a partir das tarefas da Filosofia da Educação (2011, p. 30-

31). É tarefa da epistemologia a análise e a crítica do conhecimento no campo 

educacional para abordar a tarefa axiológica como dimensão valorativa da 

consciência e da expressão do agir humano na medida em que se relaciona com 

valores. “Pela subjetividade o homem intervém significativamente na objetividade. 

Por isso, sua formação, mesmo que profissional, pressupõe o cultivo de sua 

subjetividade” (SEVERINO, 2012b, p. 159). 

Fiorentini (2005) tem realizado diversos estudos voltados para a formação do 

professor de Matemática. Ele entende que a identidade docente consolidada auxilia 

no relacionamento com o educando e consequentemente com a melhoria do ensino 

e da aprendizagem: 

 
A maioria dos professores de Cálculo, Álgebra, de Análise de Topologia etc. 
acredita que ensina apenas conceitos e procedimentos matemáticos. [...] 
não percebem que, além da Matemática, ensina também um jeito de ser 
pessoa e professor, isto é, um modo de conceber e estabelecer relação com 
o mundo e com a Matemática e seu ensino. (FIORENTINI, 2005, p. 110). 
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Conforme constatou Fiorentini, os professores, em especial o professor de 

Matemática, têm uma preocupação acentuada com os conteúdos e técnicas da sua 

área de atuação, fazendo-os se importarem menos com a dimensão humana como 

um todo. Isso gera o menosprezo por aspectos importantes da subjetividade. Nesse 

contexto é necessário apontar caminhos que possam iluminar os docentes para o 

valor que a subjetividade agrega à sua prática e como ela pode definir suas ações. 

O conceito de Matemática, oferecido por D‟Ambrosio (1986), refere-se a uma 

atividade inerente ao ser humano. Segundo ele, se e quando praticada com 

espontaneidade plena, seria resultante do ambiente sociocultural e determinada pela 

realidade material na qual o indivíduo está inserido. Assim surge a necessidade de 

romper com estigmas cristalizados, tais como: “matemática é difícil”, “matemática é 

para poucos”, dentre outros. Todos estes estigmas estão relacionados à 

aprendizagem dessa disciplina e desta forma prejudicam a formação docente.  

A identidade docente, quando bem construída, considera a manifestação da 

subjetividade, pois ajuda a lidar mais positivamente com as várias questões 

propostas de modo a superá-las gradativamente como pressupõe a educação que é 

naturalmente processual.  

D‟Ambrosio (2007, p 121) evidencia ainda que “uma outra visão da filosofia da 

matemática acarreta, como subproduto, uma proposta pedagógica consequente, 

holística e crítica”. Assim a etnomatemática nos traz contribuições significativas na 

reflexão sobre a construção da identidade docente do futuro professor. Nas 

interações a identidade se dá e se concretiza. “A etnomatemática se enquadra 

perfeitamente numa concepção multicultural e holística da educação.” 

(D‟AMBROSIO, 2007, p.44). 

O autor esclarece o enfoque holístico que propõe: 

 
O enfoque holístico que proponho incorpora o sensorial, o intuitivo, o 
emocional e o racional através da vontade individual de sobreviver e de 
transcender.  Vejo sobrevivência e transcendência como a essência do ser 
[verbo] humano. O ser [substantivo] humano, como todas as espécies vivas, 
procura apenas sua sobrevivência. A vontade de transcender é o traço mais 
distintivo da nossa espécie. (D‟AMBROSIO, 2007, p. 50). 
 
 

Com o Programa Etnomatemática o citado autor procura não uma nova 

epistemologia, mas a compreensão da aventura da espécie humana na busca de 

conhecimento e na adoção de comportamentos. Assim “O comportamento de cada 

indivíduo, associado ao seu conhecimento, é modificado pela presença do outro, em 
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grande parte pelo conhecimento das consequências para o outro." (D‟ÁMBRÓSIO, 

2007, p.17-32).  

Quando considerada, a subjetividade pode contribuir para a intencional 

mudança de comportamento num processo de compreensão do ser humano em sua 

complexidade e em sua constituição cultural igualmente significativa. Daí a 

Etnomatemática poderá contribuir com a adoção de novos comportamentos ou de 

comportamentos minimamente compatíveis com a realidade que se deseja construir. 

 
A cultura é o conjunto de comportamentos compatibilizados e de 
conhecimentos compartilhados, inclui valores. Numa mesma cultura, os 
indivíduos dão as mesmas explicações e utilizam os mesmos instrumentos 
materiais e intelectuais no seu dia-a-dia. O conjunto desses instrumentos se 
manifesta nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas 
técnicas, nas ticas de lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e 
fenômenos, de ensinar e compartilhar tudo isso, que é o mathema próprio 
ao grupo, à comunidade, ao etno. Isto é a sua etno matemática. 
(D‟ÁMBRÓSIO, 2007, p.35). 
 

A partir da cultura poder-se-á redimensionar a relação com o ensino e com a 

aprendizagem o que implica na desconstrução e reconstrução de estigmas inclusive 

culturais na formação docente. A etnomatemática se empenha num diálogo entre 

identidade e alteridade, numa intersecção da epistemologia com a antropologia. Na 

etnomatemática podemos suscitar ou encontrar a inspiração, o caminho para uma 

reflexão e uma ação próprias da filosofia que poderão contribuir para uma formação 

mais coerente com as necessidades que a educação e o ser humano apresentam.  

 

1.3 IDENTIDADE, SUBJETIVIDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

REFLEXÕES 

 

Para compreender as dimensões que envolvem o universo da formação 

profissional docente muitas são as condições de abordagem. A identidade 

profissional está atrelada à interpretação social da docência. A escola é um espaço 

de objetividade e a docência além de ser objetiva está carregada de subjetividade. 

Logo a subjetividade precisa ser considerada. Assim é possível explorar a formação 

profissional docente sob dois ângulos distintos e igualmente relevantes: sua condição 

objetiva e sua condição subjetiva.  

As condições objetivas da formação profissional docente referem-se ao 

caráter estruturante do sistema educacional, relacionadas diretamente às instituições 
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responsáveis pelas políticas educacionais. Estas estão materialmente 

consubstanciadas em códigos, normas, currículos e até nas condutas dos 

profissionais, pressupondo uma padronização necessária para dar estrutura, forma e 

alinhamento aos projetos e ações educacionais no país. Tais condições são 

fundamentais para a condução do principal processo da práxis educacional: o ensino 

e a aprendizagem.  

As condições subjetivas da formação profissional docente, por sua vez, 

referem-se às condições relacionadas à interação humana entre o professor e seus 

alunos quando da mediação de cunho iminentemente pessoal. Permeada de 

diálogos, olhares e afetos, a condição subjetiva pressupõe a base humana das 

relações e alcança um campo insólito dos universos íntimos e suas manifestas 

revelações. Essas condições são inerentes ao “ser”, “ter” e “fazer” humano no âmbito 

da multirreferencialidade não sendo possível ignorar sua repercussão nos processos 

educacionais considerando que os atores do processo ensino aprendizagem são as 

pessoas e por elas e para elas é que se serve.  

Ardoino (1998) formulou a ideia de multirreferencialidade como procedimento 

que possibilita a compreensão do objeto enquanto fenômeno da complexidade 

(apregoado por Morin, 1996), numa leitura plural, em diferentes ângulos e em função 

de referenciais distintos, os quais não podem reduzir-se uns aos outros. A 

multirreferencialidade deve estar presente como uma abordagem que conduz a um 

olhar sobre o objeto que o permita clarificar a visão da sua complexidade nas 

práticas pedagógicas no cotidiano da sala de aula. Pressupõe-se reconhecer a 

realidade sociocultural heterogênea presente nas relações educativas como 

constitutiva da realidade, religando dialeticamente o universal e o particular, 

considerando a identidade e a alteridade. Coloca-se aqui a multirreferencialidade 

como possibilidade de compreensão e explicação da realidade, lançando diversos 

olhares, articulando diferentes saberes numa abordagem epistemológica que 

norteará práticas mais conscientes e compatíveis com a realidade.  

Como uma moeda que em sua constituição não dissocia suas duas partes 

“cara e coroa” as condições objetivas e as condições subjetivas estão de fato 

reunidas na atuação docente de forma indissolúvel. Notadamente, as mediações 

objetivas pressupõem a participação subjetiva intencionalizante do educador e há de 

se considerar que a eficácia das condições objetivas vincula-se necessariamente às 

condições subjetivas (SEVERINO, 2012b). 
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Imbernón (2016) aponta problemas na formação docente com base em 

reflexões sobre as políticas e relatórios de formação e coloca sua visão para além 

dessas questões abordando a “necessidade de uma nova reprofissionalização 

docente para uma nova educação do presente e do futuro” (p. 107). Diz que ao longo 

do século XXI será decisivo “assumir o papel profissional que a profissão docente 

merece” (p 111).  Evidencia que um dos aspectos importantes seria “desenvolver na 

profissão uma maior capacidade de relacionamento, de comunicação, de 

colaboração, de transmitir emoções e atitudes, de compartilhar com os colegas a 

problemática do que acontece e do que acontece comigo” (p.118).  

Ele acrescenta a necessidade do “desenvolvimento da pessoa, do sujeito 

docente como um fator importante na profissão” (p. 124) acreditando numa relação 

individual-institucional e na profissionalização.  Conclui evidenciando que “as 

reformas e as leis ajudam (ou não), mas se se deseja mudar a educação, o que deve 

mudar sempre é o docente” (p.127). Por essa ótica analisamos que a identidade 

docente deve ser intencionalmente estimulada e direcionada e a subjetividade deve 

ser considerada. 

O docente apresenta-se profissionalmente sob a égide de sua identidade e é 

através dela que sua humanidade se revela. A identidade humana permeia o 

contexto dialógico entre a unidade pessoal e o mundo em que se está inserido. 

Quanto mais a identidade profissional corresponder ou se harmonizar ao universo 

temático da sua formação, melhor será a aplicação da técnica, a obtenção dos 

resultados entre os discentes, bem como a própria realização profissional.  

A realização profissional no âmbito da carreira não se confunde aqui com a 

luta pela valorização da carreira que são abordagens distintas e paralelas. Enquanto 

a primeira preocupa-se com a melhor performance humana dos profissionais de 

educação, a outra busca a questão política da classe de professores como melhores 

salários e reformas dos planos de carreira dentre outras questões de igual ou 

superior relevância.  

A identidade é um processo dinâmico que considera a associação entre a 

identidade desejada e a definição de si pelos outros. A identidade é construída 

considerando os atributos individuais e sociais. A identidade humana não é inata: 

constrói-se ao longo da vida num processo coletivo que envolve julgamentos dos 

outros e envolve as orientações próprias e auto definições. A identidade é produzida 

nas relações sociais (DUBAR, 1997).  
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Fazer parte de um grupo social conduz à construção identitária. Ao participar 

de um determinado grupo, o indivíduo procura se identificar por meio de 

características que lhe são comuns e que lhe dão pertencimento dando sustentação 

para a construção/consolidação da identidade pessoal ou profissional. A associação 

entre o individual e o social na construção da identidade é pertinente uma vez que 

“[...] a identidade é aquilo que individualiza o sujeito, ao mesmo tempo em que o 

socializa, é aquilo que o diferencia e que o torna um igual” (VIOLANTE, 1985, p. 

146). 

Holland (2000) caracteriza identidade social pelo modo como o indivíduo se 

reconhece inspirado nas interações sociais. A identidade pessoal, por sua vez, 

contempla os desejos, os projetos para si mesmo os quais determinam seu 

comportamento. As identidades sociais são resultantes do processo sócio histórico e 

se concretizam nos discursos e imagens produzidas pela sociedade. Assim a 

identidade pessoal age diretamente na identidade social promovendo impactos. O 

individual e o social são fenômenos que se sobrepõem. 

Gadotti (1998, p. 81) defende que o homem faz a sua história, intervindo na 

natureza e na sociedade. Para ele o homem transforma o meio natural em meio 

cultural e intervém sobre a sociedade de homens, na direção de um horizonte mais 

humano. Nesse processo ele humaniza a natureza e humaniza a vida dos homens 

em sociedade. Afirma que o ato pedagógico é uma ação do homem sobre o homem, 

para juntos construírem uma sociedade com melhores chances de todos os homens 

serem mais felizes. A identidade tem forte influência sobre nossas ações.  

Pensamento semelhante é o de Pimenta (2005) que defende o movimento do 

professor reflexivo baseada em Schon (1995) e Zeichner (1993). Ela afirma que a 

identidade tem a sua complexidade considerando que a construção da identidade se 

dá pelo significado que cada professor confere à atividade docente, atividade 

impregnada do cotidiano, de valores, da história de vida e das representações, 

saberes, angústias e anseios. No processo de formação é possível estruturar 

ações/reflexões que conduzam o futuro professor nessa construção pessoal numa 

interação com os saberes inerentes a docência. 

Para Nóvoa (1992, p 16), “a identidade não é um dado adquirido ou um 

produto, mas um lugar de lutas e conflitos; é um espaço de construção de maneiras 

de ser e estar na profissão”. Essa construção deve ser iniciada de maneira 

intencional no curso de formação mediante uma reflexão que permita essa 
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identificação em seus desafios e possibilidades, na interação com os saberes e com 

os formadores que possuem a experiência. “A identidade é algo construído nos 

limites da existência social dos indivíduos” (RIOS, 2011, p.215). 

Objetivando e direcionando a identidade do profissional da docência temos 

maiores possibilidades de êxito nas atividades educativas podendo contar com a 

objetividade, a subjetividade e a reflexividade nas relações de ensino e 

aprendizagem inerentes ao ser humano.  

Por razões práticas costumeiramente evita-se a discussão sobre a 

subjetividade humana denominando-a como um universo à parte. Um universo de 

alta complexidade e que por essa razão deve ser deixado de lado, cabendo a cada 

um lidar com essa questão e a seu modo. Assim visualizamos o prejuízo que tem a 

educação quando ignora a subjetividade humana e sua complexidade. Esse trabalho 

ousa trazer essa questão à tona uma vez que objetivamente a educação em suas 

diferentes políticas e formas de organização parece não contemplar a dimensão 

humana, servindo a interesses outros, embora apresente significativos avanços.  

Abordaremos alguns conceitos de subjetividade e situaremos nossa 

discussão nesse contexto lançando um olhar aguçado sobre essa questão tênue. 

Para Leontiev (1978) a subjetividade é vista como propriedade do sujeito ativo 

constituída com base na realidade material numa série de estágios, de acordo com 

as situações concretas, através de atividades multifacetadas e nas relações com o 

mundo. A atividade entra no aspecto psicológico da personalidade não importando o 

agregado de ações concretas que realize. Para ele, atividade é um processo 

provocado e dirigido por um motivo onde se objetiva uma necessidade numa 

correlação entre atividades e motivos (impulsos instintivos, apetites biológicos, 

experiências de emoções, de interesses, desejos, objetivos, ideais de vida), nesse 

movimento ocorre o processo de subjetivação do indivíduo.  

A necessidade adquire objetividade e o objeto percebido, imaginado, adquire 

sua atividade, direcionando-a. O processo de formação dos objetivos corresponde ao 

desenvolvimento das ações do sujeito. Assim o sujeito internaliza as relações sociais 

que são externas a ele num ir e vir interno-externo, numa relação dialética entre 

objetividade e subjetividade.  

Saviani (2004) sustenta que os sujeitos se constituem por meio das relações.  

Para tornar-se homem, o indivíduo precisa incorporar, em sua própria subjetividade, 

comportamentos e ideias das gerações anteriores, retrabalhadas por ele ou pelo(s) 
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grupo(s) com o qual (quais) convive. Apoiado em Marx4, o autor coloca que a 

essência humana é produto das relações sociais de produção, portanto uma 

essência construída com base em uma existência prática. 

Em Severino (2012b) a atividade subjetiva considera a existência como um 

todo onde a consciência flexibiliza e potencializa o equipamento biopsíquico. O autor 

coloca como integrantes da atividade subjetiva as atividades de: “conhecer, pensar, 

compreender, explicar, atribuir ou dar sentido, entender, ter consciência, 

representar, significar, etc.” numa articulação de nexos entre objetos e situações.  

Valorizando o contato social, Severino (2012b) aborda que a ação técnica é 

resultante de uma longa construção histórico-social e que as relações do homem 

com a natureza, a sociedade e cultura determinam os processos de subjetivação e 

objetivação. Valoriza a epistemologia ao afirmar que “A subjetivação do mundo 

objetivado, como solo das práticas, se realiza pelo conhecimento, única ferramenta 

da espécie para intencionalizar sua prática”. Ressalta que “[...] os homens se 

puseram a produzir bens simbólicos, reunindo esse acervo resultante da 

subjetividade que se denomina cultura” (p. 69). 

Numa abordagem axiológica coloca que “O sujeito intencionaliza sua prática 

mediante a consciência subjetiva, a qual elabora sentidos e se torna sensível a 

valores” (p. 91). Reforça que “[...] as coisas e situações relacionam-se a nossos 

interesses e necessidades através da subjetividade que é valorativa e também 

conceitual” (p. 94). : 

Quando a filosofia discute valores, inclusive propondo sua aplicação às 
escolhas individuais, ela o faz não em função de uma vaga sensibilidade, 
mas visando uma fundamentação reflexiva, só viável pelo exercício da 
subjetividade cognoscitiva. (SEVERINO, 2012b, p. 40). 

 

 
Assim aborda que “Na complexidade existencial humana, a subjetividade 

resulta da atuação simultânea de fatores de ordem biológica, psicológica, epistêmica 

e afetivo-emocional” (p. 97). Que “a prática simbolizadora é coetânea da origem da 

espécie e emerge como estratégia da vida e equipamento para a ação, pois a 

consciência surge imanente ao processo de agir” (p. 59). 

                                                           
4
 Marx, K. (1998). Teses sobre Feuerbach. In: Marx, K. & Engels, F. A ideologia alemã. (pp. 99-103). São 

Paulo: Martins Fontes. (Texto original publicado em 1845). 
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Valoriza o cultivo da subjetividade afirmando que os critérios para esse cultivo 

são: verdade (referente ao conhecimento) a autenticidade (na ação moral) e a 

felicidade (sentir estético).  

 
(...) a auto compreensão dos sujeitos envolvidos em educação é requisito 
para a eficácia do processo, pois, sendo ele simultaneamente objetivo 
(plano de aprendizagem) e subjetivo (plano de valoração), requer que todos 
desenvolvam a consciência cognitiva e valorativa. (SEVERINO, 2012b, 
p.147). 
 

Implícito na visão dos três autores, a subjetividade evoca reflexão, ação e 

reflexão, defendida por Schon e Pimenta, valorizando o conhecimento, a cultura e 

atividade como processos imanentes das relações entre os homens no mundo. 

Assim, nos processos sociais de interação formados por bens materiais e imateriais 

forjados pela relação interdependente entre objetividade/subjetividade as quais se 

alimentam reciprocamente o homem se estabelece e se organiza delineando sua 

identidade. Valorizamos aqui os pressupostos epistemológicos, antropológicos e 

axiológicos que devem ser considerados no processo de formação humana e na 

constituição da identidade.  

 

1.4 PROFISSIONAL DOCENTE: UM CAMINHO ESTRUTURADO? 

 

A educação é um direito público universal e o Estado é o tutor da oferta e da 

garantia institucionalizada desse direito nos estabelecimentos oficiais de ensino. 

Nesses estabelecimentos, que comumente chamamos de escolas, a mediação entre 

o cidadão aprendiz e sua educação realiza-se através da prática profissional 

docente.   

O docente como ator e mediador do processo educacional está subsidiado 

intrinsecamente pela formação profissional que ele recebeu e que nele se 

consolidou. Durante a atuação profissional docente, a educação vai ganhando 

movimento, corpo e realidade histórico-social sem, contudo deixar em pauta apenas 

as circunstâncias que a conformam.  

O ensino, que oficialmente é ofertado nas escolas, está inserido na estrutura 

política da educação brasileira sendo mediado pelo profissional em exercício que 

executa seus movimentos conforme implicações advindas de sua formação. Nesse 

cenário insurge a participação intenacionalizante do docente.  
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No mérito da atuação profissional docente, se por um lado se faz necessária 

uma percepção crítica e consciente da sua ação extrínseca, por outro lado é 

igualmente necessária uma sensibilidade e constante valorização da sua dimensão 

humana intrínseca. Considerando a educação como campo da interação humana, o 

emprego da melhor técnica sem atentar para as motivações humanas que a 

conduzem, ficarão afastados ou comprometidos os resultados esperados no 

processo.  

A formação deverá ser uma autentica bildung, ou seja, a formação humana 

em sua integralidade explicitando e construindo significados educativos de toda 

situação de existência coletiva (SEVERINO, 2012a). A subjetividade e a identidade 

produzem impactos na ação docente.  Valorizar a subjetividade e estimular a 

construção dessa identidade pode ser um meio de aprimorar a formação e a 

consequente ação do professor. Pode ser um meio de prover um profissional que 

ao identificar-se, organiza e intencionaliza sua prática num processo de auto 

realização, numa atividade de humano para humanos.  

Diante dos percalços e problemáticas advindos da formação docente, da 

atuação profissional do professor e dos resultados apresentados pela escola no 

processo educacional, é preciso acreditar que “a utopia é o fermento da ação” 

(MORIN, 2014, p. 94). O professor dever ter a voz (subjetividade) e a vez (atividade) 

para um processo crescente de mudança.  

Os desafios alastrados pelos percalços das relações ocorridas diante das 

normatizações, às vezes destoantes da realidade, precisam arremessar um 

processo intencional de reflexão e ação, inerente à filosofia.  Tratar a relação 

subjetividade-objetividade de maneira que possa ser promissora para a realização 

da atividade docente. Isso permitirá o processo de subjetivação consciente dos 

profissionais da educação, num processo identitário com a docência no propósito de 

formação humana como condição primeira dessa atividade.   

O processo identitário envolve uma formação filosófica que permita a 

compreensão da educação, a auto compreensão e a compreensão do outro num 

exercício de cultivo da subjetividade e da intersubjetividade. Permite também a 

consideração da multirreferencialidade, a consideração de relações dialógicas entre 

pessoas e campos do saber e a consideração da alteridade. Nesse contexto cabe 

uma proposta de ressignificação das práticas e das ideias incompatíveis com a 

formação humana em sua essência. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA: FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS E EIXOS ESTRUTURAIS DO TRABALHO  

 

O presente capítulo fundamenta a concepção teórico-metodológica da 

pesquisa qualitativa narrativa que se constituiu como um estudo de caso. Apresenta 

o cenário da pesquisa, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Piauí – IFPI, e os participantes que compartilharam suas histórias de formação no 

processo de constituição do ser professor através das percepções obtidas durante a 

formação inicial e suas vivências no estar professor. Descreve os passos que 

integram o processo de análise e delineia os conteúdos dos dados obtidos pelas 

entrevistas que se traduziram em narrativas de formação e demonstraram a visão 

dos egressos sobre sua formação. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E CONCEPÇÃO DE PESQUISA 

 

A pesquisa caracterizada como um estudo de caso abrange uma realidade 

na qual está o universo representativo da temática. O estudo teve caráter empírico 

mediante abordagem qualitativa e foi inspirado em Flick (2009), pois se utilizou a 

análise subjetiva da experiência, da prática cotidiana e do contexto valorizando as 

narrativas biográficas.  

O trabalho de investigação foi norteado em Bauer e Gaskel (2013) através 

da entrevista semiestruturada aplicada aos sujeitos de forma individual permitindo 

registrar, quando reveladas, as crenças, os valores, as motivações, as aspirações, 

as atitudes, o cotidiano, a vivência e a visão das relações entre os atores sociais. As 

respostas dadas às questões da entrevista (APÊNDICE 01) compuseram narrativas 

individuais dos processos de formação docente dos entrevistados (APÊNDICE 02). 

Diante da temática proposta extraíram-se quatro questões norteadoras, quais 

sejam: como se caracteriza a formação do professor de matemática oferecida no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí? Qual o conceito de 

subjetividade e identidade docente proveniente da formação profissional 

considerando os elementos filosóficos postos pelas perspectivas da ontologia, da 

epistemologia e da axiologia? Quais aspectos subjetivos colaboram com a 

identificação do discente com a docência na formação oferecida no IFPI-Campus 

Floriano?  Quais as percepções dos egressos do curso de Licenciatura Plena em 
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Matemática do IFPI-Campus Floriano/PI considerando a formação recebida e a partir 

de suas concepções pessoais na identificação com a docência?  

A hipótese formulada para o desenvolvimento da pesquisa é a de que a 

subjetividade identitária do professor de matemática se constitui mediante um 

processo formativo que, para além dos conteúdos científicos e técnicos da área, 

envolva o cultivo da sua subjetividade. 

Assim a pesquisa teve como objetivo geral identificar os processos 

delineadores da identidade docente através da formação profissional e revelada pela 

subjetividade na atuação dos professores egressos do curso de Licenciatura Plena 

em Matemática do IFPI-Campus Floriano/PI. 

De forma específica se propôs a delinear o conceito de subjetividade e 

identidade tendo por base a formação profissional e a partir dos fundamentos 

filosóficos necessários a sua composição conceitual; analisar o processo de 

subjetivação docente na atuação dos professores através das falas e do 

entrelaçamento de concepções teóricas; descrever o processo formação do IFPI 

Campus Floriano a partir das concepções pessoais dos egressos apontando como a 

formação contribui ou não para a “subjetividade identitária” dos mesmos. 

A análise dos resultados foi feita com base em Pineau (2000), Nóvoa (1992, 

1995) e Josso (2004) uma vez que as falas coletadas expressaram experiências da 

formação docente narradas pelos seus sujeitos, e em Bardin (1977) através de 

leituras flutuantes que permitiu a apreensão das ideias e seus significados no 

contexto dos objetivos e da hipótese da pesquisa.  

 

2.2 CENÁRIO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A investigação se deu junto ao grupo de professores egressos do curso de 

matemática do IFPI no campus do município de Floriano que fica localizado no 

interior do estado do Piauí, região nordeste do Brasil.  

O Piauí é uma das 27 unidades federativas do Brasil e localiza-se no 

noroeste da Região Nordeste. Limita-se aos estados do Ceará e Pernambuco a 

leste, da Bahia a sul e sudeste, do Tocantins a sudoeste e do Maranhão a oeste. 

Sua extensão territorial é de 251 577,738 km² e tem uma população de 3.212.180 

habitantes correspondendo a uma densidade demográfica 12,40 hab./km², segundo 
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dados do último censo (2016) colhidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

Na área da educação básica, dados oficiais do IBGE referente ao ano de 

2015 demonstram que o Estado do Piauí tem 4.134 escolas de ensino fundamental 

e 642 estabelecimentos de ensino médio. Foram registradas matrículas no ensino 

fundamental de 506.583 alunos e no ensino médio 142.843 matrículas. Em 2015 o 

número de profissionais docentes no ensino fundamental foi de 32.314 docentes e 

no ensino médio foi de 10.848 docentes.  

Segundo dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do ano de 2015 a Educação Superior do 

Estado conta com 117.241 alunos, sendo 33.409 de instituições federais, 22.136 de 

instituição estadual e 61.696 de instituições privadas. Os dados revelam que o 

Estado possui 38 Instituições de Ensino Superior, desta, duas instituições federais, 

uma instituição estadual e 35 instituições privadas. Os dados registraram que 34.010 

alunos ingressaram em cursos de licenciatura sendo 14.031 na rede pública (6.806 

na rede federal e 7.225 na rede estadual) e 19.979 na rede privada de Educação 

Superior. 

Em relação aos docentes com atuação na Educação Superior totalizaram 

5.954 docentes em exercício, destes 3.452 atuam da rede pública (2.334 federal e 

1.118 estadual) e 2.502 em instituições privadas. Dos professores que atuam na 

Educação Superior 119 possuem apenas graduação, 1.962 especialização, 2.423 

possuem mestrado e 1.450 possuem doutorado. 

O município de Floriano é o 5º no Estado em extensão territorial compondo 

uma área de 3.403,7 km². Está situado a 240 km da capital Teresina, localizado à 

margem direita da região do Médio Parnaíba. Tem um clima tropical e a temperatura 

varia de 29 a 38 °C. Sua população é de 58.892 habitantes, segundo o censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016.   

Em 2014, Floriano teve um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 

15.519.93, ocupando a 14ª posição em comparação com os demais municípios do 

estado. Em 2015, 87.4% do seu orçamento era proveniente de fontes externas.  

Floriano consolidou-se como grande Polo Educacional, atendendo nível 

fundamental, médio e profissional, bem como o ensino superior de referência, 

através de universidades públicas e particulares. 
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Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 5.3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.8. Na comparação com cidades do mesmo 

estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 16 de 

224. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 9 de 224. 

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.1 em 2010, isso 

deu ao município a 86ª posição entre os 224 dentre as cidades do estado.  

Floriano possui um relevante elenco de Instituições de Ensino Médio, 

Superior e Técnico, a serviço do município e região, a saber. UFPI, IFPI, UESPI, 

Faculdade Evangélica do Nordeste Brasileiro (FAENEB), Faculdade de Ensino 

Superior de Floriano (FAESF), Faculdade ANHANGUERA, Colégio Técnico de 

Floriano/UFPI (CTF), Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial (SENAC), 

Centro Universitário Internacional (UNINTER), Universidade para o Desenvolvimento 

do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP) que é um centro de educação a 

distância da Universidade Anhanguera, Centro Estadual de Educação Profissional 

de Floriano (CEEP), Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu (ISESJT), 

Colégio Dinâmico ( Ensino Técnico), Claretiano - Rede de Educação Online (anexo 

ao Educandário Joana D'arc), Colégio Industrial São Francisco de Assis (CISFA ), 

inclusive melhor escola do interior do Piauí e Colégio Impacto - Ensino Básico e Pré-

Vestibular.  

Das instituições citadas, o IFPI compôs o cenário da pesquisa. A instituição 

de ensino superior (IES) trata-se de autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC). Instituição de ensino criada, em dezembro de 2008, a partir da 

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), 

ex-Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI). A história no instituto Federal do Piauí 

iniciou no século passado. 

O IFPI foi criado em 1909, pelo então presidente Nilo Peçanha, como a 

Escola de Aprendizes Artífices, em Teresina/PI, instalando-se inicialmente no bairro 

Pirajá. Posteriormente foi transferido para um velho casarão situado na Praça Pedro 

II, onde recebeu o nome de Liceu Industrial de Teresina em 1934 e cognominado, 

em 1942, como Escola Industrial de Teresina.  Em 1938 constituiu-se a nova sede 

da escola, na Praça da Liberdade onde ainda hoje permanece.  
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Em 1966 passou-se a chamar Escola Industrial Federal e uma no depois foi 

elevada à categoria de Ensino Técnico do 2º grau, passando a se chamar Escola 

Técnica Federal do Piauí. Em 1994 foi autorizada sua transformação para Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Piauí, pela Lei nº 8.948/94, que se efetivou em 

22 de março de 1999, com a assinatura do Decreto autorizativo pelo Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso. 

No final de 2008 o Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí foi 

transformado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, composto por 11 Campi: 

Teresina-Central, Teresina-Zona Sul, Floriano, Picos, Parnaíba, Angical, Uruçuí, 

Corrente, Paulistana, São Raimundo Nonato e Piripiri. 

Através do Programa de Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC) em 1994, 

construiu-se a Unidade de Ensino Descentralizada de Floriano (UNED/Floriano) que 

era, na época, uma extensão do CEFET/PI na cidade de Floriano. Ela foi autorizada 

a funcionar pelo então Ministro da Educação e do Desporto, Murílio de Avellar 

Hingel, através da Portaria nº 934 de 16 de junho de 1994, sendo inaugurada 

oficialmente em 16 de agosto de 1994.  

Com a transformação do CEFET/PI em IFPI/PI a UNED/Floriano passou a 

ser denominada de Campus Floriano. Hoje se constitui como um polo educacional 

oferecendo Educação de qualidade a estudantes de quase cinquenta municípios do 

Nordeste do Brasil. 

O Campus Floriano está situado numa área de 44.000 m² e ministra os 

cursos técnicos na modalidade Integrado, Subsequente/Concomitante e o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos através do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Atua nas áreas de Construção Civil 

(curso de Edificações), Indústria (curso de Eletromecânica) e Informática (curso de 

Informática). Oferta cursos superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas (TADS) e de Licenciatura em Ciências Biológicas e em Matemática. 

A Licenciatura em Matemática do IFPI – Campus Floriano é um curso que 

existe desde 2002 e que formou boa parte dos professores em atuação no estado do 

Piauí e em outros estados, inclusive profissionais do próprio Instituto Federal. 
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No cenário da Licenciatura em Matemática, a relação das turmas com seus 

respectivos números de alunos ingressantes e egressos no curso do Campus 

Floriano, também a seleção da amostra para essa pesquisa se apresenta conforme 

tabela a seguir: 

 

QUADRO 02 - Turmas e número de alunos do IFPI campus Floriano 2002/2012.  

TURMA/ANO Ingressantes Egressos Amostra 

2002 25 10 00 

2004 41 13 00 

2006 39 14 03 

2007 50 22 02 

2008 57 26 01 

2009 51 11 00 

2010 44 14 03 

2011 41 06 02 

2012 45 02 00 

TOTAL 394 118 11 

Fonte: Dados do Controle Acadêmico do Campus Floriano 2016. 

 

Conforme o quadro, com o ingresso de 394 alunos entre os anos de 2002 e 

2012 o campus obteve 118 alunos egressos. Somente 29% dos alunos ingressantes 

concluíram o curso.  

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Como instrumental norteador da narrativa dos sujeitos da pesquisa, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas. A amostra se constituiu com 9,4% dos 

egressos do Campus (11 sujeitos) sendo identificada a predominância do sexo 

masculino. O universo dos professores de matemática em todo Brasil parece ser 

predominantemente masculino5. 

                                                           
5
 Embora não seja nosso foco o gênero dessa atuação, vale um breve registro. Em março de 2015 foi 

criada a comissão de mulheres na matemática. A Unicamp realizou em 11 de março de 2016 o 
Encontro Paulista de Mulheres na Matemática com questionamentos sobre a razão de ainda terem 
poucas mulheres na matemática. Para julho de 2018 está previsto o Encontro Nacional de Mulheres 
da Matemática que discutirá o hiato de gênero na referida área. Percebe-se que as mulheres 
enfrentam preconceito nesse universo embora sejam maioria na atuação docente. Parece ainda 
haver um preconceito sobre a atuação feminina nas disciplinas de exatas. 
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 A experiência docente dos sujeitos nesta pesquisa entre 10 e 2 anos nos 

permite visualizar os efeitos da formação na atuação docente. Por cautela ética, 

nominamos os sujeitos com letras do alfabeto grego, registro mediante o qual 

faremos ecoar as falas na análise. O quadro a seguir apresenta uma visão do perfil 

dos sujeitos pesquisados. 

 

QUADRO 03 - Relação dos entrevistados e perfil (gênero, idade, ano de docência).  

CODINOME ATRIBUÍDO  

AOS SUJEITOS DA PESQUISA. 

GÊNERO IDADE ANOS DE 

DOCÊNCIA 

Alfa Masculino 24 7 

Beta  Masculino 29 5 

Gama Masculino 29 9 

Delta Masculino 32 7 

Épsilon Masculino 25 5 

Zeta Masculino 25 6 

Sigma Masculino 36 9 

Tau Feminino 30 10 

Ômega Masculino 26 5 

Iota Masculino 28 9 

Ômicron  Masculino 27 2 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora 2017. 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E TEMÁTICAS PERTINENTES  

 

As experiências pessoais proporcionam a constituição das identidades 

humanas. Estas passam a ser reveladas pelas subjetividades que estão intimamente 

presentes nos diferentes percursos individuais. Através da exposição das narrativas 

de formação é possível encontrar elementos de identidade capazes de levar a uma 

compreensão das trajetórias de formação, de conhecimento e de aprendizagem dos 

sujeitos.  

Ao narrar sobre sua formação o indivíduo desencadeia uma reflexão pessoal 

e de cunho antropológico. Nela ficam evidenciadas as conjunturas humanas que dão 

sentido e compreensão para o objeto de relevo da pesquisa: a formação.  

A partir das narrativas dos sujeitos podem ser projetadas uma reflexão 

ontológica e uma reflexão axiológica. Na reflexão ontológica faz-se o 

questionamento socrático: “quem sou eu?”. Sob este questionamento e na ânsia de 
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obtenção de respostas provoca-se a expressão da constituição identitária que a 

torna-se evidente pela subjetividade revelada. Na reflexão axiológica gera-se a 

visibilidade dos eixos estruturantes e orientadores da sua existência verificando a 

relevância da formação para a identidade profissional e humana (JOSSO, 2004). 

A compreensão da formação, considerando o ponto de vista do próprio 

aprendente, o leva a refletir sobre seu aprender sob três perspectivas: a auto 

formação que se refere à reflexão que se faz sobre si, a hetero formação que é a 

reflexão que se faz de si na relação com os outros e a eco formação que se refere à 

reflexão que se faz do seu processo de compreensão crítica. (PINEAU, 2000, 

NÓVOA, 1992, JOSSO, 2004). 

A educação é feita por seres humanos e para seres humanos e, por assim 

ser, está entrelaçada com a natureza da subjetividade desses seres. Isto posto, 

concebeu-se o presente estudo onde se aborda a subjetividade identitária dos 

docentes no processo de formação inicial através da percepção dos egressos do 

curso de licenciatura em matemática do IFPI campus Floriano.  

Este estudo tem sua estrutura de investigação apresentada sob dois eixos: 

formação docente no IFPI de Floriano e identidade e formação docente. O 

trabalho esboça a visão apresentada pelos depoentes e caracteriza a imagem que 

fazem da própria formação. 

 

FIGURA 1 - EIXOS DO ESTUDO 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nas entrevistas (2017) 
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2.4.1 A formação docente no IFPI de Floriano  

 

A narrativa de formação apresentada pelos indivíduos da pesquisa leva a 

uma série de reflexões capazes de evidenciar as características dos seres humanos 

numa apreciação do seu contexto sócio histórico. Portanto ficam evidentes os 

valores e os eixos que estruturam e que orientam a existência humana (JOSSO, 

2004). Na educação é o posicionamento pelo humano que a fará mediada pelos 

valores que permitirão o olhar para si e para o outro na construção da identidade e 

do sentido existencial. 

No contexto da formação docente o estudo procura analisar os conceitos de 

subjetividade e de identidade proveniente da formação profissional. Considera os 

elementos filosóficos apresentados pelas perspectivas da antropologia, da ontologia, 

da axiologia e da epistemologia.  

Para apresentar uma visão geral dos eixos temáticos e seus indicadores 

analíticos, seguem os quadros que relacionam as intenções de análise da pesquisa 

e as grelhas resultantes das falas abstraídas das narrativas dos interlocutores dessa 

investigação. 

Verificou-se a inter-relação no processo formativo onde as experiências 

pessoais e coletivas em diferentes ambientes educativos promoveram a 

intersubjetividade conduzindo os sujeitos para autoria e autonomia na formação. 

Assim Nóvoa (1995) afirma que “a formação não se constrói por acumulação (de 

cursos, técnicas, conhecimento) sim pela reflexividade crítica sobre a prática e de 

(re) construção permanente de uma identidade pessoal”. 

A reflexividade se mostra valorosa na construção da identidade assim como a 

subjetividade. 

Para Nóvoa (2017) a missão de um professor de matemática (ou de história 

ou de ciências) não é ensinar matemática. É formar os alunos através da 

matemática. Não há cidadania sem os conhecimentos científicos e culturais da 

humanidade.  

O desenvolvimento da consciência cognitiva e valorativa se dá através da 

auto compreensão dos sujeitos envolvidos em educação, sendo ele 

simultaneamente objetivo (plano de aprendizagem) e subjetivo (plano da valoração) 

(SEVERINO, 2012a, p. 147). A Filosofia iluminará a aquisição de conhecimentos 

significativos que permitirão questionar saberes e práticas no processo de auto 
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formação e como colocou Heidegger (in MORIN, 2014, P. 129) “questionar faz voar 

aos pedaços os saberes fechados em seus compartimentos.” Isso permitirá a 

aplicação dos conhecimentos no dia-a-dia, concretizando a apreensão das coisas 

para a atuação de forma consciente e autônoma. 

 

QUADRO 04 - Análises das narrativas - Eixo 1.  

EIXO TEMÁTICO 1: A formação docente no IFPI de Floriano. 

INTENÇÕES DE 

ANÁLISE 

GRELHAS NARRATIVAS 

Elementos filosóficos 

numa perspectiva 

ontológica:  

 construção de uma 

imagem do homem como 

sujeito fundamental 

envolvido na educação  

[...] eu percebia que eu sabia passar o conteúdo para meus 
colegas, foi daí que eu comecei entrar no mundo da matemática 
[...] Foi aí que eu comecei a gostar de ser professor, e durante 
o curso no... no meu estagio, eu vi que era ali mesmo [...] E uma 
das coisas que mais demonstra isso, é o fato de eu ir até a 
escola, sentir o prazer de estar em sala de aula, [...] naquela 
mesma empolgação [...] fortalece esse meu ideal que é ministrar 
minha disciplina [...]  (Professor Ômega). 

Elementos filosóficos 

numa perspectiva 

axiológica: 

 dimensão valorativa da 

consciência e expressão 

do agir humano na 

medida em que se 

relaciona com valores. 

[...] tanto os professores das disciplinas pedagógicas quanto das 
disciplinas especificas, nos davam muita reflexão, [...] 
aplicavam aquilo com a gente, então eles mostravam ser 
possível mudar, mostravam ser possível ensinar uma 
matemática diferente, então esse tipo de reflexão ele serviu 
muito pra me incentivar a continuar nessa área. (Professor 
Zeta). 
 

[...] me identifico bastante com a docência, porque eu tenho esse 
perfil de observador, de estar tentando motivar, de estar 
tentando fazer com que o aluno possa enxergar mais adiante, 
[...] porque a gente sempre está buscando novas 
possibilidades, novos caminhos e novos resultados [...] a 
matemática tem um horizonte maior do que só cálculos e cálculos. 
[...] sempre importante essa reflexão, [...] sempre estar refletindo 
na nossa prática [...] (Professor Iota). 

[...] é extremamente importante para a formação docente, a 
formação moral [...] digo aos alunos que se eu ensinar a eles 
simplesmente a somar, subtrair, multiplicar e dividir, eu vou ser 
simplesmente o mais infeliz de todos os professores, porque se 
eu não consegui ensinar nada deles pra vida [...] tento ensinar a 
questão da ética, da moral, até mesmo pela matemática [...]  A 
formação do perfil docente tem esses dois pontos: se inserir em 
vários contextos e com esses contextos adquirir ferramentas para 
fazer a engrenagem funcionar independente do contexto, 
lembrando que ele tem uma essência, tem alguns princípios e que 
vão definir ele como professor: o que vai fazer e o que ele não vai 
fazer; o que ele aceita e o que ele não aceita [...] ( Professor Alfa) 

[...] nós que optamos para área das exatas, nós somos muito 
resistentes a área da pedagogia [...] (Professor Beta) 

Elementos filosóficos 

numa perspectiva 

[...] não gostava de matemática e um professor me motivou 
bastante e me fez ver beleza na matemática [...] eu lembro que 
tudo isso eu fui construindo mediante conversas com 
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Antropológica:  

visão integrada do ser 

humano. Apreender o 

homem em suas relações 

históricas, sociais e 

culturais. 

professores não só em sala de aula mas em outros ambientes 
[...] boa parte do que eu sou hoje eu devo muito aos 
professores do IFPI [...] a identidade é formada em meio aos 
diferentes contextos [...] o principal fator que constrói o nosso 
perfil docente é trabalhar com os vários tipos, com as várias 
realidades, com as várias situações  [...] muitas vezes eu estava 
errando e quando eu ia assistir aula com as professoras que 
davam as disciplinas pedagógicas elas mostravam o que eu 
estava precisando melhorar [...] a teoria na pratica e o meu 
aprendizado ele foi concomitante [...] é extremamente 
importante para a formação docente, a formação moral [...] quero 
ser esse agente influenciador também na vida dos alunos.   
[...] Tinham muitos professores preocupados com a questão da 
formação docente, de realmente tentar compreender o aluno. 
[...] que boa parte do que eu sou hoje eu devo muito aos 
professores do IFPI [...] (Professor Alfa) 

[...] O que mais me desafia é colocar os alunos pra produzirem... 
conhecimento [...] coloca-los para produzirem, pra entenderem 
algumas situações da vida deles, dar uma volta no mundo deles, 
que estejam envolvidos na matemática. Colocar eles pra 
produzirem, pesquisarem [...] ser mediador entre os alunos e o 
conhecimento de forma que eles não só reproduzam, mais 
produzam, pesquisem... [...] se identifiquem [...] (Professor Beta) 

Elementos filosóficos 

numa perspectiva 

epistemológica: 

busca de conhecimentos 

e adoção de 

comportamentos. 

Eu me identifico com a atividade docente porque eu sou 
desafiado a cada dia a melhorar e eu sou um professor que 
pesquiso, e continuo pesquisando e aí quando eu encontro 
algo dentro da matemática que... que me faz pensar, que me 
faz pensar não, vamos dizer assim que me faz evoluir, me 
obriga, eu me identifico muito com isso. [...] (Professor Zeta). 

[...] na minha visão a formação na realidade é uma grande base 
[...] muitas outras coisas a gente vai aprender na realidade 
com outras formações complementares e até com a própria 
experiência [...] Com leituras, com produções, [...] pesquisas, 
então eu vejo a formação [...] como sendo muito boa [...] muitas 
das coisas que eu... [...] sei hoje aprendi lá [...] conteúdos [...] a 
experiência de observar os professores, de ouvir relatos da 
própria experiência deles [...] eu me identifico com essa 
atividade [...] não me vejo hoje fazendo outra coisa. Ela [...] 
consolida minha identidade quando eu reflito dia após dia, 
sobre o que que eu fiz naquele dia e penso como melhorar 
pro outro dia, como fazer melhor... [...] (Professor Beta) 

[...] “Eu me identifico muito bem, até porque pra mim [...] ser 
professor é uma forma de estar exercitando esse conhecimento 
que eu adquiri com o tempo [...] durante a formação do curso 
veio essa paixão por dar aula.” (Professor Delta). 

[...] “Depois que entrei no curso e conheci melhor foi que eu fui 
me identificando, fui gostando, e aí hoje eu só me vejo fazendo 
isso [...]” (Professor Beta). 

Eu lembro que eu discordava muito da professora em algumas 
teorias que não se aplicavam, porque eram realidades diferentes, 
que cada caso é um caso, mais muitas vezes também eu tinha 
alguns preconceitos [...] com relação ao ensino como deveria ser, 
quando eu lia a respeito e discutia em sala de aula eu via que era 
diferente pois algumas coisas eu já percebia [...] A gente aprendia 
a disciplina de uma maneira, quando eu chegava para dar aula eu 
acreditava que daquela mesma maneira iria dar certo[...] 
(Professor Alfa) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nas entrevistas (2017) 
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Considerando as observações sobre o prisma da sociologia quando analisa 

o homem em seu processo de constituição como ser: o homem não nasce humano, 

ele se torna humano. Quando se agregam valores significativos à formação obtêm-

se comportamentos através das relações, das aprendizagens, das experiências e 

das vivências. Charlot (2001 p. 26) afirma que “aprender é adquirir conhecimentos, 

entrar em novos domínios do saber, compreender melhor o mundo e ter nisso 

prazer.” Nas narrativas observamos essa relação.  

No processo de identificação vão se constituindo práticas reflexivas que 

permitem a ligação entre “o que eu fui como estudante”, “o que sou como 

licenciando (futuro professor)” e “como serei para aprimorar meu trabalho futuro”. As 

situações e as práticas profissionais são refletidas sob a perspectiva da 

tridimensionalidade na qual se imbricam presente, passado e expectativa do futuro 

(RICOEUR, 1995). 

 

2.4.2 Identidade, subjetividade e formação docente  

 

A identidade docente vem sendo objeto de estudo de diferentes autores, 

dentre eles Nóvoa. Em uma entrevista concedida à Rubem Barros, o educador 

português Antônio Nóvoa (2017) fala da necessidade de formação docente e da 

constituição de uma identidade profissional que assegure referências claras de 

atuação para os docentes (grifos nossos). Na visão dele uma comunidade de 

pertença constrói nossa identidade. Os cursos de licenciatura podem e devem ser o 

início dessa comunidade na vida dos acadêmicos devendo apontar caminhos para 

que essa comunidade de institua nas escolas e fortaleça os docentes. A adoção de 

posturas para fortalecer o pertencimento à docência se traduzirá em resultados 

positivos para a autovalorização docente e para o reconhecimento social da 

profissão através de resultados frutíferos da prática educativa. 

O quadro a seguir esboça as percepções dos egressos sobre a questão da 

Identidade e formação docente: 
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QUADRO 05 - Análises das narrativas - Eixo 2.  

EIXO TEMÁTICO 2: Identidade, subjetividade e formação docente. 

INTENÇÕES DE 

ANÁLISE 

GRELHAS NARRATIVAS 

Ser professor [...] um grande desafio porque, ah... o próprio sistema 
educacional, ele não favorece o ensino de matemática, as 
ementas estão ultrapassadas (Professor Alfa) 

[...] alguém que aproxima a matemática dos alunos. Que 
desmistifica toda aquela, ou tenta (risos) desmistificar toda 
aquela questão de a matemática ser a disciplina mais difícil ou 
“a mais difícil” do currículo, ser o bicho papão, ou aquela que 
reprova né, aquela que ninguém gosta. Então, eu vejo hoje o ser 
professor de matemática, ser esse tipo, ser isso, ser aquele que 
aproxima a matemática dos alunos né. (Professor Beta) 

[...] é uma realização [...] como professor posso tá ajudando 
pessoas né, eu posso tá contribuindo com a sociedade no 
sentido de melhorar. (Professor Gama) 

[...] vejo como uma forma de contribuir para a sociedade atual. 
(Professor Delta) 

[...] uma profissão de extrema importância pro 
desenvolvimento da sociedade como um todo, e me descobrir 
nessa profissão e acho muito prazeroso exerce-la, pois a gente 
tem o papel de transferir conhecimento e de ajudar as pessoas 
a mudar o seu contexto social e conseguir uma ascensão 
até social e transformar.[...] (Professor Épsilon) 

[...] é mudar mentes, é transformar mentes. (Professor Zeta) 

[...] talvez seja um pouco mais complicado do que a maioria das 
áreas [...] (Professor Sigma)  

[...] é mais que uma dádiva, me sinto muito feliz nessa minha 
profissão. (Professor Ômega) 

[...] é algo inerente da minha vida, então, é assim um motivo de 
grande orgulho mesmo e uma missão de vida. (Professor Iota) 

Vivencias e 

experiências como 

exercício da 

subjetividade 

[...] O que mais me desafia no exercício da minha docência é 
fazer com que meus alunos possam ter uma transformação 
social em sua vida e também principalmente compreender a 
matemática como um todo, [...] compreender o mundo e assim 
possa ter uma visão de que a matemática está inserida no seu 
dia a dia, [...] o curso também me mostrou esse lado da 
matemática, ou seja, me incentivou a buscar a tornar a 
matemática mais acessível para os meus alunos, [...] tive 
bons professores e aprendi a ensinar matemática de uma 
maneira diferente [...] (Professor Épsilon) 

[...] as grandes contribuições eram mesmo quando a gente 
discutia as experiências [...] os relatos, as experiências que 
eles traziam eram muito enriquecedoras e também as próprias 
experiências dos professores [...] contribuíram bastante [...] 
fazia a gente refletir bastante [...] até hoje faz [...] essas as 
reflexões que mais engradeciam a nossa formação docente 
[...] (Professor Beta) 

[...] eu lembro de algumas conversas que foram extremamente 
proveitosas para  minha prática docente com uma professora 
pedagoga. Ela era uma contadora de histórias, [...] a gente 
chegava em casa [...] percebia que as experiências que ela teve 
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era o que alguns teóricos ensinavam. [...] uma coisa que ela 
sempre falou: a gente se colocar no papel do aluno, não ser 
simplesmente o professor que passa a disciplina, tentar 
entender o que o aluno está passando [...] é necessário quebrar 
a barreira entre professor e aluno e entrar na natureza do aluno 
[...] precisa entrar na vida do aluno pra perceber quais são 
as dificuldades dele e perceber qual o melhor método pra ele 
aprender [...] a gente entrar na vida do aluno pra ele poder 
entrar na nossa disciplina [...](Professor Alfa) 

Aspectos subjetivos 

de identificação com 

a docência 

 

[...] foi no curso mesmo que eu me identifiquei como 
professor é... com as experiências das práticas 
pedagógicas e as disciplinas, os professores, os conselhos. 
[...] O curso proporcionou toda a formação acadêmica pra que 
eu pudesse tornar professor e exercer a profissão. [...] 
(Professor Épsilon). 

[...] tive professores e professoras [...] que nos traziam um lado 
muito humano [...] foram duas professoras que ajudaram 
muito [...] abrir o horizonte, enxergar mais longe e aliar, [...] 
a prática pedagógica dentro do ensino de matemática, 
dentro da sala de aula e a gente tem que dar muita atenção para 
isso, então todas as aulas eram bem dialogadas, bem 
explicadas, isso foi muito positivo pro curso também [...] 
(Professor Iota) 

[...] prestei o vestibular [...] pra Engenharia Elétrica [...] não 
passei, mais era o que eu queria [...] aí fui cursar Matemática [...] 
no terceiro período [...] comecei dar aula [...] aí comecei a 
tomar gosto [...] terminei o curso [...]eu pude encontrar [...] 
norte de como eu trilhar essa carreira... [...] de ser professor.  
[...] (Professor Gama) 

[...] meu planejamento era ser Engenheiro, seguir nessa 
trajetória de Engenharia, e aí só [...] conseguir passar pra 
matemática e física e preferir fazer matemática [...] na minha 
cabeça era eu cursar um ano de matemática [...] durante o 
curso eu acabei me apaixonando por matemática, numa 
experiência que eu tive como bolsista do Pibid e aí comecei 
dar aula, comecei a ganhar um dinheiro também e aí eu me 
apaixonei pela área, pela a disciplina de matemática quanto pela 
didática, pela questão de ensinar e tudo [...] o Pibid, que foi 
onde me deu rumo, um impulso pra chegar onde eu estou e 
ver a realidade da sala de aula, pra ver se é aquilo mesmo. 
Eu acho que esse programa ele traz isso pro acadêmico, saber 
se é isso que ele quer ou não [...] (professor Zeta) 

[...] uma menina falou que não gostava de matemática mas 
começou a gostar de matemática por minha conta. [...] descobrir 
que isso foi a minha recompensa [...] eu estava fazendo curso 
de matemática e obtive essa resposta: se realmente eu estava 
mudando a vida de alguém. Assim como fizeram eu gostar de 
matemática, consegui fazer alguém gostar de matemática 
também [...] foi a minha primeira resposta positiva e também pra 
mim era o que eu precisava para ter o cem por cento de certeza 
que eu queria ser professor e era aquilo que ia me fazer feliz. 
[...] (Professor Alfa) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nas entrevistas (2017) 

 

Nóvoa (2017) ao afirmar que entrar numa licenciatura é escolher um 

percurso acadêmico também adverte que a formação de professores ainda não 

assumiu o aspecto profissional que outras profissões assumem. Portanto sugere-se 
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que a autovalorização e a autoconfiança do cursista devem ser trabalhadas na 

licenciatura para que se inicie a construção da sua identidade com a profissão 

docente.  

Os interlocutores traduzem o ser professor como algo desafiador visando a 

contribuição com a sociedade e a transformação de mentes. Alguns colocam essa 

tradução como uma missão de vida. Percebe-se que não há um direcionamento do 

ser professor, sendo ora tratado como um mero ofício profissional ora como missão 

dos vocacionados. Percebe-se a necessidade do tratamento como profissionalidade 

docente com saberes próprios como aborda Tardif (2002) com reflexão rigorosa 

considerando a complexidade e os desafios da carreira docente e do profissional 

docente no exercício da atividade pedagógica. 

Entende-se que, para os participantes da entrevista a formação recebida 

contribuiu no sentido de agregar valor a prática pedagógica e o gosto pela atividade 

docente. Quando o licenciando se vê envolvido pela formação a sua identidade 

docente começa a se consolidar a ponto de leva-lo a desenvolver suas atividades de 

forma prazerosa buscando dar a esta o sentido que permitirá a visualização das 

possibilidades da carreira docente em sua plenitude. Assim começa a visualizar os 

desafios e as possibilidades reais de transformação. 

No percurso trilhado pelos sujeitos constata-se que a grande maioria 

vislumbrava outros cursos pela notoriedade e aceitação social, predominando cursos 

afins com a matemática como é o caso da Engenharia.  Os interlocutores da 

pesquisa demonstram que circunstâncias pessoais os levaram para a carreira 

docente. “A formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos 

de vida” (Nóvoa, 1995, p.116).  

Outro fator que tem significado é a influência do formador e das relações que 

se estabelecem na formação o que ultrapassa conteúdos científicos e técnicos. O 

cultivo da subjetividade se mostra relevante para a formação. 

A educação não pode ser concebida somente dentro da objetividade 

necessária, mas também e principalmente considerando o humano e suas 

peculiaridades. A educação está intimamente ligada a existência humana que lhe dá 

fluído de sustentação através das relações do homem consigo e com o meio. 

Relações que se configuram no processo formativo. “A subjetividade e a identidade 

pessoal só se sustentam numa estrutura de relações sociais bem tecidas.” 

(SEVERINO, 2011 p 35).  
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Dentre os fatores preponderantes para a identificação com a atividade 

docente estão as relações que se dão na formação. As técnicas e os conteúdos são 

partes objetivas que sem a consideração da manifestação da subjetividade acabam 

não resultando em ganhos significativos.  

Em Severino (2012b, p.154) destaca-se que a sociedade precisa da ação 

dos educadores para a concretização de seus fins, também eles necessitam do 

dimensionamento político do projeto social para que sua ação humanize os 

educandos. A humanização proporcionada na formação politiza os futuros 

professores incentivando-os a modificar a visão e promover a transformação social 

mesmo frente aos diferentes percalços. 

Ao longo da formação a identidade vai se constituindo na medida em que o 

trabalho intencional do professor formador é desenvolvido. Daí verifica-se o valor de 

nos atentarmos para a subjetividade manifestada nas relações estabelecidas pelo 

futuro docente. Quando o formador desenvolve um olhar atento é possível utilizar-se 

dessa manifestação da subjetividade em favor de uma maior identificação com a 

docência.  

A valorização da personalidade individual orienta a solução dos problemas 

coletivos. Na medida em que se conquista a liberdade, assume-se a 

responsabilidade e supera-se a desorientação.  Assim a Filosofia da educação 

busca luzes fortes para conduzir o homem, sem colorir a realidade, mas também 

sem resignar ante a desolação humana. (GEORGEN, 2011, p. 147, 148).  
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3 PERCURSO ANÁLITICO DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A educação desponta em meio a diversos motes de abordagens advindos de 

diferentes óticas: epistemológicas, históricas, filosóficas, políticas, culturais e 

econômicas. Destas visões conjunturais, nasce um ponto nevrálgico: a formação 

inicial oferecida nas licenciaturas como um lócus privilegiado de formação docente. 

Isso para que os professores atuantes na educação básica conduzam seu manejo 

profissional como forma promover resultados profícuos para o sistema educacional 

brasileiro.     

Neste capítulo, serão apresentados os eixos centrais do estudo e as 

intenções de análise considerando o objeto da discussão do trabalho: a formação 

inicial do professor. Relacionando o aporte conceitual do estudo às interpretações e 

compreensões analíticas, serão retomados os principais eixos teóricos discursivos: 

formação docente, identidade e subjetividade e os seus desmembramentos a luz da 

filosofia no processo de formação humana. 

As exposições do capítulo são referenciadas em autores que discorrem 

sobre a temática da formação profissional docente, a saber: Freire (1998) com a 

reflexão sobre os saberes necessários à prática educativa, Severino (2012c) que 

pontuou as exigências da formação, Nóvoa (2011) que destacou as características 

do bom professor, Tardif (2002) que apresentou os saberes da formação profissional 

e Morin (2000) que esboçou os sete saberes necessários à educação do futuro.  

As notas extraídas das reflexões e dos apontamentos construídos ao longo 

dos estudos realizados apresentam as percepções dos autores que guiaram a 

pesquisa essencialmente nos processos de análises dos eixos investigados 

traçando um norteamento a cerca das expectativas sociais quanto aos saberes, as 

características e as exigências na formação. 

No quadro a seguir encontra-se um extrato dos saberes, características e 

exigências da formação. Estes balizam a análise demonstrando as construções já 

realizadas e discussões consolidadas no âmbito da formação docente. Há uma clara 

confluência de propósitos que se imbricam nas concepções dos autores que 

poderão nortear um trabalho coerente com a constituição da identidade docente que 

tenha como reveladora dessa identidade a subjetividade manifesta nas relações. 
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QUADRO 06 - Saberes, características e exigências da formação. 

AUTOR (ANO DA OBRA) NOTAS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE 

FREIRE (1998) Saberes necessários à prática educativa: 

 Diálogo que faz aprender e crescer na diferença; 

 Relação entre docência e discência;  

 Validação do conhecimento e da cultura do aluno;  

 Formação permanente com reflexão crítica sobre a 
prática;  

 Ensino curioso, testemunhado e vivido; 

 Consciência do inacabamento humano; 

 Necessidade de apreensão da realidade; 

 Convicção de que a mudança é possível; 

 Respeito à autonomia e à identidade do educando e 
prática coerente com este saber; 

 Prática educativa como pratica política que não pode ser 
neutra; 

 Valorização da esperança como indispensável à 
experiência histórica que combate o determinismo; 

 Visão do ensino como uma especificidade humana que 
necessita da práxis. 

SEVERINO (2012c) Exigências da formação: 

 Concepção da razão de ser da educação no tríplice 
universo das práticas que tecem sua existência histórica 
concreta: no universo do trabalho, âmbito da produção 
material e das relações econômicas; no universo da 
sociabilidade, âmbito das relações políticas, e no 
universo da cultura simbólica, âmbito da consciência 
pessoal, da subjetividade e das relações intencionais. 

 Domínio dos conteúdos específicos, das habilidades 
técnicas e das relações situacionais garantindo a 
percepção do que pode designar como as relações 
situacionais, de modo a dar conta das intricadas redes da 
vida objetiva no seio da realidade social e da vida 
subjetiva de sua realidade pessoal. 

 Qualidade do processo de ensino/aprendizagem que se 
efetive com competência, com criatividade e com 
criticidade. 

 Currículo para a formação de caráter multidisciplinar, 
transdisciplinar e interdisciplinar, simultaneamente. 

NÓVOA (2011) Características do bom professor:  

 Conhecimento,  

 Cultura profissional,  

 Trato pedagógico, 

 Trabalho em equipe,  

 Compromisso social.  

TARDIF (2002)  Saberes:  

 Saberes da formação profissional: saber fazer, 
saberes disciplinares pertencentes ao campo específico 
do conhecimento. 

 Saberes curriculares: saberes constantes nos 
programas escolares. 

 Saberes experienciais: resultantes do exercício 
profissional por meio da experiência individual e coletiva. 
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MORIN (2000) Saberes: 

 Enfrentar as Cegueiras do Conhecimento, enfrentar os 
não saberes com lucidez, integrar os erros nas 
concepções para que o conhecimento consiga avançar. 

  Princípios do conhecimento pertinente, pensar a 
relação entre o todo e as partes, estimular a inteligência 
geral e o conhecimento do todo.  

 Ensinar a condição humana, reaprender nossa própria 
condição: com razão e sensibilidade; razão e emoção. 

 Ensinar a identidade terrena, a ideia de 
sustentabilidade para construir um planeta viável para as 
futuras gerações, salvar a unidade humana e a 
biodiversidade.  

 Enfrentar as incertezas para avanço da cultura e 
avanço do saber. Saber lidar com a incerteza, 
compreender a incerteza do real.  

 Ensinar a compreensão, buscar na incompreensão o 
entendimento, evitar o egocentrismo e o etnocentrismo, 
deixar de tentar compreender os outros por nossas 
crenças e valores, valorizar a diferença e promover 
pertencimento.  

 A ética do humano, ensinar a cidadania terrestre, pela 
democracia, pelo diálogo. 

FONTE: Acervo da Pesquisadora. 

 

As similaridades dos pensamentos revelam que estão bem traçadas as 

perspectivas de formação levando-nos a não compreender porque ainda temos 

tantos percalços e desafios na formação e na profissionalidade docente. Neste 

ensejo que aponta uma formação ajustada às perspectivas sociais foi que se 

embasaram as análises do estudo em tela as quais apresentam identidade e 

subjetividade como basilares nessa reflexão. 

 

3.1 A FORMAÇÃO DOCENTE NO IFPI DE FLORIANO  

 

Ao delinear o processo de construção da identidade docente que perpassa o 

contexto da formação profissional e a subjetividade manifesta na atuação dos 

professores egressos, destacaram-se como eminentes os seguintes propulsores: os 

contextos de atuação, a práxis educacional, o conhecimento pedagógico e o 

específico e os programas de formação.  
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Figura 02: Processo de construção da identidade docente. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora.  

 

3.1.1 Os contextos de atuação 

Os contextos de atuação podem ser entendidos como os espaços de ação e 

de reflexão sobre a formação e a atuação docente e que se constituíram dentro das 

relações sociais, históricas, políticas e culturais do país. Estas relações ora são 

apresentadas pelos sistemas institucionalizados ora são legitimadas pela prática 

cultural.  

A formação docente contribuiu no sentido de agregar à consciência, o 

sentimento de valor à prática pedagógica e o gosto pela atividade docente. As 

interações sociais travadas com os atores nos espaços educacionais onde há 

convicção do valor pedagógico como inerente a atividade educativa, quando 

acontecem no percurso da formação, despertam para a identificação com a 

atividade docente.  

Nesses contextos estão inseridas as diversas problemáticas políticas, sociais 

e econômicas que são próprias da atuação docente. Os egressos se confrontaram 

com problemas relativos ao próprio sistema de formação fazendo referência a 

disparidade estrutural entre a base profissional recebida da instituição formadora e 

as instituições onde ocorreram suas práticas através dos estágios.  
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Os egressos entrevistados retomam uma questão já controvertida a respeito 

das diferenças entre as escolas da rede pública e da rede particular. Comentam os 

problemas sociais que habitam as diferentes salas de aula e percebem a 

constituição do heterogêneo reverberado nas diferentes situações humanas 

manifestas em sala de aula. Houve uma percepção da complexidade do real 

percebendo que a formação não tem dado conta de responder a esse desafio. 

 
De fato, a missão do ensino é transmitir conhecimentos especializados e, ao 
mesmo tempo, uma cultura geral que permita compreender nossa condição 
e nos ajude a viver; essa missão é impensável e impossível se não se 
facilitar para o aluno um modo de pensar livre e aberto, o que inclui abrir-se 
para os grandes problemas que todo ser humano enfrenta, perceber a 
complexidade do real. (MORIN, 2014, 73). 
 

O contato com os contextos permitiram um olhar para si e para o outro, num 

processo antropológico e ontológico levando a perceber-se e a perceber o outro 

construindo identidade numa busca de sentido. No individual e no coletivo os 

sujeitos se aproximam, se espelham, se encontram construindo e reconstruindo sua 

história e sua identidade. Daí os egressos perceberem a necessidade de busca 

contínua e do valor que a formação continuada agrega à prática.  

 

3.1.2 Programas de formação 

 

Outra questão relevante nas percepções dos egressos refere-se ao programa 

de iniciação a docência como uma atividade incentivadora e mobilizadora do 

desenvolvimento da ação docente.  

Nas narrativas aparece o valor que o Programa de Iniciação a Docência tem 

para a identificação profissional. Revelou-se que foi no programa que o licenciando 

identificou-se com a atividade docente e certificou de que era aquilo que ele queria 

fazer. 

Na prática percebe-se o valor do programa para os acadêmicos da graduação 

confrontando-o com o exercício docente, suscitando a pesquisa e promovendo a 

reflexão necessária. Percebe-se que o programa auxilia ainda na permanência do 

curso.   

Muitos acadêmicos por terem que trabalhar durante o dia e estudar a noite (as 

licenciaturas geralmente são ofertadas a noite) não conseguem manter-se no curso 
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pelo cansaço, pelas dificuldades de conciliação da vida acadêmica com o trabalho 

dentre outras questões, como revelou o egresso em relação a dificuldade que ele 

teve porque “trabalhava pesado” durante o dia e a noite tinha que estudar. 

Subjetivamente, percebe-se que o fato pode ter comprometido seu processo de 

formação deixando marcas que o egresso parece não ter conseguido desvencilhar 

levando isso para a atividade docente na crença de que foi pesado para ele e que 

deve ser pesado para os alunos como os quais ele trabalha hoje na graduação. 

Nesse caso a inclusão em um programa de docência teria contribuído para a 

atividade afim promovendo a identidade não revelada na narrativa do egresso. 

Na narrativa ele coloca que ser professor de matemática é complicado e 

diferente dos professores das outras áreas. A identidade docente, nesse caso, não 

se constrói. Assim o olhar é lançado somente sobre o conhecimento específico num 

processo fragmentário que ignora e despreza o ser.  

Destarte a relevância dos programas de formação se traduz em ponto que 

revela contributivo na formação inicial. 

 

3.1.3 Conhecimento pedagógico e específico 

 

A formação deve estar permeada de pressupostos epistemológicos, 

antropológicos e axiológicos de modo a garantir ao licenciando uma sustentação do 

seu processo de formação que seja contributivo para o exercício da atividade 

docente. O conhecimento garantirá a estruturação da personalidade e da construção 

da identidade dos educandos em consonância com o exercício da docência. 

 

À luz desses pressupostos, os componentes curriculares e as práticas 
metodológicas de um curso de formação de educadores, para garantirem a 
implantação e o desenvolvimento inter complementares das três grandes 
perspectivas existenciais, com a mesma relevância, devem abranger pelo 
menos três núcleos disciplinares mediadores: o núcleo dos conteúdos 
específicos, o núcleo dos componentes pedagógicos e o núcleo dos 
componentes antropológicos. (SEVERINO, 2012c, p. 7). 

 

Nas licenciaturas o currículo deve ser a bússola que orienta a ação docente. 

Parece haver ainda um conflito entre as disciplina pedagógicas e as específicas. As 

formações bacharelescas tendem a respingar fortemente nas licenciaturas levando o 

acadêmico a crer que há uma quantidade exagerada de disciplinas pedagógicas. 
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“[...] nós que optamos pela área de exatas, nós somos muito resistentes à área da 

pedagogia [...] (Professor Beta)”.  

Aqui se revela uma grande indignação frente aos fenômenos detectados no 

processo de formação docente. Dissociar conhecimentos pedagógicos e 

conhecimentos específicos nos Cursos de Licenciatura dilui a possibilidade dialógica 

do conhecimento no processo de formação do futuro docente. Numa perspectiva 

antropológica esses devem estar entrelaçados em sua configuração e execução 

traduzindo-se em práticas interdisciplinares e transdisciplinares como expressivas 

nas constituições epistêmicas e axiológicas da formação. 

Num contraditório os egressos dizem que não se sentem preparados para 

lidar com a realidade das escolas. Em face dos respingos de posturas de bacharéis 

em atuação nas licenciaturas deixa-se também de contemplar as disciplinas 

especificas que preparam para a atuação na educação básica (ensino fundamental e 

médio). Isso foi evidenciado na percepção dos egressos. “[...] vejo que o curso 

também poderia ter oferecido mais disciplinas voltadas para matemática assim do 

ensino básico, pois o curso oferecia mais para o ensino superior [...]” (Professor 

Épsilon) O fato acaba por gerar um problema no confronto com a prática docente. 

Daí as colocações sobre o currículo não contemplarem as necessidades da 

formação. Verifica-se a necessidade da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

na formação docente, parecem não terem sido contempladas na matriz curricular de 

2006 (ANEXO 01) o que poderá ter sido modificado com a atual matriz curricular de 

2015 (ANEXO 02) através das disciplinas de projetos integradores. A constatação ou 

não merece estudo posterior.  

Parafraseando Morin (2000) trata-se de um desafio para a organização dos 

currículos das licenciaturas e para a maneira como se deve realizar o ensino que, se 

enfrentado, pode ser gerador de caminhos diferentes para a educação. Nosso 

questionamento se dá frente à necessidade de estabelecermos um diálogo que 

permita enriquecer o processo de formação com questões pertinentes às teorias que 

constituem a educação, ao processo político que a permeia e ao processo cultural 

que dão contexto a esta formação.  

Diante da complexidade da formação humana, Morin (2000, p. 177) induz 

reflexões sobre as questões aqui levantadas quando se mostra inconformado com a 

divisão de disciplinas.  O autor coloca que “a ambição da complexidade é prestar 

contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre 
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categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento.” Ele denuncia a separação dos 

saberes que resulta do só se fazer análises parcelares do real. É necessário “religar 

os saberes” para dar conta das relações complexas que tudo envolve: este “dar 

conta” produz conhecimento que abraça outros elementos do real que se perdem 

quando vemos somente as partes, ainda que as vejamos com tanta clareza e 

distinção.  

Esse desafio vem se apresentando nos cursos de formação docente. Essa 

postura de separação promove a exclusão inclusive daqueles que se mostram 

interessados na formação docente para determinada área. Ao privilegiar o saber 

específico deixa-se de trabalhar o humano ignorando as verdadeiras intenções da 

formação. Quando dizemos isso não eximimos o futuro docente do dever de dominar 

os conteúdos da formação específica que lhes é atribuído. Fazemos um 

chamamento para o valor que a posição dialógica teria frente aos problemas 

apresentados, principalmente o fazer pedagógico que deveria ser preocupação 

inclusive daqueles que estão envolvidos com a formação específica.  

Convém evocar a filosofia a qual possui um papel primordial em qualquer 

processo de formação essencialmente na formação docente.   

Poderíamos dizer que não há razões para contestar a problemática da divisão 

entre formação específica e formação pedagógica nos cursos de formação docente 

pelo fato de estabelecer o que vulgarmente chamamos de “Síndrome de Gabriela”, 

foi sempre assim, vai ser sempre assim. O fato de perpetuar determinado 

comportamento cultural frente à formação docente. Esse comportamento precisa ser 

revisto urgentemente numa visão mais completa da formação que possa perceber o 

licenciando como humano que formará humanos numa humanidade que fará 

despertar elementos que produzam identidade.  

 

3.1.4 Práxis Educacional 

 

Os egressos revelam o valor da práxis quando demonstram que a 

oportunidade de vivenciar substituições a docentes, desenvolver estágios e 

participar dos programas de iniciação a docência os levaram a reflexões que 

fortaleceram a identidade docente no processo de formação. Em Severino (2012b, p. 
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84) vimos que “a educação é uma práxis fecundada pela significação simbólica 

resultante da atuação subjetiva”. 

Quando se agrega valores significativos à formação obtêm-se 

comportamentos através das relações, das aprendizagens, das experiências e das 

vivências. As características da formação do professor de matemática oferecida no 

IFPI de Floriano reveladas pela subjetividade foram: atitudes motivadoras e 

despertadoras de esperança, o estímulo e prática da reflexividade e a prática de 

valores.  

Essas características apresentadas despertam nos egressos um processo 

de auto formação ao clarificar os valores presentes nos mecanismos de ensino e de 

aprendizagem que estes experienciaram. Assim se desponta a apropriação e 

objetivação do conhecimento através da visualização dos processos que o 

constituíram levando-os a agirem a partir da consideração da cultura individual e 

coletiva.  No caso específico do professor, esse exercício é salutar por 

redimensionar sentidos culturais. Revela-se aqui a presença de atitudes éticas e 

estéticas que caracterizam a formação.  

 

Figura 03: Processo de construção da identidade docente. 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora.  

 



85 
 

Nas narrativas percebeu-se que a formação foi caracterizada por valores 

éticos e estéticos conduzindo a visualizar na profissão a felicidade, o prazer e a 

missão de vida. Revelaram atitudes motivadoras que estimulavam a esperança de 

uma educação transformadora evidenciada nos relatos do ser professor através do 

anseio de contribuir com a sociedade, de promover a transformação social, de 

transformar mentes. “[...] uma proximidade humana também do discente [...] isso 

significou muito, além deles incentivarem bastante o aluno a ser um bom profissional 

[...] tem uma grande importância na minha formação [...]” (Professor Zeta). 

 

Educar-se é apreender-se cada vez mais como sujeito. [...] a educação é 
aprendizagem e vivência da cultura simbólica, é experiência de 
autorrealização. Ela deve ser processo intencional de personalização. 
(SEVERINO 2012b, p 80). 

 

 Nos relatos é enfática a reflexividade como caraterística recorrente na 

formação embora se perceba em algumas narrativas que essas questões não 

conseguiram produzir efeitos: “[...] não vejo uma relação entre minha formação e 

minha vida pessoal e a minha história de professor [...]” (Professor Delta). 

 

3.2 IDENTIDADE, SUBJETIVIDADE E FORMAÇÃO DOCENTE 

  

Para Nóvoa (1995) o estar na formação implica num investimento pessoal no 

percurso visando a construção da identidade profissional. Severino (2012c) visualiza 

na atividade do educador a necessidade incontestável da percepção clara e explícita 

das referências existenciais dos sujeitos envolvidos no processo educacional. Assim 

essa percepção oferecerá subsídios para a construção ou fortalecimento da 

identidade profissional no curso de formação. 

O formador perceberá nos licenciandos os elos com o curso de formação de 

maneira a fortalecê-los ou provoca-los para a aproximação com o curso através dos 

valores, do autoconhecimento e do conhecimento das questões relativas à profissão 

gerando consciência do trabalho a ser desenvolvido. Essa percepção dar-se à 

através da subjetividade que será revelada a partir dos diálogos, do 

compartilhamento de experiências, das vivências num processo de identificação com 

os docentes com a docência, com o curso, dada a intencionalidade do ensino em 

seus processos objetivos.  
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Os egressos demonstraram que apesar da fragilidade das relações com o 

conhecimento foram reveladas as relações culturais em que eles se formaram. A 

relação cultural que valoriza mais o conhecimento do bacharel de matemática em 

detrimento dos pertinentes as licenciaturas sendo que a missão que lhe cabe que é 

ser professor do ensino fundamental e médio. Por isso os egressos revelam que não 

conseguiam lidar com as questões do ensino fundamental e médio.  

A desvalorização dos conhecimentos pedagógicos como conhecimentos 

repetitivos, revelada nas narrativas, compromete a formação. No confronto com a 

prática, foi demonstrado que esses conhecimentos são salutares pela natureza da 

atividade ali desenvolvida. É mister que se dê ao ensino a sua essência. A atividade 

pedagógica se dá nas relações entre humanos e não se concretizará numa relação 

unilateral com um campo de conhecimento desvinculado das relações humanas. 

Não obtendo a atenção necessária num movimento de valorização exclusiva dos 

conhecimentos específicos deixa-se de direcionar a educação da forma que esta 

exige em sua natureza dialógica com o pedagógico que lhe é peculiar e com outros 

campos do conhecimento. 

No processo de constituição de identidade algumas questões foram 

consideradas relevantes dentro da percepção sobre o valor das vivências e 

experiências que agregam valores, conhecimentos, conhecimento sobre si e sobre o 

outro, reconhecimento da condição humana. Através das vivências e experiências 

ocorre a formação de uma espécie de teia que ao se entrelaçar produz resultados. 

Sugere-se a adoção da perspectiva multireferencial da atividade docente para assim 

poder desenvolver uma atividade docente em interação com o humano e suas 

particularidades numa interação com educação básica com a sua natureza. 

A análise nos permite apontar que há ensaios desarticulados de exercício da 

subjetividade no processo de formação que carecem de intencionalidade dialogada 

num processo de desenvolvimento de ações que possam contemplar a 

interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade mirando a multirreferencialidade com a 

qual deve ser tratada a formação para atividade da docência. Deve haver diálogo 

entre os operadores dos saberes do ensino e os saberes da disciplina orientando no 

sentido de considerar a etnomatemática no caso do campo do saber da matemática 

como cultura que poderá ser contemplada na tradução de articulação das atividades 
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em suas condições subjetivas e objetivas desenvolvendo relações “etno” em outros 

campos do saber.  

Revela-se desarticulação de práticas e discursos que apesar de trazerem 

consigo fortes características se perdem em práticas isoladas com resultados 

pontuais. Talvez por essa razão ainda apresentam-se poucos índices percentuais de 

resultados da formação. 

 

Figura 04: Componentes Filosóficos da Formação e Atuação Docente. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora.  

 

Os componentes filosóficos podem e devem confluir numa inter-relação entre 

consciência e atividade; conhecimento de si e do outro no diálogo. Na participação e 

no envolvimento para o pertencimento da atividade docente considerando a 

alteridade. Estes são imprescindíveis na formação do educador para fornecer-lhe 

referências para a elaboração de uma síntese antropológica abrangente, os quais 

ganham um mínimo de clareza às relações situacionais e nos componentes 

científicos da educação constituindo-se como referência indispensável para a 

reflexão filosófica sobre a condição humana.  

A Filosofia poderá contribuir para a elucidação do sentido da pertença dos 

sujeitos, educadores e educandos, à espécie humana em sua “essencialidade” e na 

sua expressão sob as diferentes dimensões mediadoras de sua existência real: as 

dimensões histórica, social, cultural, política, econômica e psíquica. Não podem, 
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pois, estar ausentes do currículo de um curso de formação de educadores, 

componentes de cunho filosófico que sirvam de mediadores para a elucidação desse 

sentido de pertença dos sujeitos/educandos à espécie humana. Em sua 

especificidade esse conhecimento contribuirá para a identidade docente despida de 

preconceitos que impedem os processos formativos de avançarem no sentido de 

promover mais resultados das ações de formação, inclusive no quantitativo de 

docentes que se formam. 

Faz-se necessário conferir a formação docente uma identidade coletiva que 

se estabeleça frente aos ranços e os avanços da sua configuração histórica. As 

licenciaturas precisam resgatar a valorização da profissionalidade docente para num 

processo de empoderamento resgatar a condição humana da atividade como 

embasadora de todas as demais profissões com a seriedade que esta merece ter.  

 
Intencionalizar a prática educacional é dar-lhe condições para se realizar 
como práxis, ou seja, ação realizada com sentido, ação pensada, refletida, 
apoiada em significações construídas, explicitadas e assumidas pelos 
sujeitos envolvidos. (Severino, 2011, p. 40). 

 

Os operadores da educação devem ter como tecido o humano que é tecido 

em meio as suas múltiplas relações com o mundo e com o outro num processo 

dialético dinâmico de constituição da identidade pela subjetivação que se dá na 

individualidade coletiva de cada ser. Assim “a atividade subjetiva se serve da 

conceituação para dar um significado às coisas e da valoração para atribuir-lhes 

uma qualificação relacionada à satisfação dos interesses humanos.” (SEVERINO, 

2012b, p. 61). 

Do humano para o humano primando por essa relação e mirando sua direção 

para um processo carregado de intencionalidade e de solidariedade provendo a 

atividade através da relação subjetividade e objetividade presentes na trama 

educacional. “A intenção subjetivada carrega alto teor de significação coletiva, 

impregnada por sentidos social e culturalmente produzidos, acumulados e 

compartilhados.” (SEVERINO, 2012b p. 49).  

A prática pedagógica carece do compartilhamento de ações e interesses no 

seu desenvolvimento. Ratificando o que já apregoa Morin e Nóvoa que nenhuma 

mudança será realizada na educação sem o professor. Ressignificar o ser docente a 

e a cultura docente faz-se necessário.  
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4 SUBJETIVIDADE IDENTITÁRIA DO PROFESSOR E PROCESSO FORMATIVO  

 

Este capítulo, a guisa da análise apresentada no capítulo anterior, 

contempla a hipótese do trabalho que supõe a subjetividade identitária do professor 

constituída mediante um processo formativo que, para além dos conteúdos 

científicos e técnicos da área, envolva o cultivo dessa sua subjetividade. 

A análise apresentada evidenciou a existência da tentativa, ainda pouco 

articulada, de desenvolvimento do processo formativo que embora contemple os 

conhecimentos científicos e técnicos carece da subjetividade. 

Está rechaçada a ideia de que com bons conhecimentos da área 

específica e da área pedagógica é possível fazer uma formação integral. “A prática 

do conhecimento é o próprio exercício da subjetividade, fonte da cultura simbólica. 

Essa prática simbolizadora pela qual o sujeito entra em relação com os elementos 

culturais, seus e dos outros.” (Severino, 2012b, p.33). Sem o cultivo da subjetividade 

os resultados não serão proficientes para a formação.  

Urge a adoção da multirreferencialidade como possibilidade de 

compreensão e explicação da realidade, lançando diversos olhares, articulando 

diferentes saberes numa abordagem epistemológica que norteará práticas mais 

conscientes e compatíveis com a realidade. A profissão docente carece de uma 

identidade coletiva sólida que oriente a identidade profissional de cada licenciando. 

Através do estabelecimento de uma comunidade de pertença será 

possível construir uma identidade profissional que permita a autovalorização docente 

num movimento de reconhecimento social da profissão através de resultados 

frutíferos da prática educativa.  

A comunidade de pertença que se requer abertamente estabelecida 

viabilizaria maior fruição do aprender. O aprender numa reflexão sobre si e num 

processo de formação que oriente a auto formação pela perspectiva ontológica do 

ser. O aprender nas relações com o outro, subjetivadas pela história pessoal e pelos 

contatos e construções ocasionados no processo de formação da licenciatura. O 

aprender nos confrontos com a prática através dos estágios e programas de 

docência numa hetero formação como processo de relação com os outros. O 

aprender num processo da compreensão crítica ou eco formação como coloca 

Pineau (2000) realizando as reflexões necessárias ao exercício da docência. 
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Assim as intervenções nos diferentes projetos e planos educacionais para 

adequá-los a uma intencionalidade consciente e livre ainda não estão presentes na 

estrutura desenhada e que se apresenta numa coerência com uma suposta 

mudança desejada. A mudança se efetivará mediante o cultivo da subjetividade que 

acontece na constituição do eu individual convergente com a pertença coletiva. Ao 

impregnar as práticas de subjetividade, objetiva-se a atividade numa relação 

recíproca e recursiva. Isso despertará o surgimento dos componentes filosóficos da 

formação e da atuação docente num processo subjetivo e objetivará em intenções e 

ações profícuas para o ensino e para a aprendizagem recursivamente.  

O exercício da recursividade ajusta e equilibra o fazer educacional dando-o 

coerência e significado. De acordo com Morin (2000) processo recursivo é aquele 

em que os produtos e os efeitos são, ao mesmo tempo, causas e produtores daquilo 

que os produziu numa relação dialética. 

A formação se confronta com a identidade. O objeto que me identifico é o 

que coleto para compor o meu eu profissional. O sentimento pessoal do “ser 

professor” se fará constituído nas relações coletivas inerentes ao processo de 

aprimoramento da identidade do “ser professor” coletivo e heterogêneo, uno e 

múltiplo.  

A identidade pressupõe a afirmação da autonomia do sujeito. A 

objetividade é a fonte instauradora da identidade da pessoa. Não basta lançar o 

olhar somente para a unidade há de se considerar a multirreferencialidade numa 

compreensão objetiva e subjetiva. 

Quando não há diálogo integrador entre os saberes, um saber pode se 

sobrepor, conflitar ou se opor ao outro. Os saberes são complementares. Isso pode 

ser verificado através do cultivo do diálogo numa comunidade de pertença. A 

atividade docente precisa ganhar um sentido pessoal convergindo num movimento 

de auto formação através da formação estruturada em que haja um exercício da 

subjetividade e uma valorização da mesma pelo formador numa confluência de 

interesses educativos emancipadores. 

 
A apreensão de sentido das coisas é resultante de determinada modalidade 
de vínculo entre uma dimensão da subjetividade e uma dimensão da 
objetividade [...] Qualquer hipótese sobre o mundo depende radicalmente de 
uma subjetividade apreendedora. [...] o real só tem sentido na medida em 
que se dá conta dele subjetivamente. (SEVERINO, 2012b, p.22-23). 
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D‟Ambrosio (2007) estimula o exercício da etnomatemática como forma 

de contribuir para a prática do “etno” no ensino. O que faz valorizar a cultura 

ressignificando as práticas nela existentes valorizando a subjetividade.  

Os formadores precisam desvencilhar-se das práticas preconcebidas e 

dos ranços da própria formação evitando repetir práticas mutiladoras e saturadas de 

tradições preconceituosas. Sem reflexão repetem-se os equívocos. Ao analisar erros 

é possível reconsiderar e projetar pontos referenciais para os acertos. “O projeto 

central da teoria histórico-cultural é estudar a formação da subjetividade dos 

indivíduos a partir de seu mundo objetivo, concreto, isto é, formação da consciência 

humana em sua relação com a atividade.” (RIGON; ASBARHR; MORETTI, 2016.), 

esse movimento poderá produzir uma formação correspondente ao que o ser 

humano necessita. 

Assim, Piotto, Asbarhr e Furlanetto (2017) defendem que o formador 

deverá investigar o motivo inicial dos sujeitos participantes e verificar se os seus 

motivos coincidem com o objetivo da atividade de formação. Quando o motivo não 

coincidir com o objetivo da atividade, o formador deverá intervir para gerar novos 

motivos que permitam essa coincidência. Numa abordagem epistemológica é 

possível realizar essa atividade. Quando se aprofunda o conhecimento sobre algo 

permite-se que esse conhecimento desperte interesses e num encadeamento 

recursivo de ações vai-se construindo a identidade.  

Como apregoa Morin (2000) uma teoria que não é capaz de dialogar com 

outras teorias corre o risco de se fechar em si mesma. É inoportuna a concepção 

profissional que ao supervalorizar a sua área específica do saber menospreza as 

outras áreas, afastando-a ou fechando-a em si mesma como área completa. Quando 

fechados os campos do saber, o saber se produz fragmentado.  

Precisamos ter claro na formação que o ser humano se desenvolve sob a 

influência das relações com as quais está envolvido ativamente. Envolver-se 

ativamente é dever do professor para evitar a repetição de práticas obsoletas e para 

primar pelo diálogo de integração entre as áreas. O professor ao complementar-se 

contempla também o outro gerando interesses e motivos que impulsionem ações 

positivas. No campo da motivação humana estão as emoções que a fundamenta e é 

preciso cuidado com esse campo que guia e promove a maneira de agir.  

Registrou-se que o Campus Floriano engatinha no processo de 

construção da subjetividade identitária cabendo-lhe ter consciência desse processo 



92 
 

e do valor do mesmo para formação, para o sucesso dos licenciandos para a 

permanência no curso corroborando numa formação que responda aos interesses 

humanos. “Ao agir intencionalmente, desenvolvendo ações que visam favorecer a 

aprendizagem de seus estudantes, o professor objetiva em sua atividade o motivo 

que o impulsiona.” (RIGON; ASBARHR; MORETTI, 2016, p. 39). 

Num processo carregado de intencionalidade, “a prática é a substância do 

existir. Somos aquilo que nos fazemos ao agir.” (SEVERINO, 2012b, p.13). 

Subsidiado por grupos de pesquisa e discussão sobre o assunto poderá se construir 

novas práticas compatíveis com as necessidades humanas, desconstruindo 

preconceitos e construindo uma nova cultura de ensino e de aprendizagem 

aprimorando os elementos já identificados. “[...] não é o agir que decorre do ser; mas 

o modo de ser decorre do agir. É a ação que delineia, circunscreve e determina a 

essência humana. Na prática, e por ela, as realidades acontecem e adquirem sua 

especificidade humana” (SEVERINO, 2012b, p. 45). 

Rigon, Asbarhr e Moretti (216, P. 47) reforçam que “é necessário 

investigar não apenas quais são as ações em curso na atividade pedagógica, mas 

também o que impulsionou tais ações, quais são seus significados sociais e os 

sentidos pessoais atribuídos pelo sujeito.” Assim, a análise proposta das narrativas 

pode contribuir permitindo que se passe de uma consciência imediata das vivências 

e experiências que se deram no percurso de sua vida para uma consciência refletida 

num processo de intencionalização da prática. 

 
A exigência da intencionalização no processo educacional, particularmente 
na relação pedagógica, torna imprescindível a presença da filosofia na 
formação e na atuação do educador, já que sua prática e preparação 
precisam ser guiadas por uma intenção significadora a ser apropriada pela 
atividade subjetiva do conhecimento. (SEVERINO, 2012b, p. 140). 
 
 

Pela reflexividade o ser humano aprimora suas práticas. Agrega-se como 

contributiva nessa ação as contribuições de Moura quando propõe o conceito de 

Atividade Orientadora do Ensino.  

 

Na AOE, ambos, professor e estudante, são sujeitos em atividade e como 
sujeitos se constituem indivíduos portadores de conhecimentos, valores e 
afetividade, que estarão presentes no modo como realizarão as ações que 
têm por objetivo um conhecimento de qualidade nova. Tomar consciência 
de que sujeitos em atividade são indivíduos é primordial para considerar a 
AOE como um processo de aproximação constante do objeto: o 
conhecimento de qualidade nova. A atividade assim só pode ser 
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orientadora. Nesse sentido a AOE toma uma dimensão de mediação ao se 
constituir como um modo de realização do ensino e de aprendizagem dos 
sujeitos que, ao agirem num espaço de aprendizagem, se modificam e, 
assim, também se constituirão em sujeitos de qualidade nova. (MOURA et 
al, 2017, p. 111,112). 

 

Segundo Moura (2002, p. 157) “tomar o ensino como uma atividade 

implica definir o que se busca concretizar com a mesma, isto é, a atividade 

educativa tem por finalidade aproximar os sujeitos de um determinado 

conhecimento”. Essa pode ser uma alternativa viável para a formação. 

 
A partir da dimensão humana de formação dos indivíduos que, os seres 
socialmente determinados, estruturam sua atividade nas relações subjetivas 
e objetivas presentes nas ações humanas [...] essa convicção, sustentada 
no conceito de atividade, gestada no cerne da Teoria Histórico-cultural, 
decorre do pressuposto de que os processos de mudança da prática dos 
professores dependem de suas mudanças internas, como sujeitos que 

ensinam na relação com as condições objetivas. (DIAS e SOUZA, 2017, 

p.183). 
 

 

Evidencia-se que a formação deve se dar no diálogo e na valorização 

considerando também o que fora esboçado no quadro apresentado anteriormente 

(Quadro 06). Assim, a perspectiva prático-reflexiva promoverá um movimento 

dialético e dinâmico das relações entre seus formadores, entre os formadores e os 

licenciandos e entre as instituições formadoras e as instituições laboratórios 

(escola).  

O diálogo perene oferecerá um caminho de via dupla promovendo trocas 

recíprocas que permitam promover resultados na formação e nas ações 

desenvolvidas pelos sujeitos formados no exercício da profissionalidade para além 

do cumprimento das normas e regras institucionais contemplando assim o ser 

humano profissional e o ser humano sujeito da educação. 

Desse modo as análises demonstraram que os conteúdos científicos e 

técnicos são relevantes. Sem o cultivo da subjetividade se perdem no tempo e no 

espaço as reais necessidades e intencionalidades educacionais e em especial no 

processo de formação, perdendo-se as articulações necessárias a identidade 

docente o que permitirá o processo de profissionalização consciente. Ao ignorar a 

subjetividade essa pode trazer danos para a atividade por ter forte poder 

influenciador nas ações humanas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No percurso de investigação a cerca da formação docente considerando a 

subjetividade e a identidade docente emerge a compreensão dos diferentes 

processos que envolvem a complexidade da formação como atividade 

eminentemente humana. 

Ao delinear os processos da identidade docente revelados pela subjetividade 

através da formação profissional na atuação dos professores egressos do curso de 

Licenciatura Plena em Matemática do IFPI - Campus Floriano, percebeu-se o valor 

das experiências e das vivências que não obtiveram melhores resultados por conta 

do conflito velado entre os saberes da docência.   

Ao manter o conflito sobre a relevância de saberes da docência podem ser 

percebidas e registradas as perdas causadas nesse “cabo de guerra” que sempre 

resta por prejudicar o lado mais fraco do jogo, nesse contexto a educação básica. 

Daí considerarmos os saberes da cultura simbólica como essenciais a uma mudança 

que contribuirá para a melhoria da formação e da atuação do docente. 

Do estudo depreendeu-se o conceito de subjetividade como um processo 

interno do ser humano desencadeado pelas relações sociais, históricas, 

biopsíquicas, epistêmicas e culturais que o impulsiona ou o retrai diante das 

experiências do mundo. Tal processo conduz às ações praticadas pelos seres 

humanos conjecturando sua identidade.  

A identidade humana vai sendo construída nas diversas relações: as que 

individualizam o ser, as que dão pertencimento e as que estabelecem a sua preciosa 

unidade existencial.  

A subjetividade e a identidade indissociáveis do ser humano estão presentes 

em seu trato profissional e se reformulam ou se redefinem durante a formação 

profissional e a partir dos fundamentos filosóficos necessários a composição da sua 

consciência conceitual.  

Nessa percepção e através da análise do processo de subjetivação docente, 

verificou-se o valor dos programas de iniciação a docência como contributivo para a 

identificação dos licenciandos com a profissão.  

Descrevemos o processo de formação nas visões e nas concepções 

pessoais dos egressos apontando como a formação trouxe algumas contribuições 

para a “subjetividade identitária” dos mesmos. Os resultados obtidos não são 
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suficientemente significativos em relação ao escasso número de alunos egressos e 

que faz apontar uma patente evasão dos alunos dos cursos de licenciatura 

possivelmente provocada pela não identificação e não consideração do processo de 

subjetivação do ser humano em sua profissionalidade.  

Não contestando o acervo disponível e contumaz dos estudos sobre a 

formação ainda conclamamos estudos mais aprofundados sobre a subjetividade, 

inclusive com mais pesquisas e explorações das narrativas de formação que 

permitam as instituições perceberem seus processos formativos numa meta 

compreensão e numa ação dialógica e dialética no anseio de contribuição para a 

formação docente e quiçá para a educação como um todo.  

Em Severino (2012b) verificamos que para tornar-se humano o agir precisa 

impregnar-se de sentido. Este sentido precisa ser instaurado, num relacionamento 

dialético e complexo, entre sujeito e objeto, no seio da prática que se inicia nas 

licenciaturas.  Portanto sugere-se a instauração de grupos de pesquisa que lancem 

um olhar sobre a formação ao tempo em que experimenta suas constatações na 

prática num laboratório evolutivo da profissionalidade docente. Essa cultura poderá 

ser implantada como exigência legal de formação tentando assim estabelecê-la 

como hábito. 

É inegável o valor da objetividade na educação, no entanto precisamos de 

subjetividade por estarmos tratando do humano do sujeito. Sem objetividade não se 

faz educação, mas quando o subjetivo não pede a objetividade não se concretiza daí 

somarmos diversos resultados não satisfatórios.  

Quando se faz um trabalho inadequado ou ruim compromete-se toda uma 

classe profissional e a classe comprometida não terá o respeito e o reconhecimento 

que merece. O ser professor não deve ser visto como mera missão humanitária, mas 

como ação profissional calcada pela intencionalidade e diante do caráter subjetivo 

da educação de modo a produzir marcas diferenciadoras neste ofício.  

Pretendemos contribuir dando maior nitidez à percepção de que a ação 

profissional do docente não se reduz às técnicas. Esta traz consigo saberes, 

características e exigências próprias que devem ser correspondidas para dar conta 

da missão que é profissional e também humana. Se essa contribuição não gerar os 

impactos que os quais pretendemos, que sejam ao menos cócegas na sensibilidade 

humana.  
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Não concebemos um trabalho educativo que não se proponha a operar 

mudanças concretas nas vivências humanas. Que nos permitamos nos afetar para 

um processo de reação positiva desembocada na existência dos homens. É uma 

proposta desafiadora, pois “transformar a espécie humana em verdadeira 

humanidade torna-se o objetivo fundamental e global de toda educação que aspira 

não apenas ao progresso, mas à sobrevida da humanidade”. (MORIN. 2000, P.78). 

Diante da complexidade das relações humanas, a educação é convocada de 

forma imperativa a reconstruir a humanidade nas pessoas e nas relações. Algo 

simples que exige de nós o pensar complexo.  Como nos coloca Morin, inspirado em 

Montaigne, de maneira recorrente em seus escritos, a necessidade de uma “cabeça 

bem feita” onde o mundo somente nos enche a cabeça. Severino (2016, p. 46) 

também afirma que “quanto mais complexa se torna a sociedade humana, maior 

importância vai tendo a educação”. 

Diante dessa questão, principalmente pelo fato de estar diretamente ligada a 

formação docente, defrontei-me ao desafio de pensar e repensar a educação a luz 

da filosofia. Inspirada na própria prática docente, desde os primeiros momentos, 

como professora, atuando em diferentes níveis e modalidades de ensino, e 

prioritariamente na formação docente, sempre me “flagrava” num movimento que 

intenciona contribuir para uma educação mais humanizada e humanizadora. Urge, 

pois tecer humanidades. 

A educação e a formação docente vêm passando por diferentes 

movimentos. Desde a formação comprometida com valores significativos valorizando 

os fundamentos antropológicos, ontológicos, epistemológicos e axiológicos até 

mesmo a “produção fabril” de docentes em cursos aligeirados e de qualidade 

questionável. Estamos falando da formação que deve contemplar a formação de 

humanos que carrega consigo a complexidade.  

Ao longo da história a educação foi e ainda vem sendo pensada e 

estruturada no paradigma newtoniano (hoje questionado) como se pensou e ainda 

se estrutura muitas outras questões da humanidade e em que pese esse modelo 

serviu e ainda continua servindo para práticas educacionais. Contudo sabemos que 

cada tempo histórico traçou seus modelos e tendências de acordo com suas 

intencionalidades considerando o modelo social de cada tempo histórico. 

Na reflexão foram recorrentes as falas de um humanista que em sua 

trajetória nos apresenta importantes contribuições para a formação docente através 
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da filosofia da educação.  Severino afirma que “Por ser uma prática histórico-social, 

o conhecimento em educação exige um novo contorno epistêmico.” (p.111, 2012b). 

Assim pensamos que o novo contorno epistêmico deve priorizar questões que 

venham responder os anseios dos homens dentro da complexidade em que estes se 

formam e são formados. 

As ações da formação docente terão forte impacto em como essa ação 

acontecerá nas salas de aula, assim busca-se defender uma formação que traga em 

seu projeto e em sua ação uma formação que seja transformadora que possa 

promover o ser humano em sua complexidade considerando suas práticas culturais 

e suas necessidades sociais. Severino diz que “A educação é um processo de 

extrema complexidade que decorre de sua integração ao campo dos fenômenos 

humanos, bem como sua historicidade” (2012 p. 114).  

Como cada tempo histórico pede um formato que contemple os avanços e o 

modelo de homem ideal. Qual o modelo de homem ideal para a sociedade atual, 

como respeitar a cultura existente, como estabelecer novas culturas, considerando 

toda a história em suas fases de forma a evitar a história cíclica? Como faremos 

para promover uma educação humanizadora? De que forma estamos transformando 

a escola ou reproduzindo os velhos modelos a ponto de essa escola estar 

produzindo nos docentes e nos discentes certa “descrença” e “desesperança” sobre 

seu papel e seu poder. 

Cabe um debate em torno do humanismo que permita tornar a prática 

docente crítica e iluminadora de ações coerentes com as necessidades humanas. 

Para Severino (2016, p 19) “se faz necessária à compreensão da educação como 

intervenção social que constrói sujeitos”. Acrescente-se sujeitos da sua história e, 

portanto da sua atuação enquanto humano. 

Segundo Severino (Entrevista, 2016 p 46) “a prática educativa pressupõe 

sempre um significado conceitual, uma referência axiológica e uma concepção sobre 

a condição existencial histórica do homem, tanto como individuo pessoal quanto 

como sujeito coletivo”. Estamos frente a um tempo histórico que precisa reavaliar 

seus valores, se é que já foi avaliado, considerando a condição existencial e suas 

carências na atualidade. 

Evocamos posicionamentos éticos necessários: 

 
A ética não pode satisfazer-se de boas intenções. Deve mobilizar a 
inteligência para enfrentar a complexidade da vida, o que para mim significa 
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“bem-pensar”. [...] Para mim, “bem-pensar” significa abandonar os pontos 
de vista dos saberes separados [...] esforçar-se em conceber as 
solidariedades entre os elementos de um todo e, desse modo, contribuir 
para suscitar uma consciência de solidariedade; conhecer os contextos e 
reconhecer a complexidade das situações nas quais devemos agir significa, 
em particular, compreender que existe uma ecologia da ação. (MORIN, 
2014, p 61). 

 

Nada se faz sem ação, podemos estruturar os mais belos projetos. Sem 

ação esses se tornam inúteis e como costumamos dizer: “coisa pra inglês ver”. 

Infelizmente o que vemos nas escolas são projetos pedagógicos que não têm nada 

de políticos, muito menos de éticos que servem somente para cumprimento de 

burocracias. Falta-nos a ecologia da ação. Falta-nos solidariedade, falta-nos ação. 

Enquanto cada docente estiver cumprindo sua carga horária da sua 

disciplina específica não conseguiremos realizar um trabalho de resultados na 

educação. Vemos muitas fragmentações de ações, de valores, de ideias, de ideais, 

de disciplinas, fragmentações de toda ordem. 

Precisamos de ação de cooperação.  Segundo Severino (2012, P.139).  “A 

práxis educacional realiza-se na ação concreta e singular dos educadores agentes.” 

Temos que considerar que cada ser tem contribuições significativas para a 

engrenagem da educação como acontece na natureza, no corpo humano onde cada 

membro, cada célula tem a sua contribuição sem a qual não funcionaríamos a 

contento. A educação necessita desse espírito de solidariedade e cooperação sem 

que desfilem os egos inflados daqueles que a fazem. 

Severino diz que não há educação humanizadora sem considerar os seres 

humanos como dotados de uma personalidade subjetiva, como integrantes de uma 

sociedade historicamente determinada e de uma espécie característica (2012, p. 

147) e complementa que pela subjetividade o homem intervém significativamente na 

objetividade. Por isso, sua formação, mesmo que profissional, pressupõe o cultivo 

de sua subjetividade (2012. p. 159). 

Como estamos cultivando as subjetividades na escola? Até que ponto 

estamos exterminando a riqueza da diversidade na tentativa de homogeneizar os 

seres humanos? Porque não trabalhamos com a complexidade dos seres e 

tentamos simplificar empobrecendo, formatando, globalizando o mundo e as 

pessoas? 
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Precisamos de filosofia. A filosofia ajuda a organizar as intencionalidades 

dentro do seu conhecimento da realidade e contribui para que possamos perceber a 

complexidade do mundo, das coisas e das pessoas. 

 
A filosofia deve contribuir eminentemente para o desenvolvimento do 
espírito problematizador. A filosofia é, acima de tudo, uma força de 
interrogação e de reflexão dirigida para os grandes problemas do 
conhecimento e da condição humana. (MORIN, 2002, p.23) 

 

Urge mudanças na educação e no ensino e essa mudança começa no 

processo de formação docente com docentes que busquem imprimir uma nova 

forma de educar a partir da sua prática pessoal uma vez que ao formar estamos nos 

formando e ainda pelo fato de que todo professor se projeta como modelo 

profissional a ser seguido pelo discente em formação. Assim cabe a construção ou 

resgates das dimensões humanas. A filosofia nos oferece essa reflexão dentro da 

epistemologia, da ontologia, da axiologia, da política, da ética e da estética. Mais 

filosofia, mais vida, mais humanidade. Como colocou Chaplin em o Grande Ditador 

(1940) “Não sois máquinas! Homens é que sois!”.  
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Idade: _____________ 

Tempo de experiência docente: _____________ 

1. Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e como 

você chegou até aqui?  

 

2. Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que o levaram 

para optar para essa formação? 

 

3. Como você vê a formação docente de matemática no IFPI campus Floriano? 

 

4. O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) significou na 

sua formação docente? 

 

5. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

 

6. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

 

7. Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não contribuíram 

para exercícios das atividades docentes?  

 

8. O que é ser professor de matemática pra você? 

 

9. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica com essa 

atividade? Como? 

 

10. O que mais te desafia no exercício da docência? Como a formação ajudou ou 

deixou de acrescentar nesse projeto?  

 

11. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o que você 

incluiria e o que você retiraria? Justifique. 

 

12. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como você 

aprendeu afeto e exercícios da docência? Como isso se reflete na sua pratica? 
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APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Sr. Diretor do IFPI- Campus Floriano 

A instituição, representada por Vossa Senhoria, está sendo convidada a 

participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento abaixo contém todas 

as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós. 

O estudo apresenta o processo de constituição identitária evidenciada na atuação 
profissional considerando essa construção a partir de sua formação. A pesquisa contará 
com depoimentos de egressos do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí -IFPI- Campus Floriano. A formação docente 
em sua essência representa um momento histórico e político que demarca campos dotados 
de intencionalidade na vida do formador e do formando. Tais campos são permeados e 
influenciados pela identidade, tal como construída e implementada pela subjetividade do 
docente. Esta subjetividade identitária intervem significativamente na impregnação 
intencionalizante das práticas do docente. O objetivo desta pesquisa é identificar a 
constituição de uma identidade docente proveniente da formação profissional e revelada 
pela subjetividade na atuação dos professores egressos do curso de licenciatura plena em 
matemática do IFPI-Campus Floriano/PI.  

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: CLEONICE MOREIRA LINO 
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 150. Centro. Corrente-PI 
TELEFONE: (89) 3573 1668 – (89) 99915 2323 e-mail: cleonicelino@ifpi.edu.br 
ORIENTADOR: Antônio Joaquim Severino e-mail: ajsev@uol.com.br 

 

 

Participante:  

Dados da Instituição 

Nome: 

Endereço: 

Contato: Cargo/Função: 

Telefone: e-mail: 

 
Assinatura do Pesquisador Responsável: 

___________________________________ 
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APÊNDICE C  

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
Eu ......................................................................................, RG ..........................., 

Representante Legal desta Instituição, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea 
vontade que o IFPI – Campus Floriano................................................................situado à 
..........................................................., assim como os servidores do mesmo, por mim 
representados, sejam campo de coleta de dados do estudo “A construção da 
subjetividade identitária na formação do docente de Matemática: percepção dos 
egressos do Curso de Licenciatura em Matemática do IFPI – Campus Floriano/PI”, e 
esclareço que obtive todas informações necessárias. Declaro que recebei cópia do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Estou ciente que: 

I) A Instituição tem a liberdade de desistir ou interromper a colaboração 
neste estudo no momento em que desejar, desde que comunique por escrito ao 
pesquisador com antecedência de 15 (quinze) dias;  

II) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, 
mas concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que nem o 
nome desta instituição, de seus dirigentes e servidores sejam mencionados; 

III) Caso a Instituição desejar, poderá tomar conhecimento dos resultados 
ao final desta pesquisa. 

(   ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

(   ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

IV) Caso tenham sido tiradas fotografias, 
(   ) concordo que sejam incluídas em publicações científicas, se necessário 

(   ) concordo que sejam apresentadas em aulas para profissionais da área. 

(  ) não concordo que sejam incluídas em nenhum outro tipo de publicação ou 

apresentação. 

. 
LOCAL E DATA: 

________________________,       de                              de   2017. 

 

________________________________________________ 
(Assinatura) 
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APÊNDICE D  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa: A 
construção da subjetividade identitária na formação do docente de Matemática: 
percepção dos egressos do Curso de Licenciatura em Matemática do IFPI – Campus 
Floriano/PI,  no caso de você concordar em participar, favor assinar ao final do documento. 
Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com a pesquisadora ou com a instituição.  

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: CLEONICE MOREIRA LINO 
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 150. Centro. Corrente-PI 
TELEFONE: (89) 3573 1668 – (89) 99915 2323 e-mail: cleonicelino@ifpi.edu.br 
ORIENTADOR: Antônio Joaquim Severino e-mail: ajsev@uol.com.br 

 

OBJETIVO: Identificar a constituição de uma identidade docente proveniente da 
formação profissional e revelada pela subjetividade na atuação dos professores egressos do 
curso de licenciatura plena em matemática do IFPI-Campus Floriano/PI. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: O voluntário da pesquisa deverá responder a 
uma entrevista gravada em áudio sobre a formação recebida no IFPI-Campus Floriano. Será 
realizada uma entrevista presencial ou a distância de acordo com a disponibilidade do 
entrevistado. Os dados coletados na entrevista servirão de análise para o estudo. 

 
BENEFÍCIOS:  
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto 

com sua participação. Você também não receberá nenhum pagamento com a sua 
participação. 

 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: As informações são confidenciais e 

serão divulgadas em eventos e publicações científicas, não havendo identificação dos 
voluntários, a não ser entre os voluntários pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação.  

 
Assinatura do Pesquisador Responsável: 

____________________________________ 
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
Eu, ____________________________________________________ 

RG____________, declaro que li ou foi me lido as informações contidas nesse 
documento, fui devidamente informado(a) pela pesquisadora – CLEONICE MOREIRA 
LINO– os objetivos, procedimentos do estudo que serão utilizados, que não haverá 
custos/reembolsos aos participantes, da confidencialidade da pesquisa, concordando 
ainda em participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento 
a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que 
recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

 
LOCAL E DATA: 

Assinatura 
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APÊNDICE E  

NARRATIVAS DE FORMAÇÃO 

 

ENTREVISTA 01 - ALFA 

“[...] não gostava de matemática e um professor me motivou bastante e 

me fez ver beleza na matemática [...] no período do vestibular, eu tinha o prazer em 

estudar pra matemática e não sentia tanto prazer em estudar as outras coisas [...] 

ele me incentivou a fazer engenharia [...] mas eu acabei optando pela matemática 

[...] nos primeiros módulos eu tinha me dado muito bem em algumas disciplinas [...] 

no fim do segundo modulo eu fui chamado num colégio pra poder dar aula [...] eu ia 

dar aula numa turma de terceiro ano somente, mas a experiência foi boa os alunos 

gostaram de mim [...] a minha experiência como docente foi paralela também com a 

experiência de professor [...] muitas vezes eu estava errando e quando eu ia assistir 

aula com as professoras que davam as disciplinas pedagógicas elas mostravam o 

que eu tô precisando melhorar [...] a teoria na pratica e o meu aprendizado ele foi 

concomitante, algumas coisas eu errava, algumas coisa eu acertava eu ficava feliz 

[...] quando errava e perceber também que dava pra melhorar [...] eu terminei o meu 

curso de matemática [...] uma das coisas que me levou a fazer inicialmente o curso 

em licenciatura em matemática, teve sim a questão do gosto, mas também tem a 

questão da família [...] às vezes eu pensava que se eu quisesse fazer outro curso 

talvez meu pai não tivesse condição de sustentar [...] eu vou ser professor, eu vou 

gostar depois eu consigo dinheiro quem sabe, se eu não gostar eu faço outra coisa 

[...] desde o início eu sabia que eu realmente ia gostar do curso e que eu sentia 

prazer em dar aula de matemática [...] quando eu comecei dar aula de matemática, 

algumas pessoas falavam: poxa professor mais o senhor tão novo já tá sendo 

professor o senhor tem capacidade pra fazer outras coisas [...] por mais que eu 

tivesse noventa por cento de convicção que eu ia ser professor de matemática mais 

sempre batia aquele negócio: será se não vale a pena eu parar para estudar e 

conseguir outra coisa? [...] vinha na minha cabeça uma frase: se você gosta de uma 

coisa faça bem, porque fazendo bem um dia você vai ser recompensado. [...] eu 

pensava que essa recompensa seria em dinheiro, mas eu nunca vou esquecer: 

quando eu cheguei em casa eu chorei muito após uma despedida de turma onde 

falei que eu estava muito feliz [...]uma menina falou que não gostava de matemática 
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mas começou a gostar de matemática por minha conta. [...] descobrir que isso foi a 

minha recompensa [...] eu estava fazendo curso de matemática e obtive essa 

resposta: se realmente eu estava mudando a vida de alguém. Assim como fizeram 

eu gostar de matemática, consegui fazer alguém gostar de matemática também [...] 

foi a minha primeira resposta positiva e também pra mim era o que eu precisava 

para ter o cem por cento de certeza que eu queria ser professor e era aquilo que ia 

me fazer feliz. [...] No meu curso [...] Tinham muitos professores preocupados com a 

questão da formação docente, de realmente tentar compreender o aluno. [...] 

importante ter o foco para pesquisa, mas se os professores não tinham foco para 

pesquisa, não tinha como também fazer a gente sentir gosto pra algo que eles não 

gostavam. [...] no meu perfil docente, com certeza o que mais contribuiu foi a 

instituição de onde eu vim, de onde eu me formei [...] eu lembro que tudo isso eu fui 

construindo mediante conversas com professores não só em sala de aula mas em 

outros ambientes [...]que boa parte do que eu sou hoje eu devo muito aos 

professores do IFPI [...] desde a maneira como eles ministraram disciplinas e até[...] 

mercado de trabalho [...] como lacuna faltou incentivo a pesquisa [...] um 

acompanhamento no estágio [...] o serviço de monitoria. [...] a avaliação da 

aprendizagem foi uma das disciplinas que eu achei muito importante, percebi que 

nem sempre o erro está no aluno. Eu lembro que eu discordava muito da professora 

em algumas teorias que não se aplicavam, porque eram realidades diferentes, que 

cada caso é um caso, mais muitas vezes também eu tinha alguns preconceitos [...] 

com relação ao ensino como deveria ser, quando eu lia a respeito e discutia em sala 

de aula eu via que era diferente pois algumas coisas eu já percebia [...] A gente 

aprendia a disciplina de uma maneira, quando eu chegava para dar aula eu 

acreditava que daquela mesma maneira iria dar certo  [...] de início até deu certo, 

porque eu trabalhei num colégio particular e tinha alguns alunos que eram 

extremamente aplicados, mas numa nova turma eu tentava dar o mesmo nível e 

eles tinham dificuldade [...] eu demorei pra realmente parar e olhar pra mim: será se 

o problema não sou eu? [...] a gente realmente lembra o que a gente leu e aprendeu 

em sala de aula e pensa: como é que eu posso aplicar aquilo que eu aprendi  [...] eu 

lembro de algumas conversas que foram extremamente proveitosas para  minha 

prática docente com uma professora pedagoga. Ela era uma contadora de histórias, 

[...] a gente chegava em casa [...] percebia que as experiências que ela teve era o 

que alguns teóricos ensinavam. [...] uma coisa que ela sempre falou: a gente se 
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colocar no papel do aluno, não ser simplesmente o professor que passa a disciplina, 

tentar entender o que o aluno está passando [...] é necessário quebrar a barreira 

entre professor e aluno e entrar na natureza do aluno [...] dar aula de matemática é 

extremamente complicado porque eu nunca vou ver matemática na minha vida, mais 

a gente precisa entrar na vida do aluno pra ver até mesmo onde ele usa na 

matemática [...] precisa entrar na vida do aluno pra perceber quais são as 

dificuldades dele e perceber qual o melhor método pra ele aprender [...] a gente 

entrar na vida do aluno pra ele poder entrar na nossa disciplina [...] ser professor de 

matemática é um imenso desafio [...] ter que mostrar para as pessoas que mesmo 

aquilo que eles acham que não vão ter serventia, ai eles tão usando [...] o próprio 

sistema educacional não favorece o ensino de matemática, as ementas estão 

ultrapassadas e devemos ensinar uma coisa para o aluno que não vai ter conexão 

com algo que ele vai ver mais a frente [...] tem que tentar ajeitar a ementa para dar 

um mínimo de lógica possível para os conteúdos [...] acredito que todo mundo pode 

aprender matemática [...] se aprender bem matemática a gente pega gosto [...]se 

existe de fato a inteligência matemática a gente adquire ela [...] fazer que os alunos 

possam avançar e ir além [...] ensinar matemática é ter humildade no sentido de que 

muitas vezes você pode tá dando aula para um aluno que quer ir além do que até 

você pode ensinar [...] eu pude ter esse sentimento de humildade, de reconhecer 

que realmente você pode levar os alunos além até mesmo do que um dia você pode 

chegar [...] a identidade é formada em meio aos diferentes contextos [...] um cara 

que não tem uma identidade docente precisa rever alguns conceitos [...] o principal 

fator que constrói o nosso perfil docente é trabalhar com os vários tipos, com as 

várias realidades, com as várias situações  [...]  o professor se amolda para poder 

conquistar realmente o aprendizado da turma [...] mas tem que ter os critérios dele 

[...]  é extremamente importante para a formação docente, a formação moral [...]digo 

aos alunos que se eu ensinar a eles simplesmente a somar, subtrair, multiplicar e 

dividir, eu vou ser simplesmente o mais infeliz de todos os professores, porque se eu 

não consegui ensinar nada deles pra vida [...] tento ensinar a questão da ética, da 

moral, até mesmo pela matemática [...]  A formação do perfil docente tem esses dois 

pontos: se inserir em vários contextos e com esses contextos adquirir ferramentas 

para fazer a engrenagem funcionar independente do contexto, lembrando que ele 

tem uma essência, tem alguns princípios e que vão definir ele como professor: o que 

vai fazer e o que ele não vai fazer; o que ele aceita e o que ele não aceita [...] o 
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grande desafio hoje é “inculcar” no aluno a importância do estudo [...] nas 

metodologias de ensino de aprendizagem, tem muita coisa que deve ser revista [...]  

eu não gosto da maioria dos livros didáticos que são utilizados, por apresentarem 

definições erradas e poucas aplicações, exercícios que muitas vezes nada tem a ver 

com o contexto do aluno [...] a matemática é simplesmente uma reprodução do que 

tá na natureza, nos relacionamentos e no mundo. Então tem que tornar a 

matemática atrativa pros alunos, para que possam estudar mais porque eles 

acreditam que aquilo é importante pra eles [...] é preciso ampliar as discussões a 

respeito do sistema de avaliação e questões didáticas [...]  No que eu puder fazer 

pra incentivar os alunos, eu faço! No que tá na minha capacidade eu sempre faço. 

[...] E eu quero ser esse agente influenciador também na vida dos alunos. 

 

ENTREVISTA 02 BETA 

Me tornei professor.... [...] não era [...] uma grande ambição, foi meio que 

cair de paraquedas [...] Passei, comecei a cursar [...] e gostei, acabei me 

identificando com a área e acabei ficando [...] tive alguns problemas [...] passei um 

ano com o curso praticamente trancado [...] muito incentivado pelos professores 

pelos colegas, voltei, terminei [...] já tinha trabalhado como substituto no estado, 

também nesse meio tempo trabalhava em escola particular [...] tudo isso sem 

terminar o curso [...] hoje eu sou professor [...] hoje em dia é a única coisa que eu 

me vejo fazendo. [...] é claro que eu sempre tive muita afinidade com a área da 

matemática [...] então tinha uma certa afinidade com área [...] Depois que entrei no 

curso e conheci melhor foi que eu fui me identificando, fui gostando, e aí hoje eu só 

me vejo fazendo isso [...] nós que optamos para área da exatas, nós somos muito 

resistentes a área da pedagogia [...] na minha visão a formação na realidade é uma 

grande base [...]muitas outras coisas a gente vai aprender na realidade com outras 

formações complementares e até com a própria experiência [...] Com leituras, com 

produções, [...] pesquisas, então eu vejo a formação [...] como sendo muito boa [...] 

muitas das coisas que eu... [...] sei hoje aprendi lá [...] conteúdos [...] a experiência 

de observar os professores, de ouvir relatos da própria experiência deles [...] no 

tempo que eu fiz o curso [...] a gente teve [...] pouco incentivo a pesquisa, a 

produção de artigos, produção para eventos [...] hoje eu sinto bastante falta e 

dificuldade [...] e aí surgiram grandes dificuldades com relação a produção do TCC 

[...] hoje eu sinto grande dificuldade de desenvolver pesquisas, trabalhos com meus 
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alunos. O início do exercício profissional [...] é sempre um choque porque você se 

depara com a realidade [...] no curso a gente fica bem envolvido com muitas teorias, 

ensino, interesse de aprendizagem [...] quando a gente chega pra aula e se depara 

[...] com a realidade de cada aluno [...] da escola, [...]da instituição, [...] da cidade ou 

do bairro, enfim... com a realidade financeira, com a realidade estrutural dos prédios 

[...] a gente fica ali muito preso ao instituto e é tudo bonito, [...] tudo funciona bem, e 

quando a gente depara na realidade das escolas dos estados, municípios, 

particulares [...] é uma realidade diferente [...] e nesse ponto eu considero o estágio 

importante, muito importante é claro, porque ele lhe coloca lá de fato numa situação 

real, ainda que observada, ainda que é... como se fosse um laboratório [...] 

considero [...] o início como sendo bem difícil[...] porque você tem que gerenciar sala 

de aula, tem que [...] descobrir como é que cada aluno aprende, você tem que[...] 

cumprir objetivos, metas, tem que cumprir a ementa [...] São vários desafios [...] é 

sempre um dilema, [...] tem que ter muita paciência, tem que estudar bastante, tem 

que ler bastante [...] observar bastante sobre que decisões, qual melhor decisão 

tomar [...] as grandes contribuições eram mesmo quando a gente discutia as 

experiências [...] quando alguns colegas começaram a trabalhar [...] os relatos, as 

experiências que eles traziam eram muito enriquecedoras e também as próprias 

experiências dos professores [...] contribuíram bastante [...] fazia a gente refletir 

bastante [...] até hoje faz [...] essas as reflexões que mais engradeciam a nossa 

formação docente [...] Pra mim ser professor de matemática é ser alguém que 

aproxima a matemática dos alunos [...]que desmistifica [...] ou tenta [...]desmistificar 

toda aquela questão de a matemática ser as disciplinas mais difícil ou “a mais difícil” 

do currículo, ser o bicho papão, ou aquela que reprova né, aquela que ninguém 

gosta [...] que faça com que ele tenha prazer [...] eu me identifico com essa atividade 

[...] não me vejo hoje fazendo outra coisa. Ela [...] consolida minha identidade 

quando eu reflito dia após dia, sobre o que que eu fiz naquele dia e penso como 

melhorar pro outro dia, como fazer melhor... [...] eu particularmente [...] quando 

termina uma aula eu vejo que aquela aula foi totalmente improdutiva, eu saio dali 

totalmente arrasado... [...] a reflexão é o mais importante, é o pensar diariamente [...] 

a gente ouvia muito isso no curso [...] atividade critico reflexiva [...] não entedia muito 

e pouco a pouco com a experiência a gente vai entendendo melhor o que é essa 

reflexão, você pensar, refletir... [...] O que mais me desafia é colocar os alunos pra 

produzirem... conhecimento [...] coloca-los para produzirem, pra entenderem 
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algumas situações da vida deles, dar uma volta no mundo deles, que estejam 

envolvidos na matemática. Colocar eles pra produzirem, pesquisarem [...] ser 

mediador entre os alunos e o conhecimento de forma que eles não só reproduzam, 

mais produzam, pesquisem... [...] se identifiquem [...] eu incluiria mais pesquisas não 

é, incentivar os alunos a produzir, [...] se a gente olhar pra nossa formação que é pra 

ser professor do ensino básico, [...] É... Que uma das disciplinas que eu me lembro é 

calculo numérico que sinceramente era uma das mais voltadas para matemática 

pura, [...] umas das mais difíceis, e que... na  formação contribuiu [...] pouco [...] Se 

eu aprendi de uma forma eu acabo tentando ensinar daquela mesma forma [...] a 

gente tem que romper e buscar outras maneiras caso não esteja dando certo 

[...]Então eu tenho que parar, tenho que pensar [...] acho que influi diretamente. 

 

ENTREVISTA 03 GAMA 

[...] prestei o vestibular [...] pra Engenharia Elétrica [...] não passei, mais 

era o que eu queria [...] aí fui cursar Matemática [...] no terceiro período [...] comecei 

dar aula [...] aí comecei a tomar gosto [...] terminei o curso [...] hoje, estou como 

professor de matemática. [...] na época em que fiz o curso, boa parte dos 

professores, [...] não tinham [...] uma boa qualificação [...] não impossibilitou de a 

gente fazer um bom curso. [...] eu pude encontrar [...] norte de como eu trilhar essa 

carreira... [...] de ser professor.  [...] quando diz respeito a disciplinas especificas [...] 

foram poucas, tivemos mais disciplinas pedagógicas [...] meu primeiro contato de 

sala de aula [...]  pra mim e pra todo mundo foi um choque, porque[...] uma coisa 

você estar em sala de aula...[...] no curso meio que você não adquire [...] aquele 

jogo, como lidar com os adolescentes, e até hoje eu não sei [...] Você tá aprendendo 

constantemente, cada dia você aprende uma coisa diferente [...] você estuda lá 

algumas teorias, algumas coisas, você estuda alguns autores que defende algumas 

teorias e aí quando você vai pra sala de aula, são coisas que você quase que... é... 

você não aplica [...] não consigo aplicar aquilo ali [...] Eu me sinto realizado como 

professor, [...] porque é uma área que eu gosto, [...] é uma ferramenta que eu como 

professor posso estar ajudando pessoas [...] posso estar contribuindo com a 

sociedade no sentido de melhorar. [...] quando eu consigo passar alguma coisa para 

meus alunos, [...] tenho o prazer mesmo de estudar matemática, gosto demais, e [...] 

por isso eu me identifico [...] sou professor do ensino médio, um dos maiores 

desafios [...] é lidar com os jovens,[...] acho que pelo fato [...] deles ingressarem 
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ensino médio com dificuldade muito grande [...]  é um desafio pra mim [...] não 

consigo, as vezes, fazer meu trabalho de forma satisfatória. [...] eu retiraria [...] 

algumas disciplinas pedagógicas e incluiria mais disciplinas específicas no curso, no 

sentido de dar suporte a você dar continuidade a carreira acadêmica. [...] pelo fato 

de eu ser professor de escola pública e uma grande maioria dos alunos, são alunos 

de classe média baixa [...] eu sou filho de lavrador também sou [...] classe média 

baixa [...] me identifico [...] com boa parte dos alunos [...] são filhos de lavradores 

assim como eu [...] isso contribui de forma positiva [...] eu me identifico muito em 

algumas coisas, passei por isso também, e isso contribui de forma positiva. 

  

ENTREVISTA 04- DELTA 

[...] Quando eu estava no ensino médio tive um excelente professor de 

Matemática, e nessa época ele foi um... diria um espelho pra mim, então isso me 

motivou bastante a querer fazer matemática [...] me ingressei no curso de 

matemática [...] prestei concurso [...] e mesmo não tendo experiência na época já 

ingressei como professor de matemática [...] foi escolha minha. [...] durante a 

formação do curso veio essa paixão por dar aula. É... acredito que durante os 

estágios [...] No caso do ensino de matemática em Floriano eu diria que excelente, 

até mesmo me baseando nos resultados que o campus já tem hoje [...] aprendi a dar 

aula lá e também boa parte do conhecimento que adquirir pra exercer a função de 

professor de matemática também foi adquirido lá [...] minha primeira experiência em 

sala de aula foi no estágio durante o curso de graduação, e aí logo em seguida já foi 

como profissional [...] já foi ingressando já na carreira de professor [...] ao termino do 

curso já foi ingressando na instituição. [...] o que mais contribuiu para a minha 

formação foi os excelentes profissionais que eu tive os excelentes professores [...] 

durante a minha formação. [...] estou exercendo a função que eu gosto e também 

vejo como uma forma de contribuir para a sociedade atual. [...] Eu me identifico 

muito bem, até porque pra mim [...] matemática é tudo, e aí ser professor é uma 

forma de tá exercitando esse conhecimento que eu adquirir com o tempo e também 

durante a minha graduação e uma forma de contribuir também. [...] O maior desafio 

[...] está no fato dos alunos não estarem preparados para o ensino médio [...] a 

minha formação foi muito importante pra superar essas dificuldades, [...] tive uma 

excelente formação que me possibilita hoje superar esse grande problema hoje no 

nosso ensino. [...] A minha história pessoal não afeta de forma alguma a minha 
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função como professor, não vejo uma relação entre a minha vida pessoal e a minha 

história como professor. A respeito de aprender eu diria que tive facilidade, [...] 

aprendi rápido a atuar em sala de aula apesar de quando eu iniciei na instituição eu 

não tinha experiência, eu vinha apenas dos estágios, mais acho que aprendi rápido 

a ser um [...] bom professor. 

 

ENTREVISTA 05-EPSILON 

[...] eu escolhi o curso de matemática porque eu gostava muito de 

matemática, e desde o início aí teve programas de iniciação à docência como Pibid, 

aí no terceiro modulo eu já comecei a trabalhar no Pibid, ter o contato com os alunos 

e através de projetos [...] que fazia a intervenção, e aí comecei a ter o contato com a 

docência e aí começou a carreira como professor. Quando eu terminei o curso já 

estava praticamente com uma vasta experiência lá nas escolas e prestei concurso 

público, fui aprovado e comecei exercer a profissão como professor efetivo [...] foi no 

decorrer do curso que eu encontrei assim a vocação de ser professor, comecei a 

atuar nas escolas e aí com o curso a gente foi habilitado a ser professor e hoje 

exercemos aí a carreira e gosto de ser professor de matemática. [...] Eu vejo como 

uma excelente formação [...] foi no curso mesmo que eu me identifiquei como 

professor é... com as experiências das práticas pedagógicas e as disciplinas, os 

professores, os conselhos. Então, foi bastante enriquecedor o curso. O curso 

proporcionou toda a formação acadêmica pra que eu pudesse tornar professor e 

exercer a profissão. [...] A instituição [...] me proporcionou uma vasta experiência em 

grandes conhecimentos adquiridos [...] fiz um curso de excelência, por isso me tornei 

professor e hoje me identifico com a profissão. [...] a instituição ela me proporcionou 

grandes experiências, assim como realização de projetos, iniciação à docência e 

fora também os conteúdos matemáticos que adquiri no curso [...] Os primeiros 

confrontos que eu tive foi através [...] de intervenção nas escolas, começou a ver ali 

como era a docência e também com a iniciação à docência a bolsa do Pibid. E a 

gente já via as dificuldades que o professor encontra em sala de aula. 

Primeiramente foi muito assustador [...] por vê as dificuldades que o professor 

enfrentava em sala de aula com a indisciplina dos alunos, a falta de interesse [...] 

quando eu terminei o curso já comecei a exercer a profissão e depois fui aprovado 

em concurso público [...] Todas as reflexões contribuíram para o exercício das 

atividades docentes, e todas tem sua importância. Então, vejo que o curso também 
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poderia ter oferecido mais disciplinas voltadas pra matemática assim do ensino 

básico, pois o curso oferecia mais pro ensino superior e... só que todos tem a sua 

contribuição, mais tinha grandes disciplinas que até de nível pedagógico que eu 

acho que era muita repetição, tinha disciplinas que já abordavam temas iguais, 

então poderia se trocar por disciplinas mais voltadas pra matemática básica, pois 

assim ajudaria a nós ter um domínio maior sobre a matemática básica, pra atuar no 

ensino médio[...] ser professor eu vejo que é uma profissão de extrema importância 

pro desenvolvimento da sociedade como um todo, e me descobri nessa profissão e 

acho muito prazeroso exerce-la, pois a gente tem o papel de transferir conhecimento 

e de ajudar as pessoas a mudar o seu contexto social e conseguir uma ascensão 

até social e transformar as vezes. E como professor de matemática me identifico, 

pois, trabalho com aquilo que eu gosto que é matemática e como eu gosto me 

identifico bastante com a matemática, então ser professor de matemática me 

completa e pra mim é uma grande realização pois eu faço aquilo que eu gosto. 

Gosto da matemática, então eu sou professor de matemática porque eu me 

identifico com a matemática e exercer a profissão pra mim é grande importante pra 

minha vida, pois fazer aquilo que a gente gosta trabalhar com aquilo que a gente 

gosta é bastante gratificante. Então ser professor de matemática pra mim é 

basicamente minha vida [...] É o que eu faço hoje, é o que eu quero pra o futuro e é 

o que eu me proponho a fazer e me aperfeiçoar a cada vez mais [...] um professor 

que exige dos alunos comprometimento com seus estudos, pois acredito que a 

educação possa transformar a sua vida, então eu sou um professor que exige dos 

alunos aquilo que a matéria requer que ele aprenda. Então me identifico com a 

minha profissão, pois como professor me identifico com a minha realidade, pois eu 

sou assim, então acho que me identifico [...] O que mais me desafia no exercício da 

minha docência é fazer com que meus alunos possam ter uma transformação social 

em sua vida e também principalmente compreender a matemática como um todo, 

você ver a sua importância para as suas relações do dia a dia, para compreender o 

mundo e assim possa ter uma visão de que a matemática está inserida no seu dia a 

dia, e veja... e veja a sua importância para que possam ser cidadãos assim plenos, 

que possam compreender o mundo e ver a sua aplicação no dia a dia e despertar o 

interesse por essa disciplina [...] o curso também me mostrou esse lado da 

matemática, ou seja, me incentivou a buscar a tornar a matemática mais acessível 

para os meus alunos, então teve essa importância nesse projeto, o curso me 
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incentivou a querer a tornar a matemática mais atrativa e acessível a todos. [...] tive 

bons professores e aprendi a ensinar matemática de uma maneira diferente, 

compreendi de uma maneira diferente e também fomos incentivados a buscar novas 

formas de aprender, a usar materiais concretos, jogos, software, essas coisas, pra 

buscar várias maneiras pra ensinar tal conteúdo e buscar de inovar. Então nossa 

formação, ela foi assim uma formação crítica em relação a forma de ensinar 

matemática e que possamos sempre estar nos aperfeiçoando e buscando novos 

meios de ensinar matemática, e mostrar como a matemática tá próxima da gente, 

que tá em toda realidade e eu acho que a minha formação não deixou muito a 

desejar não, e ela está bem forte na minha prática, ou seja, estou praticando os 

conhecimentos que adquirir e buscando, pois eu fui incentivado a isso, a buscar 

novas formas de ensinar, uma forma mais contextualizada, buscar novos recursos e 

também tem a prática também que é mais tradicional, tem conteúdos que tem ter 

matemática e foi essa forma que a gente aprendeu e a gente fica buscando a 

melhorar sempre, é uma transformação sempre que é continua, então não tem 

sempre uma mesma prática de ensino, varia muito da turma que tá ensinando, é 

algo dinâmico. 

 

ENTREVISTA 06- ZETA 

[...] meu planejamento era ser Engenheiro, seguir nessa trajetória de 

Engenharia, e aí só [...] conseguir passar pra matemática e física e preferir fazer 

matemática [...] na minha cabeça era eu cursar um ano de matemática [...] durante o 

curso eu acabei me apaixonando por matemática, numa experiência que eu tive 

como bolsista do Pibid e aí comecei dar aula, comecei a ganhar um dinheiro também 

e aí eu me apaixonei pela área, pela a disciplina de matemática quanto pela didática, 

pela questão de ensinar e tudo [...] o Pibid, que foi onde me deu rumo, um impulso 

pra chegar onde eu estou e ver a realidade da sala de aula, pra ver se é aquilo 

mesmo. Eu acho que esse programa ele traz isso pro acadêmico, saber se é isso 

que ele quer ou não né, porque as vezes a gente tá numa sala de aula numa 

graduação e pensa que a sala de aula tem uma realidade [...] Quando eu tive a 

minha primeira experiência ali no Pibid [...] no ensino fundamental [...] foi prazeroso 

ver alguém aprendendo através de mim. E aí por isso que eu escolhi... essa foi a 

principal razão que eu escolhi ser professor de matemática, porque a gente não tem 

reconhecimento, o salário não é do tamanho que a gente merece. Então a principal 
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razão foi o ensino mesmo, ver outras pessoas aprendendo através do seu ensino 

[...] (referindo-se a instituição formadora) uma proximidade humana também do 

discente [...] isso significou muito, além deles incentivarem bastante o aluno a ser 

um bom profissional [...] tem uma grande importância na minha formação. [...] a 

gente poderia ter tido mais disciplinas especificas, em vez de várias disciplinas 

pedagógicas que às vezes tratavam da mesma coisa, então acho que poderia ter 

tido mais matérias especificas [...] O confronto com o exercício da profissão foi muito 

bom porque ele aconteceu de maneira gradual [...] São várias as reflexões feitas 

durante o curso, depois do curso, durante o curso [...] tanto os professores das 

disciplinas pedagógicas quanto das disciplinas especificas, nos davam muita 

reflexão, [...] daquilo que seria a nossa atuação como profissional e no que eles 

batiam muito é que a educação, principalmente o ensino da matemática é 

responsável pelo desenvolvimento do nosso país, da nossa geografia, da nossa 

sociedade e... existiu muitos debates quanto aquilo que poderia melhorar e o 

gostoso de se ver nessas reflexões é que os nossos professores, [...] aplicavam 

aquilo com a gente, então eles mostravam ser possível mudar, mostravam ser 

possível ensinar uma matemática diferente, então esse tipo de reflexão ele serviu 

muito pra mim incentivar a continuar nessa área. Ser professor de matemática pra 

mim é desenvolver mentes, tanto no sentido de interpretar o texto da questão, 

quanto no sentido de raciocinar matematicamente também a questão, porque a 

matemática ela é muito ampla, então eu acredito que ser professor de matemática é 

mudar mentes, é transformar mentes. Minha identidade docente [...] se consolida 

pelos resultados que se tem, por mais que não sejam muitos os resultados, [...] 

alunos aprovados, mais aquilo que temos consolida nossas atividades, os 

resultados, elas consolidam bastante a nossa identidade como professor, como 

docente e aí eu tenho visto isso, o reconhecimento, por parte de vários alunos que 

são aprovados, que conseguem chegar alcançar o objetivo e eles dizerem pra mim 

que eu fiz parte daquilo, então os resultados eu acredito que eles consolidam o... a 

minha identidade como professor, como docente. Eu me identifico com a atividade 

docente porque eu sou desafiado a cada dia a melhorar e eu sou um professor que 

pesquiso, e continuo pesquisando e aí quando eu encontro algo dentro da 

matemática que... que me faz pensar, que me faz pensar não, vamos dizer assim 

que me faz evoluir, me obriga, eu me identifico muito com isso. [...] O que mais me 

desafia as vezes no exercício da docência é sempre tá motivando os alunos, 
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porque... tem alguns determinados conteúdos que eles não são tão agradáveis aos 

ouvidos dos alunos, a visão do aluno, e a gente tem que... mostrar pra ele que aquilo 

ali é interessante que é necessário ele estudar e as vezes criar alternativas fáceis 

em algumas questões, né. [...] O fato de eu ter tido um pouco de dificuldade em 

algumas coisas dentro da matemática, eu acho que colabora pra mim ser um bom 

profissional, porque eu me coloco no lugar daquele aluno, da dificuldade que ele 

teve, então eu vou compreender a dificuldade que aquele aluno tá tendo e 

desenvolver o raciocínio dele dentro da matemática, porque eu participei daquela 

mesma dificuldade, porque eu tive, se não a mesma ou algo parecido, então eu vou 

compreender melhor a dificuldade do meu aluno [...]. 

    

ENTREVISTA 07 SIGMA 

A identificação com a área se deu no início da graduação, quando eu 

comecei a conhecer realmente o curso de licenciatura de matemática [...] A escolha 

foi durante a graduação, [...] Fui conhecendo a profissão durante o curso e 

conhecendo os desafios [...] (falando da formação) Excesso de disciplinas 

pedagógicas e ausência de disciplinas básicas do curso de matemática [...] a 

formação fica um pouco fraca no sentido de conteúdo, então é muita coisa que a 

gente tem que buscar depois. Na verdade a gente quando parte pra o mercado de 

trabalho a gente se depara realmente com o cenário um pouco diferente daquilo que 

a gente esperava [...] Infelizmente hoje a... o ensino não caminha como deveria [...] 

Os alunos chegam muito despreparados [...] Sem base em conteúdos, e termina que 

a profissão [...] Fica sendo um pouco mais complicada de se exercer [...] As 

reflexões [...] eu mesmo senti quando eu fiz minha graduação, que foi a falta da base 

matemática necessária pra levar o curso, então a busca foi muito, muito pesada [...] 

E isso eu sinto que também acontece com os alunos da graduação hoje [...] Ser 

professor de matemática é.... talvez seja um pouco mais complicado do que a 

maioria das áreas [...] além de ter a questão natural do aluno hoje ser muito 

desinteressado no sentido de aprendizagem, você ainda tem é [...] O problema 

maior [...] que é a falta de base necessária pra que se dê prosseguimento aos 

estudos [...] a gente tem essa dificuldade também que termina sendo algo meio 

complicado pra ser contornado, porque além da dedicação e do esforço do aluno, o 

professor tem que procurar ferramentas que facilitem nesse sentido e isso 

dependendo do conteúdo nem sempre é uma coisa é... muito fácil de se conseguir 
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[...] Então é uma luta constante, é uma busca por métodos que realmente funcionem 

pra que a gente chegue a esses resultados que a gente almeja dentro da 

profissão.[...] eu me identifico com a profissão [...] Gosto do que faço. [...] tenho o 

prazer em estudar pra tentar levar o melhor pra sala de aula e acho que essa é a 

identidade que o professor tem que ter [...] A formação ajudou no sentido de 

construir o conhecimento [...] Infelizmente não o... o necessário, porque como eu 

falei a gente tem uma graduação que tem muita deficiência no sentido de... de 

conteúdo programático, de disciplinas voltadas especificamente pra atuação docente 

[...] tem essa falta de alguns conteúdos, [...] Termina prejudicando [...] o 

desempenho da atividade da prática docente, [...] A formação ela em si ela ajuda 

sim, no sentido de construir aquilo que você necessita pra trabalhar.[...]. E o que eu 

incluiria, com certeza incluiria um modelo curricular maior, voltado pra formação 

matemática em si, por quê? Porque nós temos deficiência em conteúdos básicos, 

porque o professor vai trabalhar de 5ª a 8ª série que são pouco abordados. Então, a 

formação falta muito disso, falta muito de alguns conteúdos que são necessários e 

que infelizmente não são contemplados dentro da grade curricular. A questão da 

formação o que realmente eu acho que afeta, era a forma como se dava né? Que ter 

que trabalhar durante o dia inteiro pra ir pra faculdade a noite, é muito cansativo, pra 

mim que trabalhava no serviço pesado, então isso de certa forma afetava, mais não 

foi um empecilho não, foi algo que ajudou no fim das contas a construir. 

 

ENTREVISTA 08 TAU 

[...] quando eu ainda era estudante da graduação de matemática e 

trabalhei [...] como seletiva (seleção de professores substitutos- quis dizer 

professora substituta) do Estado e concomitantemente era professora de uma escola 

particular de Ensino Médio e em 2011 prestei o concurso aqui pra o Instituto Federal 

do Maranhão, que é onde eu trabalho [...] fiz o meu ensino médio [...] sempre gostei 

claro da matéria de matemática e quando eu estava no terceiro ano [...] fiz um teste 

pra me tornar monitora de matemática [...] e... por ter passado o ano todo é... tanto 

ensinando matemática pra outros alunos como conhecendo um pouco da carreira de 

professora como é que era junto a esse meu professor foi aí que eu resolvi optar por 

essa profissão foi aí que eu realmente escolhi ser professora de matemática. [...] tive 

uma excelente formação [...] pessoal da turma, a nossa que se formou junto, todos 

conseguiram crescer bastante, eu acredito que se deve muito pela formação [...] A 
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lacuna que eu vejo é porque a graduação de matemática ela nos dar habilitação a 

trabalhar com ensino fundamental maior e o ensino médio. O grande problema é que 

eu não vi dentro da minha formação durante os quatro anos de graduação, eu não 

acho que ela tenha me habilitado a trabalhar com ensino fundamental maior, não em 

relação a parte pedagógica do curso, mais em relação a parte especifica do curso, a 

parte de conteúdos matemáticos eu não acredito que ela tenha me formado pra 

trabalhar com turmas de ensino fundamental, apenas de ensino médio, de 

graduação em diante [...] Eu não acho que o meu curso tenha me habilitado pra 

essa etapa do ensino [...] eu comecei a trabalhar com três turmas completamente 

diferentes, uma era de ensino médio integrado, outra era de ensino médio regular, 

outra era de educação jovens e adultos, então foi um pouco difícil, porque eram 

realidades diferentes e eu percebi que é... não dava pra ter a mesma metodologia, a 

mesma visão, eram três turmas muito diferentes, então foi complicado por isso, foi 

um ano bem complicado, pelo fato de eu ter que imaginar formas de se trabalhar 

com tantas diferenças. Uma reflexão bastante feita durante a minha graduação e 

que contribuiu e contribui bastante pra minha prática era a reflexão a respeito do que 

a gente chamava de contrato didático, que seria basicamente um acordo entre 

professor e aluno sobre como que vai se dar o período letivo, de que forma será 

trabalhado, é... como serão feitas as atividades, como serão as aulas, como serão 

as formas avaliativas. É algo que contribui muito, né , no começo até que eu fui um 

pouco relutante, mais é algo que contribui muito, quando a gente senta, discute 

primeiro como vai ser feito e entra em acordo, eu acredito que flui bem melhor, é... 

Aquele período ele anda bem melhor [...] Eu acho que eu não conseguiria me 

imaginar fazendo outra coisa. Eu adoro a profissão de professor, eu gosto de 

ensinar, eu gosto de preparar o material, eu gosto de estar com meus alunos, é algo 

que eu gosto muito de fazer, mesmo, e adoro matemática, tenho paixão pela ciência, 

gosto de aprender coisas novas, então, ser professora de matemática pra mim hoje 

é exatamente aquilo que eu quero fazer, não penso de forma alguma em ter outra 

profissão. [...] me identifico bastante com a atividade docente, é algo que já venho 

fazendo a uns seis anos e é algo que eu gosto muito de fazer. O que mais me 

desafia hoje é trabalhar com alunos que tenha algum problema psicológico, ou 

passe por transtornos de ansiedade, ou passe por problemas de depressão, ou 

algum transtorno que dificulte a aprendizagem dele, hiperatividade, essas coisas. 

Esses são os meus maiores desafios hoje, eu considero muito difícil de se trabalhar 
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com isso e algo que eu estou buscando melhorar a cada dia, [...] A minha formação 

até que me auxiliou um ponto, até certo ponto a trabalhar nesse sentido, mais é.... 

em certo ponto eu acredito que a graduação passou por si só ela... ela não me ajude 

a resolver essas questões, acho que é necessário uma formação continuada, é.... 

treinamentos contínuos dentro das próprias instituições, até porque é algo que muda 

a cada dia, são novos desafios nesse aspecto, então eu acredito que a graduação 

por si só ela não vai resolver, sozinha, será necessário outros tipos de treinamento 

dentro do próprio trabalho. [...] acredito que não excluiria nada, tudo o que houve na 

minha formação foi extremamente importante. Eu só incluiria talvez conhecimentos 

que me habilitassem a trabalhar com ensino fundamental, disciplinas mais básicas, 

ou disciplinas que contemplassem metodologias de trabalho voltadas para o ensino 

fundamental. Especificamente ao ensino de matemática. [...] Eu não sei te dizer se a 

forma como eu aprendi determina muito sobre como eu trabalho hoje em dia. [...] De 

forma geral, sim. Mas atendendo as carências de cada um, as dificuldades de cada 

um, eu procuro diversificar e aí até procurar auxilio de colegas, colegas professores 

de matemática, colegas professores da área de educação. 

 

ENTREVISTA 09- ÔMEGA 

[...] comecei sempre tendo um amor pelos números. Gostava de fazer 

cálculos, no ensino médio eu auxiliava meus colegas. Daí eu estava na dúvida em 

qual área das exatas eu iria escolher, eu tinha certeza que era exatas, então, eu 

comecei a fazer contabilidade, é... e durante o curso de contabilidade eu comecei a 

achar interessante o professor a ministrar a aula, ao observá-lo eu sentir que ele 

tinha atenção da turma, e eu sempre me socializei bem num grupo, sempre tive uma 

boa socialização com os demais, daí quando eu percebi, eu vi que a contabilidade 

não era a “minha praia”, eu queria estar num grupo, eu percebi que eu tinha 

realmente, vou dizer o dom, eu percebia que eu sabia passar o conteúdo para meus 

colegas, foi daí que eu comecei entrar no mundo da matemática mesmo em si, que 

era lecionar. Foi aí que eu comecei a gostar de ser professor, e durante o curso no... 

no meu estagio, eu vi que era ali mesmo, não tinha nem pra onde eu fugir mais, e 

até hoje estou aqui feliz pra salientar [...] E vê nos alunos que eles conseguiram 

assimilar o conteúdo, se torna cada vez mais gratificante lecionar essa disciplina, 

muito bom quando seu trabalho é recompensado, quando os alunos dizem a você 

que entenderam bem o conteúdo, quando falam bem de você, gostado, tudo mais... 
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então, ser professor de matemática pra mim é mais que uma dádiva, me sinto muito 

feliz nessa minha profissão [...] identifico. E uma das coisas que mais demonstra 

isso, é o fato de eu ir até a escola, sentir o prazer de estar em sala de aula, é... 

acordar cedo e feliz, terminar uma aula e já preparar outra, sair de uma turma, já ir 

pra outra sala já naquela mesma empolgação, mesmo ministrando aula de manhã e 

pela tarde, continuando aquela mesma “pegada”, então é o prazer né, de tá em sala 

de aula, já fortalece esse meu ideal que é ministrar minha disciplina. [...] O que mais 

me desafia é o fato de alguns alunos não estarem nem aí para o conteúdo, de faltar 

mais empolgação da instituição também para com o corpo discente, porque 

infelizmente você busca mais pra instituição, só que às vezes a parte administrativa 

não deixa prosseguir, eles te deixam tipo uma barreira pra você dar continuidade 

aos... aos seus ideais, infelizmente tem que dançar como a banda toca, tipo isso, e é 

meio chato, você tem ideias, mais infelizmente essas ideias que você tem em mente 

as vezes são barradas, porem eu já tinha em mente isso, porque, durante a 

formação a parte de... da pedagogia em si que nós tínhamos ela abordava bem isso, 

que a gente ia ter essas dificuldades, mostrava meios, que era sempre buscar outras 

alternativas, então esse é um dos fatos que mais preocupa na minha docência, o 

fato do desinteresse de alguns alunos e algumas instituições não te apoiar, não 

abraçar a sua causa. [...] com relação a retirar, acho que na minha formação 

docente, tudo o que eu cheguei a estudar, até isso, eu não retiraria nada não. Mais 

no quesito colocar, seria muito interessante ter uma disciplina onde, tipo matemática 

voltada para o dia-a-dia, uma disciplina de aplicação da matemática em... uma 

disciplina, seria interessante uma disciplina voltada só pra isso, durante o curso [...] 

a forma que eu aprendi, se eu for ministrar ela em sala, eu acho que meus alunos 

vão ficar tudo perdido, porque sinceramente, é... a cada vez mais vai mudando né, a 

didática, você sempre tem que fazer uma atualização, porque a gente estudou muito 

né, muito calculo “pá”, aí você aplicar isso em sala, você tem que sempre buscar um 

novo meio, um novo mecanismo, ou música, é... algo lúdico, brincadeiras. Óbvio que 

a gente não viu isso durante a caminhada no curso. 

 

 

ENTREVISTA 10 Iota 

[...] com dezenove anos comecei a dar aula [...] mais ou menos no 

terceiro ou quarto período do curso de matemática [...] não planejei nada, foi bem 
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que digamos assim “obrigado”, mais foi isso que me ajudou a moldar minha vida 

profissional como professor. [...] quando eu passei no vestibular, [...] eu ainda não 

sabia o que eu queria fazer. Gostava de matemática, tinha uma afinidade com 

exatas, mais também não via problema em fazer qualquer outra área relacionada a 

humanas, ou saúde. Saúde no caso seria a que eu tinha menos afinidade, até tentei 

mais não deu certo. Então na época cheguei a passar no vestibular de Ciências 

Contábeis na Universidade Estadual, Administração Pública na Federal e 

Matemática é... [...] inicialmente eu não escolhi um curso, eu escolhi a Instituição, 

[...] eu poderia ter feito física ou engenharia ou matemática [...] é... meio que foi por 

afinidade de área mesmo, eu escolhi o curso de Matemática. Aí agora ser professor 

de matemática [...] acabou acontecendo no percurso bem no início, devido [...] um 

padrinho meu, já ter me colocado dentro de sala de aula, com isso fui pegando 

experiência desde cedo[...], então espera ser no final, já que a gente está no curso 

e, acabou que isso aconteceu bem no começo [...] relação as escolhas que eu fui 

fazendo, foram aparecendo na minha vida. [...] meu próprio desempenho que, 

poderia ter sido melhor, poderia ter me cobrado mais. Mais isso é fase, acontece e a 

gente vai sempre aperfeiçoando com o tempo. [...] tive professores e professoras [...] 

que nos traziam um lado muito humano da pedagogia, até porque inicialmente no 

curso tinha essa rixa muito grande entre a pedagogia e a matemática, sendo que o 

curso é Licenciatura em Matemática, mais tinha essa rixa, mais foram duas 

professoras que ajudaram muito a gente abrir o horizonte, enxergar mais longe e 

aliar, e mostrar que é muito importante estar trazendo a prática pedagógica dentro 

do ensino de matemática, dentro da sala de aula e a gente tem que dá muita 

atenção pra isso, então todas as aulas eram bem dialogadas, bem explicadas, isso 

foi muito positivo pro curso também [...] como havia um paralelo entre, já estar em 

sala de aula e estar ao mesmo tempo tendo essa formação, eu pude testar, re-

testar, é.... me decepcionar, poder renovar, poder é... trazer alegrias, porque sempre 

a gente via uma teoria nova, tanto pedagógica, quanto a forma de aplicar 

matemática, a coordenação do curso sempre levava a gente pra palestras, sempre 

levava a gente pra aperfeiçoamentos de professores de matemática que acontece 

nas férias inclusive, sempre dava oportunidade da gente estar participando de 

aperfeiçoamento de eventos, então assim, tinha um constante é... um constante 

incentivo da gente tá sempre buscando novas ideias, nos qualificando ainda mesmo 

como aluno, participando de projetos, então tudo isso foi bastante positivo pra gente 
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poder trocar experiências, a... ver, isso aqui dá para aplicar, isso aqui dá pra mudar, 

isso aqui pode ser assim, então sempre tentando buscar a melhor forma possível já 

extrair isso enquanto sala de aula, porque geralmente quando o docente, o aluno, 

termina o curso e entra em sala de aula, ele se decepciona muito, o que é normal, 

porque é a prática que você ver de uma forma, é a teoria que você não consegue 

aliar, e isso na minha... pra mim foi muito positivo porque eu pude já trazer esses 

resultados positivos e negativos ao longo da minha formação, e isso é constante, 

isso é uma... é algo que a gente sempre vai passar e sempre vai buscar se renovar, 

se reciclar, então foi muito positivo em relação a isso também considero [...] que não 

lembro se os professores tinham [...] abertura pra projeto de pesquisa, eu não me 

lembro bem, mais sinto isso como uma falta na minha formação [...] minha 

preocupação maior era a disciplina, manter uma disciplina em sala de aula, é... 

tentar manter os alunos focados [...] Quando eu cheguei na escola estadual aí foram 

que realmente os problemas começaram a me afligir muito, porque não era só a 

questão da disciplina, que era mais difícil de resolver, questão da base, da 

aprendizagem, questão do... de pegar um conteúdo e demorar muito tempo pra 

aprender, então isso foi o que.... esse meu primeiro contato com a escola pública foi 

que, foi o maior confronto que eu tive nas minhas práticas, porque aí veio como é 

que poderia se explicar o conteúdo, como era que poderia explicar de uma forma 

diferente, com era que poderia fazer uma avaliação que realmente, além de avaliar o 

aluno mais me avaliar como um processo continuo, né... então foi aí que veio as 

minhas maiores preocupações, porque até então, na escola particular você cobra 

resultados, que o aluno tem uma base, uma carga de exercícios relativamente alta 

para que ele possa aprender, e comprovar os resultados através de provas né. 

Então assim, foi até... apesar da exigência maior, foi até mais tranquilo do que a 

escola pública, foi aí que eu vi realmente os problemas tendo que serem 

contornados de alguma forma, e o pior que... ir atrás de uma prática pedagógica, ir 

atrás de uma teoria pedagógica, mais mesmo assim era complicado, sempre foi um 

momento que eu deparei realmente com os problemas da educação, assim de forma 

mais aberta.[...] eu focava minha prática pedagógica em que o aluno pudesse estar 

aprendendo o conteúdo que era passado e tá buscando é... aprender sempre algo 

mais, só que era de uma forma que eu buscava com que eles fizessem isso através 

da repetição, repetir através de vários exemplos, muitos exercícios, e... como de 

certa forma conseguia a chegar a um resultado satisfatório, a... a gente acaba meio 
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que não tendo, olhando assim um horizonte mais amplo, mais foi como eu falei 

quando eu me deparei na escola pública que eu vi que... não... era a única forma de 

sucesso, ou pelo menos que eu estava conseguindo é... levar em prática pra poder 

ter bons resultados, eu vi que.... a... a questão da repetição não era bem visto pelos 

alunos, até porque não era algo que eles estavam acostumados a fazer, a questão 

da carga de exercícios, questão do conteúdo mais aprofundado, então eu comecei a 

pensar em ter que trazer aulas mais leves, é... com conteúdo mais aplicados e sem 

explorar tanto a questão de manipulação, então... comecei a refletir nesse sentido de 

ver que a prática pedagógica ela acaba sendo diferente pra... dependendo do grupo 

que você acaba tendo contato. Da mesma forma foi quando eu cheguei aqui em 

Mangabeiras, que é... que tinha um contato em Floriano, que geralmente tem um 

ensino muito bom e aí fui pra um lugar onde o ensino ainda estava a começando a 

se desenvolver, pegava muitos alunos sem base, e tentei implantar o mesmo 

modelo que eu fazia nas escolas privadas, então sem sucesso, né... então foi bem 

parecido com o primeiro contato que eu tive nas escola pública em Floriano, e 

comecei a ter que rever minhas práticas, algo que com quatro anos que eu tive 

experiência, tive que rever tudo, então em vez de explorar muitos conteúdos, 

explorar mais aplicações, trazer.... é... não está a.... é.... aprofundando tanto 

conteúdo, mais tá mostrando mais significados para aquele conteúdo, por mais que 

matematicamente não fossem tão bons pra o aluno seguir com uma base mais 

ampla se ele fosse pra o curso de exatas, mais pelo menos ele sairia com mais 

significados, pelo menos que a matemática tem um horizonte maior do que só 

cálculos e cálculos. [...] passei a direcionar minha prática pra essa forma, pra que 

pelo menos o aluno viesse a ter um significado maior pra matemática. Mais é como 

já falei, foi um processo que acaba percebendo com a experiência e acumulando 

todo esse conjunto de... de fatores, de... de turmas que nós vamos tendo contato, 

alunos que nós vamos conhecendo, dialogando, então foi sempre uma troca de 

experiência, sempre importante essa reflexão, porque sempre a gente pode tá em 

contato, o ensino ele tá mudando muito rápido, pelo menos não as concepções, 

mais a gente tem que tá sempre atento pra...pra essa nova forma de tá ministrando, 

então isso sempre tá refletindo na nossa prática [...] eu não me vejo sem ser 

professor de matemática, já é algo inerente da minha vida, então, é assim um motivo 

de grande orgulho mesmo e uma missão de vida né, poder é... me capacitar mais 

ainda pra poder mostrar os alunos, poder aperfeiçoar isso em mim, de poder chegar 
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pra os alunos e mostrar a... o significado da matemática, como que eles podem 

encontrar a matemática em suas vidas e esse chega assim, ser o meu... a minha 

maior missão de capacitação, poder chegar pro aluno, explicar o conteúdo e dizer ó 

esse conteúdo vai servir pra isso, porque pra naquilo você vai utilizar assim, assim, 

assim dessa forma no que vocês desejam seguir, ou então área. [...] A consolidação 

da prática ela obviamente não se dá só em sala de aula, há uma preocupação 

constante em relação a buscar novos conhecimentos, buscar um aperfeiçoamento, 

sempre sempre... tentando levar de forma diferente o conteúdo pra sala de aula, 

essa prática, e.... então.... busco ser um professor que tenta apoiar os alunos 

independentemente se eles vão gostar de matemática ou não, tento incentivá-los, 

motivá-los, a tarem sempre olhando a matemática de forma diferente, se eles vão 

seguir uma área que tenha afinidade ou não, trazer experiência de pessoas que... 

é... aparentemente tem áreas que não são afins com a matemática mais que utilizam 

muito a matemática, eu tento ser um professor motivador em sala de aula. É então, 

me identifico bastante com a docência, porque eu tenho esse perfil de observador, 

de tá tentando motivar, de tá tentando fazer com que o aluno possa enxergar mais 

adiante, mais a frente, então como... não é só a matemática em si, não é somente 

os cálculos, não é somente os resultados precisos, exatos, buscar um resultado 

satisfatório, como docência, a prática docente não é somente isso, a gente tem 

muito mais além disso do que uma formula exata, do que um caminho certo, isso 

me... isso me agrada muito porque a gente sempre tá buscando novas 

possibilidades, novos caminhos e novos resultados, acho que isso é o que... é o que 

mais me agrada atualmente como docente. Obviamente que a gente sempre tem 

decepções, tem momentos de desmotivação, mais isso também faz parte do 

processo, faz parte das possibilidades que vão se abrindo e dos novos caminhos 

que a gente vai buscando pra sempre tá buscando a melhor forma de... de  fazer,  

realizar essa prática, então eu sempre olhei dessa forma. [...] Atualmente o que mais 

me desafia é poder ministrar a matemática em um nível razoável pra uma turma 

bastante heterogênea, então... você pegar alunos que tem uma boa base você 

consegue avançar a matemática de forma bem... além. Você pega uma turma que 

tem alunos que não tem uma boa base, você... acaba tendo outro foco, não explora 

tanto aprofundado mais tenta fazer com que o aluno, além de criar uma base, possa 

também ter a base do ensino médio, e numa turma homogênea que você tem 

ambos os lados e ainda tem alunos que tem interesse, outros que não tem, outros 
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que tem base, que tem muito interesse, outros que não tem base, nem tem 

interesse, então torna um trabalho bem... bem desafiador, creio que hoje isso seja o 

meu maior desafio, além de eu ter colocado também o retorno de tá aliando isso a 

aqueles alunos que tem uma boa base, que tem interesse, eu tá fazendo uma 

formação a parte pra que eles possam tá por exemplo competindo em olimpíadas, 

tendo, tendo aulas pra que eles possam ter um conteúdo maior, mais aprofundado e 

aqueles... e em sala de aula suprir a necessidade do ensino médio de todas as 

formas de como eu já falei, trazendo significados e mais ainda tô buscando a melhor 

forma de equilibrar essa heterogeneidade em sala de aula, mais esse é o maior 

desafio. Aí no caso da formação, é... o que eu procurava aliar era a questão da 

indisciplina, né... de aprofundar conteúdos, então... nunca que eu achei que eu iria 

me deparar com uma questão de... de heterogeneidade tão grande em sala de aula, 

então... acabou que eu não dei tanta atenção a esse... a esse ponto, apesar de ter 

sido bastante focado nas aulas, mais era algo que eu não tinha, porque no estado 

quando eu dava aula no Piauí era pouco homogêneo o nível também, a maioria dos 

alunos não tinha base, aqui já tem um grupo que tem base, tem grupo que não tem 

base, tem grupo que tem interesse, tem grupo que não tem interesse, tem grupo que 

vem de famílias bem problemáticas, tem grupo que tem famílias mais estáveis e 

mistura tudo isso, então é... de certa forma essa questão de lidar com esses 

problemas, é... é algo que creio que a gente não foi preparado pra isso. Então 

apesar de ter visto as psicologias da vida e tal, mais é algo que transcende bastante 

até a própria formação acadêmica, então... é nesse sentido é que eu vejo essa 

lacuna [...] a disciplina, poderia também ter seguido uma linha mais forte em relação 

à pesquisa em educação matemática, porque a gente sai do curso... ainda... o que é 

natural... pelo menos nos outros colégios que eu já tive contato o aluno sem a 

identidade de pesquisador na área de matemática, o que é uma opção, acho que até 

do próprio curso de Biologia também, eu conversava muito com os colegas, era o 

curso de licenciatura mais eles se sentiam pesquisadores em Biologia não da área 

de ensino, mais na matemática isso acontece também, mais creio que pra fortalecer 

essa identidade, esse... essa atuação na pesquisa em educação, acho que isso tem 

que ser bem mais fortalecido, a questão da prática da pesquisa em educação, qual 

as linhas que são mais atuais, as linhas que podem tá sendo seguidas, pra quem 

sabe até as portas pra um mestrado, pro doutorado. [...] Hoje quando me deparo 

aqui na minha prática profissional, já estou aqui há cinco anos, é... a gente vê 
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problemas que, situações que, inicialmente a gente não estava particularmente 

focado em lidar com elas, nem imaginava que ia lidar com esse tipo de situação e 

acaba que a gente tem que pegar o aporte que a gente recebeu, teórico ou pelo 

menos as habilidades que nós temos... tínhamos de resolver problemas e tentarmos 

nos adequar, buscar novos conhecimentos pra poder buscar essas soluções, acho 

que um curso superior ele não vai te dar um aporte pra o resto da vida, então nós 

temos que ter pelo menos autonomia pra buscar, é... aonde encontrar soluções, ter 

essa capacidade de tá enxergando novas situações, buscar novas soluções, e é isso 

que eu acho que a nossa prática docente tem que ser, ilimitada, tem que ser 

incessante nesse sentido, então... assim, não deu eu creio o aporte necessário pra 

enfrentar a situação que eu enfrento hoje, mais me possibilitou ter essa autonomia 

pra ler, pra poder... buscar, pra poder ter... pelo menos buscar autores que possam 

me levar a outros autores, pra buscar essas soluções, então nesse sentido é que... 

eu tenho... tem esse link entre a minha formação percebida e a minha atual 

prática.[...] A gente sempre carrega como aluno a percepção da nossa de história de 

vida, principalmente, como o aluno [...] sempre observei o ensino, sempre buscando 

aquela.... conteúdo indo além, é... puxando conteúdo, você tendo que tá sabendo a 

manipulação, os conceitos, muitos exercícios e acaba que a gente inicialmente 

quando tá começando tenta levar isso pra sala de aula. Dá certo dependendo do 

nível que você se encontra, os alunos que você tem, e não dá certo também se os 

alunos tiveram uma base muito fraca. Quando eu vim pra cá, eu relacionava muito 

que a minha prática... aqui em Mangabeiras ia ser... muito próximo do que eu recebi 

na minha formação, e me levou apenas dois meses pra perceber que não ia dá 

certo, é... em que realmente eu tinha que olhar de outra forma, eu tinha que.... é 

perceber, percebi que não dava pra levar daquela forma, porque da forma como eu 

queria aprofundar conteúdo, ir mais além, não dava porque os alunos não tinham 

nem a base necessária pra aprender o básico do ensino médio, de início eu tive que 

me reformular em relação a essa percepção, então dessa trajetória profissional, da 

trajetória de como eu percebi a educação antes até como eu percebo hoje mudou 

muito coisa. 

 

ENTREVISTA 11 ÔMICRON 

Minha trajetória como professor foi com um pouco de dificuldade, como 

toda a classe enfrenta, a dificuldade de sala de aula, a dificuldade com as próprias 
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estruturas, e no decorrer desse período... pouco período de tempo que eu já sou 

professor, me deparei com algumas situações, mais tive o êxito de contornar 

algumas e me preparei pra poder avançar na carreira e procurar um local de 

trabalho que tivesse um pouco mais de estrutura. [...] muitas vezes você faz um 

curso de matemática, mas não quer ser professor, mas desde o início eu já me 

identifiquei [...] sempre me destaquei muito desde o meu ensino médio com a 

disciplina de matemática, mas ... é... e também vontade de lecionar também, eu sou 

um cara que gosta de falar muito me sinto à vontade, então foram alguns motivos 

que eu escolhi para ser professor. [...] Eu vejo uma formação não digo completa, 

mais quase completa. É um curso que não deixa a desejar, [...] tanto pela formação 

dos professores, quanto pela força de vontade que eles têm em ajudar os próprios 

alunos [...] dando suporte a todas as necessidades que eu precisava [...] Na minha 

formação eu percebi algumas lacunas, é... principalmente na parte específica do 

curso, algumas disciplinas que é de importância para a formação de um professor de 

matemática não foram ministradas, [...] onde existiam muitas disciplinas pedagógicas 

e algumas disciplinas de extrema importância para a parte específica do curso que 

ficou a desejar e não foram ministradas. [...] quando você parte realmente para a 

sala de aula em outras instituições como pode ser no município, [...] você se depara 

com uma realidade totalmente diferente, escolas sem estrutura, escolas sem 

materiais, escolas sem um corpo docente muitas vezes preparado para lidar com 

algumas situações, e principalmente os alunos. Os alunos, a postura totalmente 

diferente daquela que a gente conhece [...] você vê uma realidade totalmente 

diferente das demais. As reflexões que... no meu caso foram acho que poucas, de 

pouca influência mesmo [...] acho que um bom profissional é aquele que gosta [...] 

desenvolver a sua profissão independente de ser  professor ou outra profissão você 

tem que gostar de fazer, então acho que essa parte aí influenciou pouco na minha 

formação. Ser professor de matemática é excelente, é você ministrar aula, você 

transmitir um conhecimento que você tem, você ver realmente que o aluno está 

aprendendo, que você está contribuindo para a formação social e profissional do 

indivíduo, é... e um grande desafio também, porque a matemática é uma das 

disciplinas mais rejeitadas da nossa grade do ensino médio como ensino 

fundamental, então a gente tem que sempre que tá modelando, a gente tem que 

sempre tá orientando, sempre facilitando o ensino da matemática, sempre é um 

desafio a ser superado a cada aula. A minha identidade docente eu me identifico 
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muito, eu acho que o que eu desempenho em sala de aula reflete muito no professor 

que eu sempre pensei em ser, nas atividades que eu sempre pensava em 

desenvolver, procurando sempre transmitir o conhecimento para o aluno, 

procurando métodos, nem sempre inovadores mais alguns métodos que eu já vi que 

já teve eficácia tanto na minha graduação, como até por convivência com outros 

profissionais, desenvolvendo estratégias que possam transmitir o conteúdo, então 

eu acho que a minha identidade junto com o profissional está condizente com aquilo 

que um tempo atrás eu imaginava. O maior desafio na docência é... é conviver com 

uma sala de aula é “homogênica” (quis dizer heterogênea) que tem um público muito 

diferente, então nós temos sempre que tá ponderando ah... nosso ensino, a 

cobrança sobre determinados conteúdos, que temos salas de aula onde os alunos 

alguns entendem, outros tem um conhecimento prévio, outros não tem, outros não 

compreende, então temos sempre que tá procurando é... ponderar a turma, não 

puxando demais, não deixando a desejar, então o grande desafio da docência é 

esse, é realmente transmitir o conteúdo com qualidade, porque temos turmas mistas 

que não temos um público padrão que a gente pode trabalhar que todos vão 

compreender, então no meu caso é... no ensino da matemática o grande desafio é 

esse, realmente é ponderar e fazer com que todos compreendam realmente os 

conteúdos de uma forma que não deixa a desejar para nenhum. Eu incluiria 

principalmente mais disciplinas da parte especifica, eu incluiria alguns conteúdos 

que no meu caso me deixou a desejar que eu tive que buscar essas informações e 

essa preparação fora do âmbito da docência, de forma particular pra suprir essa 

necessidade e eu reduziria algumas disciplinas pedagógicas, algumas disciplinas 

que muitas vezes eu sei que são de suma importância, mais muitas vezes acarreta 

muito a carga horária da graduação, e deixa a desejar a parte específica. [...] vim de 

escolas públicas, estudei sempre em escolas públicas e muitas vezes as escolas 

públicas que eu estudei deixou a desejar principalmente na área da matemática, as 

vezes eu tinha professores que não eram formados em matemática, muitas vezes 

professores não ministravam determinados conteúdos, é... alegando que não era 

importante, o que hoje eu compreendo que não é verdade, então tudo isso foi um 

aprendizado pra mim é... conhecer meus alunos e trabalhar com eles de forma 

diferente, porque eu sempre procuro ministrar as aulas que todos compreendam, eu 

sempre procuro ministrar o maior número de conteúdos possíveis, mesmo as vezes 

não dando pra fechar todo o conteúdo eu tento me esforçar ao máximo pra ministrar 
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o maior número de conteúdo, sempre tendo o cuidado da assimilação do conteúdo, 

porque não é importante eu ministrar todo o conteúdo e os alunos não conseguirem 

assimilar, então isso foi uma grande contribuição na minha formação docente, na 

minha vida profissional essa experiência pessoal que eu tive, esse déficit de 

conteúdo e  muitos conteúdos que foram ministrados de forma que os alunos não 

compreendiam, então hoje eu tenho sempre esse cuidado, de ministrar sempre o 

maior número de conteúdo e também com a preocupação de ele ser ministrado de 

forma eficaz, que os alunos sempre consigam compreender, então isso foi uma 

grande contribuição na minha vida profissional que a gente não encontra na 

graduação, isso é um aprendizado de vida mesmo. 
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ENTREVISTA 01  

Idade: 24 anos.  

Tempo de experiência docente: 7 anos 

1- Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e como 

você chegou aqui? 

R: A minha trajetória como professor de matemática ela foi um negócio até bem 

interessante porque eu não gostava de matemática e teve um professor que me 

motivou bastante e o fato dele me motivar me fez ver beleza na matemática acima 

das outras disciplinas. Então quando chegou no período do vestibular, ah, o que 

acontecia é que eu tinha o prazer em estudar pra matemática e não sentia tanto 

prazer em estudar as outras coisas, achava importante mais não dava aquela 

alegria, então eu conversei com ele, ele me incentivou a fazer engenharia, a questão 

do medo, não professor não quem é bom em matemática vai fazer engenharia, 

quem é bom em história vai pro Direito. Mais eu acabei optando pela matemática 

mesmo, porque como eu tinha o curso técnico em edificações eu fui fazer uma 

análise do que eu gostei e do que eu não gostei do curso eu percebi que o que eu 

gostava era de desenhar e de fazer conta, mais a parte mais técnica da engenharia 

eu não gostei, então eu optei por fazer matemática, e já nos primeiros módulos eu 

tinha me dado muito bem em algumas disciplinas, até porque essa questão de você 

ter um professor lhe ajudando eu perguntava pra ele o que eu deveria estudar, ele 

disse olha: essas primeiras disciplinas você ver no ensino médio então talvez você 

não sinta tanta dificuldade, aproveita esse período pra estudar o que vai vir mais 

adiante. Então eu sempre estudava o que ia vim que quando dava na hora do curso 

eu já sabia mais ou menos o que ia cair e as dúvidas eram menos e aí, no fim do 

segundo modulo eu fui chamado num colégio pra poder dar aula. Ah de início eu ia 

dar aula numa turma de terceiro ano somente, mais a experiência foi boa os alunos 

gostaram de mim e por conta de um problema de outro professor eu peguei uma 

turma de primeiro ano, e ai quando deu no ano seguinte nesse colégio eu tava com 

todas as turmas de primeiro, segundo e terceiro e depois eu fui pegando pré-

vestibular então a minha experiência como docente ela foi paralelo também como a 

experiência de professor, então muitas vezes eu tava errando pra caramba dando 

aula e quando eu ia assistir aula com as professoras que davam as disciplinas 

pedagógicas elas mostravam eu putz (sic) eu tô precisando melhorar nisso aqui, 
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então ah, era uma coisa interessante porque por um lado você tem a questão não 

primeiro eu vou na teoria, depois eu vou aplicar a teoria na pratica e o meu 

aprendizado ele foi concomitante, algumas coisas eu errava, algumas coisa eu 

acertava eu ficava feliz quando eu acertava e sabia que era um modelo legal, eu 

ficava feliz quando errava e perceber também que dava pra melhorar né e ai eu 

terminei o meu curso de matemática e assim que eu terminei o meu curso de 

matemática eu passei aqui no IFPI e estou a três anos aqui né, entre mais erros e 

mais acertos (risos) estamos aqui. 

 

2- Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que o levaram 

a optar para essa formação? 

R. Tá certo. Ah... Uma das coisa que me levou a fazer inicialmente o curso em 

licenciatura em matemática, teve sim a questão do gosto, mais também tem a 

questão da família.  O orçamento em casa era apertado e as vezes eu pensava que 

se eu quisesse fazer outro curso talvez meu pai não tivesse condição de sustentar, 

então você começa... eu comecei fazendo o curso de licenciatura em matemática a 

pensando nisso, ah eu vou ser professor, eu vou gostar depois eu consigo dinheiro 

quem sabe, se eu não gostar eu faço outra coisa, mais já desde o início eu sabia 

que eu realmente ia gostar do curso e que eu sentia prazer em dar aula de 

matemática. Ah... quando eu comecei dar aula de matemática, eu lembro que 

algumas pessoas falavam de justamente essa questão: poxa professor mais o 

senhor tão novo já tá sendo professor o senhor tem capacidade pra fazer outras 

coisas... e.... querendo ou não por mais que eu tivesse digamos noventa por cento 

de convicção que eu ia ser professor de matemática mais sempre batia aquele 

negócio...  Poxa e não é mesmo? Será se não vale a pena eu parar pra estudar e 

realmente conseguir outra coisa? Mais... uma coisa que eu botei na minha cabeça 

um dia lendo, estudando e pensando, poxa essa toda dificuldade nem sempre os 

alunos vão reconhecer, vale a pena ser professor?  e aí eu lembro que sempre vinha 

na minha cabeça uma frase, se você gosta de uma coisa faça bem, porque fazendo 

bem um dia você vai ser recompensado. Ah...talvez a minha cabeça de início eu 

pensava que essa recompensa seria em dinheiro, mais eu nunca vou esquecer, 

porque quando eu cheguei em casa eu chorei muito, uma despedida de uma turma 

eu falei que eu tava muito feliz, tal, gostava de algumas pessoas, ah em especial 

porque elas realmente gostavam da matemática e eu lembro que uma menina ela 
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falou: que não gostava de matemática mais começou a gostar de matemática por 

minha conta e ai nessa hora eu  descobrir que isso foi a minha recompensa, é eu 

ainda tava fazendo curso de matemática, então quando eu obtive essa resposta, ah 

de que realmente eu tava mudando a vida de alguém eu conseguir, assim como 

fizeram gostar de matemática, conseguir fazer alguém gostar de matemática, então 

foi a minha primeira resposta positiva e também pra mim era o que eu precisava 

para ter o cem por cento de certeza que sim! Que eu queria ser professor e era 

aquilo que ia me fazer feliz. 

 

3-Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI campus 

Floriano? 

R: Ah... acho que com relação a isso e... com qualquer curso tem pontos positivos e 

pontos negativos né! Ah.. uma coisa assim que de cara é explicita no campus 

Floriano é essa questão da preparação para o mercado de trabalho. Ai eu acho que 

só um, empresas federais lá no campus Floriano eu acho que ele tem cerca de 

dezessete.  Há pessoas que se formaram no curso que estão inseridas, institutos 

federais, universidades federais. Ah.. No meu curso eu percebi bastante isso. Há o 

modo como os professores davam aula, há o modo como as provas eram 

elaboradas, lembrava muito como se você tivesse fazendo concurso, como se você 

tivesse preparando pra dá uma aula de concurso e tal.. Aí isso você percebia 

bastante. Tinham muitos professores que também eram preocupados com essa 

questão da formação docente, de você realmente tentar compreender o aluno, não é 

só porque essa metodologia é a mais utilizada que ela é a certa. Ah.. Você tem que 

preparar um aluno prum vestibular, mais também tem que preparar o aluno pra vida. 

Então assim, tudo isso era bem dosado, agora uma coisa que eu hoje eu percebo 

que foi uma falha muito grande, era essa questão da busca pela formação também 

docente, ah... sendo mais especifico na questão da pesquisa. Ah.. Não só questão 

de publicação mais como também informação continuada, a especialização, 

mestrado, doutorado, essas coisas eu lembro que não... assim em nenhum 

momento eu senti isso. Ah.... agora que eu sou professor aqui em Corrente eu sei 

muito dessa necessidade, eu percebo mais isso no campus pela proxidade mesmo, 

eu pego os alunos da UESPI, eu vejo que os alunos tão no segundo, terceiro modulo 

e tão indo pra congresso, eles já sabem o que é um artigo cientifico, eles já pensam 

em melhorar o currículo pra depois que terminar o curso ingressar num mestrado e 
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esse desejo eu não sentia na minha graduação, porque simplesmente eu acho que 

eu não sabia o que era um mestrado, um doutorado. Eu lembro de um professor que 

nas primeiras provas quando eu me dei muito bem, ele perguntou se eu tinha 

interesse de fazer verão em Teresina, no tempo eu perguntei pra ele o que era 

verão, nem ele soube me explicar direito, ele disse que era uma espécie de reforço 

que eu ia ter e depois que eu vim descobrir que esse verão na verdade era um 

preparatório para o curso de mestrado e... eu não fiz. Ah... quando eu tava já nos 

últimos módulos foi que a gente teve a ideia do que era o CONNEPI e eu lembro que 

um professor me chamou pra publicar com ele. Então assim, essa questão do 

incentivo a pesquisa eu não sei a realidade de lá agora mais no período que eu me 

formei eu considerei realmente muito fraco, até mesmo por parte dos próprios 

professores, porque eu lembro que quando eu estudava, ah.... o curso o único 

mestre que tinha era um professor, o restante eram todos especialistas, não tinha 

tanto essa questão do foco pra pesquisa, então, se eles não tinha foco pra pesquisa, 

não tinha como também há fazer a gente sentir gosto pra algo que eles não 

gostavam. Então, nessa questão da pesquisa eu achei o campus deficiente, mais na 

questão de preparação pra concurso, preparação para a questão da didática mesmo 

eu achei um ponto positivo. Ah.... talvez se tivesse um foco maior pra pesquisa eu 

não teria estudado e trabalhado ao mesmo tempo, teria ficado no Pibic ( refere-se ao 

Programa de iniciação científica do IFPI), nessas coisas. Eu lembro que eu passei 

no Pibic e no Pibid (fala do programa de iniciação a docência), ah.... mais eu desistir 

pra ir dar aula, pra poder ir direto trabalhar no mercado. Se eu tivesse realmente na 

época entendido a importância da pesquisa para o professor de matemática eu teria 

focado nas disciplinas e focado também na pesquisa cientifica na graduação. 

 

4. O que a instituição formadora significou na sua formação docente? 

R: ah... eu acho que assim... eu tive várias, várias instituições que ajudaram 

realmente a me formar, dá o meu perfil docente, mais com certeza a que mais 

contribuiu foi justamente a instituição de onde eu vim, de onde eu me formei, que foi 

IFPI campus Floriano. Ah.... até mesmo na questão de mercado de trabalho, o 

primeiro emprego que arranjei foi por conta do professor, ah.... os professores 

estavam sempre disponíveis pra... pra me ajudar no que fosse, as vezes duvidas 

que eu tinha tanto em conteúdo, como na maneira que eu deveria me portar pra 
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melhoria do ensino a aprendizagem, a maneira que eu deveria me portar na questão 

da avaliação da turma, ah.... na questão de construir uma relação saudável com a 

turma, eu lembro que tudo isso eu fui construindo mediante conversas com 

professores e não só conversas em período de aula, mais em conversa fora mesmo 

ah...do ambiente da sala de aula, nos corredores ou na sala de professores mesmo, 

as vezes eu chegava pra conversar e eles me ajudava. Então assim, acho que boa 

parte do que eu sou hoje eu devo muito, mais muito mesmo aos professores do IFPI. 

A maneira como eles ministraram disciplinas já pensando justamente nisso daí, não 

foi uma instituição que simplesmente, ah...jogou o conteúdo, jogou disciplina, me 

deu avaliações e me inseriu no mercado de trabalho. Foi realmente uma instituição 

que se preocupou inclusive com o feedback, e opa... o que isso terminou com a 

graduação. Como é que ela tá no mercado de trabalho? Eu lembro que eles depois 

fizeram uma reunião com os alunos que se formaram, depois de um ano pra 

justamente perguntar isso. Como é que tá sendo você agora? Cê tá no mercado de 

trabalho? Você tá trabalhando? Você tá realmente aplicando o curso? Você acha 

que a sua formação foi válida? Então... eu acredito que a contribuição foi... teve um 

papel muito relevante na minha formação docente.  

 

5-Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: Ah... Como eu disse né! A principal lacuna que eu realmente percebi foi a questão 

do incentivo a pesquisa por parte do curso. Ah... talvez algumas outras coisas, ah... 

fossem problemas pontuais, problemas por conta de momento, mais por exemplo 

essa questão de... acompanhamento no estágio. Foi um ponto também que eu achei 

um pouco fraco, ah... também era um pouco complicado porque eram várias turmas 

eu acredito que era somente duas professores que era para acompanhar e pelo fato 

da presença ser somente uma vez, por exemplo durante todo o período do estágio a 

gente não tinha muito bem como saber o que a gente estava fazendo era certo ou 

errado. Então essa questão do acompanhamento do estudante no período de 

estagio eu também achei um pouquinho fraco. Ah... E também uma coisinha que eu 

acho importante apesar de eu não ter sentido tanto dificuldade de algumas 

disciplinas, mais o serviço de monitoria. Eu lembro que muitas pessoas reclamavam. 

A gente tinha grupos de estudos, pra estudar, a gente realmente se ajudava, mais 

talvez muitos problemas poderiam ter sido sanados se tivesse monitoria. Tava 

lembrando aqui por exemplo a primeira disciplina que a gente pagou foi elementos 
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da matemática, o curso eram cerca de 40 alunos, ah.. matriculados nessa disciplina 

e foram aprovados acho que cinco alunos, então se tivesse um serviço de monitoria, 

se tivesse um acompanhamento realmente por parte da instituição talvez ah... o 

rendimento dos alunos teria sido melhor. Basicamente isso. 

 

6-Relate o confronto da sua formação com o exercício profissional.  

R: Ah... bem... como eu já tinha até mais ou menos falado né. Foi em parte 

interessante, porque eu não terminei a minha formação docente a dita a primeira 

né? Porque eu acredito na formação continuada, mais eu não terminei a minha 

formação docente pra realmente ter a minha experiência profissional né! Ah... já 

desde o inicio do curso eu estava, eu já estava dando aula, mais muitas vezes era 

interessante porque eu tinha métodos que eu achava que dava certo, ah... e quando 

não dava acreditava que a culpa era do aluno por exemplo. E quando a gente ia 

estudar disciplinas por exemplo: como avaliação da aprendizagem, que foi uma das 

disciplinas que eu realmente lembro que eu achei muito importante, ai eu percebia 

que nem sempre o erro tá no aluno, na mesma maneira que eu lembro que eu 

discordava muito com a professora que algumas teorias não se aplicavam, porque 

eram realidades, ai eu acreditava que eram realidades, ah.. culturais, geográficas, 

que não se aplicava, que cada caso é um caso, mais muitas vezes também eu tinha 

alguns preconceitos, ah.. com relação a forma, é, com relação ao ensino como era 

que deveria ser, que quando a gente lia, quando eu lia a respeito quando a gente 

discutia em sala de aula a respeito eu via que era diferente né? Então mesmo que 

sendo concomitante algumas coisas eu já percebia, ah... tem um pouquinho também 

dessa questão, de você poder decodificar as coisas, com relação as disciplinas 

especificas. A gente aprendia a disciplina de uma maneira, então quando eu 

chegava pra dar aula eu acreditava que daquela mesma maneira iria dar certo, ah... 

talvez de início até deu certo, porque eu trabalhei num colégio particular e tinha 

alguns alunos que eram extremamente aplicados, então, o nível elevado, eles 

conseguiam acompanhar, eles gostavam... mas depois esses alunos saíram e chega 

a nova turma, e ai eu tentava dar o mesmo nível, mais só que eles tinham alguma 

dificuldade, já não pegava e eu demorei pra realmente parar e olhar pra mim. Poxa? 

Será se o problema não sou eu? Será se realmente não dá pra eu dar uma 

melhorada nisso daqui? E eu acreditava que não porque tava dando certo, mais ai 

quando a gente olhava era situações financeiras diferentes, eram situações de 
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familiares diferentes, então tá, ah... nessa hora que a gente realmente para, lembra 

o que a gente leu, o que a gente aprendeu em sala de aula e pensa poxa como é 

que eu posso aplicar aquilo que eu aprendi aqui. Então foi sempre bem junto né. 

 

7-Que reflexões contribuíram ou contribuem ou até não contribuíram para 

exercícios das atividades docentes? 

R: ah.. com relação a prática docente ah.. eu não vou mentir assim, poucas coisas 

eu realmente lembro, ah... mas eu lembro de algumas conversas que foram 

extremamente proveitosas pra  minha prática docente né. Eu tinha uma professora 

pedagoga que eu dizia pra ela que era uma verdadeira contadora de histórias né, ela 

falava pouco sobre teóricos, ela contava mais experiência que ela teve e só quando 

a gente chegava em casa que a gente ia ler o conteúdo porque achava que não 

tinha aprendido nada na sala de aula, mais a gente percebia que o, que as 

experiências que ela teve, o que ela, como ela pode agir, ah... era justamente o que 

alguns teóricos ensinavam. E uma coisa que ela sempre falou que ficou, é a questão 

da gente se colocar no papel do aluno, não ser simplesmente o professor que passa 

a disciplina, ah.... realmente tentar entender o que que o aluno tá passando, muitas 

vezes o aluno é muito bom mais aquela coisa que ele não tá prestando atenção é 

alguma coisa na família que não deixa ele se concentrar, e ai a gente quer que ele 

preste atenção na aula, a gente quer que ele participe, mais ao mesmo tempo a 

gente quer que ele entre pro nosso mundo, mais a gente não quer entrar no mundo 

do aluno. Então assim, eu acho que essa foi uma reflexão que foi bastante 

trabalhada pela professora e algo que eu nunca esqueci porque ela contou alguns 

exemplos bastante fortes, de que é necessário que a gente quebre essa barreira de 

professor e aluno, que a gente realmente entre na natureza dele, ah... dar aula de 

matemática é extremamente complicado porque eu nunca vou ver matemática na 

minha vida, mais a gente precisa entrar na vida do aluno pra ver até mesmo onde 

ele usa na matemática, ah... a gente precisa entrar na vida do aluno pra perceber 

quais são as dificuldades dele, a gente precisa entrar na vida do aluno pra ver 

porque que  pra esse método  ele não tá aprendendo, qual seria o melhor método 

pra ele aprender. Uma grande coisa que eu aprendi foi isso, a gente entrar na vida 

do aluno pra ele poder entrar na nossa disciplina. 

 

8-O que é ser professor de matemática? 
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R: eu acho que antes de tudo, é um imenso desafio, ah... eu sou pai agora e uma 

coisa que é bem interessante as vezes é eu tentar dar comida pro meu filho, uma 

comida que ele não gosta e que ele não sabe que vai ser importante pra ele né. 

Então fazendo um paralelo, eu acho que de início, ah... ser professor de matemática 

é você tentar mostrar pras pessoas que mesmo aquilo que eles acham que não vão 

ter serventia, ai eles tão usando. Por mais que eles não queiram por exemplo 

calcular uma matriz, mais eles têm o celular pra mexer, que tem a matriz ali. É fazer 

eles perceberem a importância, dos números, fazer eles perceberem que existem 

padrão nas coisas, fazer eles perceberem que a gente utiliza o raciocínio logico pra 

nos argumentar, ah... ser professor de matemática também é um grande desafio 

porque, ah... o próprio sistema educacional, ele não favorece o ensino de 

matemática, as ementas estão ultrapassadas, então muitas vezes a gente tá 

tentando ensinar uma coisa pro aluno que não vai ter conexão com algo que ele vai 

ver mais lá pra frente, então, ficam assuntos jogados e ai com base no que a gente 

tem, a gente tem que tentar ajeitar a ementa pra tentar dar um mínimo de logica 

possível pra aqueles conteúdos, ah... e acima de tudo também, é pegar aqueles 

alunos que já tem a dita inteligência matemática, que eu sou um pouquinho, eu sou 

um pouquinho complicado ainda pra acreditar nisso, acredito que todo mundo pode 

aprender matemática, que pode aprender bem matemática e a partir desse aprender 

bem a gente pega gosto, e, se existe de fato a inteligência matemática a gente 

adquire ela. Ah... pra esses alunos que realmente já gostam da matemática, ah... 

fazer com que eles possam avançar, ir além. A ensinar matemática também até 

mesmo nesse sentido, é ter humildade, no sentido de que muitas vezes você pode 

tá dando aula pra um verdadeiro Artur Ávila da vida, que você ensina coisas que ele 

pega rápido e ele já quer ir além, muitas vezes além do que até você pode ensinar. 

Aí eu lembro que eu tive uma aluna, que ela realmente marcou a minha vida como 

docente que foi a Olzita, (podia falar o nome?) essa aluna já tinha uma grande 

capacidade pra matemática e eu dava aula, ela argumentava, ia pra coisas além, ela 

fazia perguntas que as vezes eu.... poxa, eu não sei. E ia pra casa pesquisar, e 

respondia ela no outro dia, a minha prova sempre tem desafios, ela resolvia todos os 

desafios, eu lembro que por conta dela e de uns amigos a gente criou uma turma de 

matemática avançada lá em Floriano, ah... mas chegou determinado momento que 

eu disse pra ela que não tinha mais o que ensinar, porque realmente ela tava num 

patamar que ela podia estudar só, hoje ela faz mecatrônica, ah.... e acima de tudo 
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ela tem um respeito muito grande por mim, a gente conversa e eu acho que uma 

coisa que a ajudou a ir embora, ou seja, pode ser complicado alguém falar que ela 

teve humildade, mais se eu pude chegar perto disso eu acho que esse sentimento 

de humildade, de reconhecer que realmente ela tinha um potencial que ela não 

podia prender ela, ah... que também ajudou essa questão da humildade é 

importante. Você poder levar os alunos além até mesmo do que um dia você pode 

chegar. 

 

9-Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica com essa 

atividade? Como? 

R: ah... eu acho que a nossa identidade ela é formada em meio aos diferentes 

contextos. Muitas vezes você tá alienado somente a uma realidade, eu tô só ali, eu 

dou aula só daquela maneira, tal. E aí quando algo muda do local ai já vem aquela 

pergunta, poxa será se vai ser assim mesmo? Eu lembro que quando eu 

comecei...não... na verdade no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia que eu fui 

dar aula eu lembro que no intervalo teve um professor que sentou, suspirou fundo, aí 

falou: - Eita, só falta tantos anos pra minha aposentadoria. Ou seja, era um cara que 

simplesmente por conta de um problema, ou aluno que falou o que ele não queria, 

aluno que não fez a atividade, ele já pensava logo, poxa quando é que vai acabar 

isso. E.... pra mim era um cara que ou ele não tinha uma identidade docente ele 

realmente não se identificava com aquilo, ou era um cara que, enfim, precisava rever 

alguns conceitos, né. Eu acho que o principal fator que constrói o nosso perfil 

docente é trabalhar com os vários tipos, com as várias realidades, com as várias 

situações que a gente pode ter, né. Ah...  a gente vai vendo o que é que dá certo, o 

que é que não dá certo. Ah....e também ter esse cuidado de que apesar de que 

algumas coisas vão mudar, algumas realidades, alguns contextos, alguns alunos 

vão mudar o relacionamento deles com a gente, a maneira que eles vão ver a gente 

como professor, mais que também a gente não pode sair da nossa essência né. 

Ah... o professor ele se amolda, pra poder conquistar realmente o aprendizado da 

turma, mais o professor ele não é uma amoeba que vira qualquer coisa, acho que o 

professor também tem que ter os critérios dele né. Acima de tudo também, algo que 

é extremamente importante na minha opinião para a formação docente é também a 

formação moral dele, a eu sempre digo pros meus alunos que se eu ensinar eles 

simplesmente a somar, subtrair, multiplicar e dividir, eu vou ser simplesmente o mais 
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infeliz de todos os professores, porque se eu não conseguir ensinar nada deles pra 

vida, ah... então eu tento sempre ensinar a questão da ética, da moral, até mesmo 

pela matemática, aproveito determinados assuntos onde tem embates importantes 

por exemplo, utilizando a história da matemática pra mostrar como alguns se 

importaram, que a gente deve ou que a gente não deve fazer. A formação do perfil 

docente eu acredito que são esses dois pontos, ele vai se inserir em vários 

contextos e com esses contextos ele vai adquirindo ferramentas, pra fazer a 

engrenagem funcionar independente do contexto, mais lembrando que ele também 

tem uma essência, ele tem alguns princípios que vão definir ele como professor, o 

que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, o que ele aceita, o que ele não aceita, e.... 

ele vai dialogando isso com uma determinada turma. 

 

10-O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação ajudou ou 

deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: eu acredito que... o que mais tem desafiado, ah... não é nem, num chega nem a 

ser um momento assim sala de aula. É principalmente essa questão da gente tentar 

colocar na cabeça do aluno que tem o ambiente de sala de aula que é onde o 

professor passa o conteúdo pra ele, mais tem o momento fora da sala de aula, 

quando ele tá em casa, quando ele tá estudando, que ele tem que fazer, ah.... esse 

momento valer a pena né. Muitas vezes eu ensina o conteúdo, os alunos aprendem 

na hora muito bem, eu passo exercício, fazem na hora muito bem, eu pô beleza sou 

o melhor professor do mundo! Passo assim uma semana, eu coloco um exercício, 

faço uma pergunta eles simplesmente não lembram. Ah.... e o grande problema 

nisso é porque existem muitos atrativos que não são a matemática, né. Alguns 

reclamam a mais tem muita atividade de professor tal, de professor tal... há tem 

também os gostos, os afazeres, tem os hobbies, então, eu acredito que o grande 

desafio hoje é você “inculcar” no aluno a importância do estudo. Estudar não 

simplesmente pra eu tirar dez numa prova ou pra tirar uma nota boa numa prova, 

estudar porque eu sei que aquilo vai ser importante pra mim, e eu acredito que... 

apesar de a gente ter discussões sobre metodologias de ensino de aprendizagem, 

tem muita coisa que deve ser revista. Eu lembro que certa vez chamaram um físico 

pra avaliar o sistema de ensino no Brasil e pediram opinião dele, e.... pra o horror de 

muitas pessoas que esperavam que ele apontasse só alguns defeitos sem que 

alguma coisa tava bom, ele disse que o sistema de ensino no Brasil havia um 
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câncer, porque estava errado desde da formação do professor a formação do aluno. 

Eu acredito sim que tem a questão da formação do professor, muita coisa tem 

melhorado, ah.... mais com relação com o que a gente passa pra alunos livros 

didáticos, eu realmente não gosto da maioria dos livros didáticos que são utilizados, 

porque apresentam definições erradas, as aplicações são poucas, ah.... os 

exercícios que muitas vezes nada tem a ver com o contexto do aluno, então a gente 

tem a realidade do ENEM das questões aplicadas, tem a realidade dos livros 

didáticos, que é faça isso, faça aquilo, calcule, calcule. O aluno resolve uma coisa, 

vai pra o ENEM não acha nada. Muitas vezes os alunos até me falam: -  a professor 

o grande problema do português, ou o grande problema da matemática na verdade 

é o português. E quando na verdade o que eles tão querendo dizer é que a 

interpretação é que é difícil, mais na verdade a interpretação ela deveria ser algo 

ligado a matemática, porque a matemática é simplesmente uma reprodução do que 

tá na natureza, do que tá nos relacionamentos, do que tá no mundo. Então, essa 

questão da gente tornar a matemática atrativa pros alunos, pra que de fato eles 

possam estudar em casa, não simplesmente preocupado com o que vai acontecer 

na semana que vem, mais porque eles acreditam que aquilo é importante pra eles. A 

vem do melhoramento dos livros didáticos, aí isso eu acredito que as universidades, 

as disciplinas pedagógicas devem tornar com que o futuro professor tem o senso 

crítico com relação a análise de livros didáticos, não só análise mais também com 

relação a escrita, né! Porque quem escreve livro de matemática, são professores de 

matemática também, ter esse cuidado, a ter o cuidado do professor de realmente 

tornar a disciplina interessante pra que o aluno continue estudando, não seja só 

aquele estudo pontual na hora da aula e também uma conscientização do aluno na 

importância do estudo. O aluno ele não vai estudar uma disciplina porque ele vai 

tirar nota boa, pra tirar um diploma, pra ser inserido no mercado de trabalho. Não, o 

aluno vai estudar a disciplina porque aquilo vai ser importante pra ele e através 

daquele gosto vai acontecer que ao mesmo tempo que ele vai tirar nota boa, ele vai 

se formar, ele vai ser inserido no mercado de trabalho , ele vai ser um cara feliz. 

 

11-Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o que você 

incluiria e o que você retiraria? 
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R: ah... Eu acredito que uma coisa que precisa ser ampliada é... as discussões a 

respeito de avaliação do ensino, avaliação da aprendizagem. ah... e até mesmo 

sobre o que é um sistema de avaliação, ah... questões como didática também, acho 

que precisam ser ampliadas. Ah...eu acredito que o sistema de estagio ele precisa 

ser um pouquinho mais... ah como é que eu vou dizer... precisa ser um pouquinho 

mais “vigiado” pelos professores, num é simplesmente uma visita pontual.. ah.. 

talvez até mesmo o próprio professor, ah eu vou estagiar na sala de aula, na sala de 

aula do colégio tal, quem sabe aquele professor me dê também um relatório de cada 

aula, ah já que o professor da disciplina não pode acompanhar, mais que teja uma 

parceria real entre os professores. Eu acredito que disciplinas de matemática 

mais...ah... mais pesadas como por exemplo a questão do cálculo, a análise.... Na 

verdade, tentando fazer um pouquinho a diferença. Disciplinas como análise, a 

equação diferenciais, que são disciplinas voltadas pra pesquisa e para o mestrado, 

quem sabe um sistema de avaliação possa ser na forma de pesquisa cientifica, 

porque nem todo o aluno vai fazer por exemplo, vai querer ir pra questão da 

pesquisa na matemática pura, muitos vão pra questão da educação matemática... E 

aí a gente não pode penalizar o aluno, então alguns alunos sentem dificuldade 

nessas disciplinas, que apesar sim, são extremamente importantes, mais que eles 

não vão utilizar cem por cento, porque vão trabalhar na educação básica, talvez o 

sistema de avalição possa ser diferente e disciplinas que são mais voltadas a 

assuntos, a relacionados ao ensino médio e o cálculo que é primordial, tem uma 

veração mais concisa, ah.... não só no sentido de avaliação escrita, mais também 

por questão de didática, questão de aula e questão de materiais concretos, né! 

Acredito que isso deve melhorar. 

 

12-De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como você 

aprendeu afeta e exercícios da docência? 

R: Ah... eu acredito que... mais do que afeto né! Ela rege a maneira como eu dou 

aula, porque... como eu falei... eu era um cara que não gostava de matemática o que 

me fez gostar de matemática, foi o simples fato dum professor pegar uma prova que 

eu tirei dois, a questão que eu acertei ele dizer que foi muito boa e a questão que eu 

não acertei eu andei perto até certo ponto, eu precisava melhorar ali. Ah... ou seja, 

algo que afetou muito a maneira como eu via matemática foi pegar aquela xicara 
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que tá pela metade e dizer que ela tava meio cheia, só precisava melhorar mais um 

pouquinho. A questão do incentivo ao aluno, isso me marcou profundamente. Eu 

lembro que eu passei as férias todinha estudando matemática, porque eu queria 

fechar todas as minhas arestas. Ainda isso no terceiro ano do ensino médio, 

enquanto os meus amigos brincavam. Ah...  isso me ajudou muito, no sentido de 

perceber que se eu conseguir aprender matemática, qualquer pessoa pode aprender 

matemática e essa é uma pratica que eu faço com meus alunos. Sempre que um 

aluno erra uma questão eu chamo, olha tu errou aqui, aqui, mais essa ideia que 

você teve foi bem legal. No que eu puder fazer pra incentivar os alunos, eu faço! No 

que tá na minha capacidade eu sempre faço. Ah... dou aula no contra turno, se eles 

forem lá em casa pra estudar como já aconteceu, eu ajudo. Pelo telefone eu resolvo 

questão, porque eu fui incentivado e isso mexeu bastante comigo. E eu quero ser 

esse agente influenciador também na vida dos alunos. 

 

ENTREVISTA 02 

Idade: 29 anos.  

Tempo de experiência docente: 5 anos 

1. Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e 

como você chegou até aqui? 

R: Bom. Me tornei professor.... Eu entrei no curso meio que de paraquedas, na 

época, eu me lembro que fiz vestibular pra várias áreas, engenharia, administração, 

e acabou que foi, e matemática também no Instituto, mais acabou que foi o que eu 

passei né. Então num era nada assim uma grande ambição, foi meio que cair de 

paraquedas né. Passei, comecei a cursar o curso e gostei, acabei me identificando 

com a área e acabei ficando né. No curso, na área, gostei de ser professor e 

enfim.... e.... Como foi, bom.... é.... como eu falei né, fiz vestibular pra várias áreas 

pra engenharia, pra administração, inclusive em Teresina, mais acabei passando 

aqui pra Floriano né. Então, resolvi ficar no curso, gostei e fiquei e enfim.... tive, eu 

particularmente tive alguns problemas durante o curso devido a, querer desistir no 

meio, deixei umas disciplinas, passei um ano com o curso praticamente trancado, 

depois voltei, enfim.... muito incentivado pelos professores pelos colegas, voltei, 

terminei o curso de matemática em 2014, demorei muito tempo pra terminar né, 

acho que uns 7 anos somando todo o tempo, por isso só terminei em 2014. E aí, em 
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2014 mesmo eu... antes de 2014 né, já tinha trabalhado como substituto no estado, 

trabalhei um ano e meio, e, também nesse meio tempo trabalhava em escola 

particular né, isso, tudo isso sem terminar o curso ainda, né. Então, acho que desde 

2012 que eu passei no estado, substituto e trabalhava nessa escola particular. E aí 

quando foi em 2014, é.... eu fiz esse concurso do Instituto Federal no Piauí, hoje eu 

sou professor do Instituto lá em Oeiras, no campus de Oeiras. E em 2014 eu passei 

nesse concurso né. Larguei o estado, larguei escola particular e foi no mesmo ano 

que eu terminei, na verdade o término do curso foi incentivado assim, foi muito 

digamos, ahn... acelerando um pouco mais, porque eu só ia terminar no final né. 

Aceleraram um pouco devido eu ter passado no concurso, e aí terminei o curso em 

2014 e logo tomei posse no Instituto em agosto de 2014 e aí hoje, e aí sou professor 

lá até hoje né, já vai fazer, em agosto agora já vai fazer 3 anos que eu sou professor 

do Instituto em Oeiras, passei primeiro pra São Raimundo, pro Campus de São 

Raimundo e aí conseguir remoção pra Oeiras, né. Isso aí. 

 

2. Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que 

o levaram para optar para essa formação? 

R: pois é né. Não tem assim uma razão, num era um sonho, num era uma ambição, 

num é uma coisa que eu sempre quis não. Como eu falei, na realidade é, quando eu 

tava procurando uma área a seguir, eu fiz assim pras áreas que eu tinha opção, 

como eu falei, fiz pra Engenharia, fiz Administração e fiz pra matemática e foi o ano 

que eu passei na época né (rsrsrs). Então a entrada assim, na vida docente pra ser 

professor num foi um grande glamour ou um grande sonho. Acabou que foi o que 

apareceu né, eu acredito que foi muito Deus, porque que me guiou, porque 

realmente, hoje em dia é a única coisa que eu me vejo fazendo. Então eu entrei 

meio que de paraquedas, é claro que eu sempre tive muita afinidade com a área da 

matemática né, sempre tirei notas boas, sempre gostei, sempre fazia os exercícios 

do livro a mais do que o professor pedia, enfim... sempre gostei de cálculos, então 

tinha uma certa afinidade com área, mais não tem assim uma grande razão que me 

fez ser professor não, né. Depois que entrei no curso e conheci melhor foi que eu fui 

me identificando, fui gostando, e aí hoje eu só me vejo fazendo isso né. Mais não 

teve assim uma grande razão não. 

 

3. Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI 

campus Floriano? 
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R: olha... Inclusive tem. Toda formação a gente sabe que tem as suas deficiências, 

né. É.... e principalmente nós que optamos para área da exatas, nós somos muito 

resistentes a área da pedagogia, né. E muitos colegas eu vejo que reclamam da 

formação, que não foi muito boa, que deixou muito a desejar. Eu particularmente 

acredito que a formação lá é a melhor possível dentro das condições que nós temos, 

num é!? É.... tem professores muito competentes, pelo menos no meu tempo, né, e 

os que estão lá hoje já mudou bastante o quadro, mais a maioria deles eu conheço, 

alguns ainda do meu tempo né, alguns que estão lá hoje são colegas, foram colegas 

meu durante o curso, enfim.... mais eu vejo como uma formação  assim muito boa, 

realmente porque aquilo ali é só, a gente sabe, na minha visão a formação na 

realidade é uma grande base né, e.... muitas outras coisa a gente vai aprender na 

realidade com outras formações complementares e até com a própria experiência 

num é!? Com leituras, com produções, com, enfim.... Com pesquisas, então eu vejo 

a formação no campus Floriano como sendo muito boa. É.... muitas das coisas que 

eu sei hoje aprendi lá mesmo né. Tanto com os conteúdos né, na relação a temática, 

como com em relação a experiência de observar os professores, de ouvir relatos da 

própria experiência deles, eu considero como muito boa. 

 

4. O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) 

significou na sua formação docente? 

R: Bom. Primeiro que ela me proporcionou né, de forma, digamos, na forma legal me 

tornar um docente né, tendo o diploma e tudo. E.... como relação a formação, anh, 

acredito que muito da vivência ali com os professores, é.... do trabalho diário do dia 

a dia, a gente acabava passando muito mais tempo no Instituto, estudando tanto 

com os colegas, como com professores durante as aulas e em outros momentos, de 

outros trabalhos, de pesquisas, a gente acabava passando muito mais tempo no 

campus, então é.... o IFPI na realidade significou assim quase tudo, na minha 

formação não é!? Porque se não fosse o IFPI eu não seria professor hoje né, claro 

que eu não posso deixar de dar o crédito a Deus, também num é.... que ele que me 

deu esse talento e me proporciona né, todo dia vencer essas batalhas, mais com 

certeza o IFPI  representa uma grande, tem uma grande  participação na minha 

formação docente e eu acredito que de todos que passaram por ali, e que hoje estão 

sendo professores, né. Devemos muito ao IFPI campus Floriano. 

 



154 
 

5. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: Bom, no caso do meu tempo né, no tempo que eu fiz o curso uma grande lacuna, 

uma grande falha que eu vejo hoje, é que a gente teve muito é.... pouco incentivo à 

produção né, a pesquisa né, vendo que o Instituto né, ali o ensino, pesquisa e 

extensão, então a gente teve muito... muito ensino, muita extensão né, alguma 

extensão na época, mais um pouco incentivo a pesquisa, a produção de artigos, 

produção para eventos, enfim.... a pesquisa de um modo geral né. Que hoje eu sinto 

bastante falta e dificuldade (rsrsrs) quando eu tenho que fazer com meus próprios 

alunos né, ou das minhas próprias pesquisas pra mestrado, enfim, pra eventos. 

Então, das lacunas que eu sinto essa foi uma das grandes lacunas que faltou eu 

acho e mais incentivo a pesquisa né. É.... não sei como é que tá hoje lá né, mais na 

minha época foi pra mim uma das grandes lacunas que faltou num é. É claro que 

também vejo que faltou um pouco de incentivo da minha parte, alguns colegas mais 

isso eram muitos pontuais, faziam né muita produção. Eu comparo com o curso por 

exemplo de Biologia né, que nós, as duas licenciaturas, e eles produziam muito mais 

num é, desde o início e a gente foi atentar pra isso já bem, no final, e aí surgiram 

grandes dificuldades com relação a produção do TCC e.... enfim. Poucas coisas 

também em publicações em eventos, participações, então, acredito que essa seja a 

grande lacuna que ficou pra mim, foi a questão da pesquisa que hoje eu sinto 

grande dificuldade de desenvolver pesquisas, trabalhos com meus alunos. 

 

6. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R. O início do exercício profissional, é assim, é sempre um choque né. É sempre um 

choque porque você se depara com a realidade, com o que é real. No curso a gente 

fica bem envolvido com muitas teorias, ensino, interesse de aprendizagem né, tudo 

preparação mesmo, mais quando a gente chega pra aula e se depara com aquela 

situação, com a realidade de cada aluno, com a realidade da escola, com realidade 

da instituição, com a realidade da cidade ou do bairro, enfim.... com a realidade 

financeira, com a realidade estrutural dos prédios né, é sempre um choque, porque 

as vezes a gente fica ali muito preso ao instituto e é tudo bonito, é.... tudo funciona 

bem, e quando a gente depara na realidade das escolas dos estados, municípios, 

particulares, enfim.... As vezes é uma realidade diferente num é. Então, o primeiro 

contato é assim difícil, principalmente quando a gente vai pro estágio né, e nesse 

ponto eu considero o estágio importante, muito importante é claro, porque ele lhe 
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coloca lá de fato numa situação real, ainda que observada, ainda que é.... como se 

fosse um laboratório num é, mais você tá na situação real, então, o estágio é muito 

importante nesse sentido, mais considero como o início como sendo bem difícil. Bem 

difícil porque você tem que gerenciar sala de aula, tem que saber como, o que cada 

aluno, descobrir como é que cada aluno aprende, você tem que tentar atender a 

todos e ao mesmo tempo tem que cumprir objetivos, metas, tem que cumprir a 

ementa, tem que dar o livro todo, tem que, enfim.... São vários desafios, na realidade 

(risos) que até hoje eu enfrento, não sei como os outros professores verem, mais a 

minha é sempre um dilema, e.... ou seja, o confronto início ele é difícil, cê tem que 

ter muita paciência, tem que estudar bastante, tem que ler bastante num é, e 

observar bastante sobre que decisões, qual melhor decisão tomar 

 

7. Que reflexões de formação contribuíram ou contribuem para 

exercícios das atividades docentes? Aquelas reflexões que ocorreram 

durante a formação lá nas disciplinas, quer sejam pedagógicas, quer 

sejam especificas. 

R: Olha, grandes contribuições eram na realidade os relatos mesmo da experiência 

de cada um num é. É.... a gente tinha um material em mãos né, que eram as teorias, 

as teorias pedagógicas, os conhecimentos matemáticos e.... tiveram sua parcela de 

contribuição, mais as grandes contribuições eram mesmo quando a agente discutia 

as experiências. O que deu certo, o que um fez que deu certo, o que o outro fez que 

não deu certo né. Eu me lembro que principalmente quando alguns colegas 

começaram a trabalhar lá da metade do curso em diante né, em escolas particulares 

como professor substituto, os relatos, as experiências que eles traziam eram muito 

enriquecedoras e também as próprias experiências dos professores né, das 

disciplinas, contribuíram bastante porque ali a gente via né, o que poderia ser feito, o 

que não deu certo, o que a gente achava que dava certo e quando foi fazer não deu 

certo, ou se fizemos da maneira errada, fazia a gente refletir bastante né, e até hoje 

faz. Então, eu considero como sendo essas as grandes contribuições né, os relatos 

de experiências e as reflexões sobre essas experiências, sobre esses momentos né, 

o que deu certo, será se dar pra mim aplicar na minha sala, com meus alunos né. 

Então essas as reflexões, eram essas as reflexões que mais engradeciam a nossa 

formação docente, até mesmo quando a gente tinha momentos de seminários de 

disciplinas especificas por exemplo, e aí a gente observava o que cada colega fazia, 

puxa ele faz desse jeito? Ele explica dessa maneira? Eu gostei mais da dele! Eu 
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acho que eu poderia incluir alguma coisa na minha maneira de ensinar que aquele 

colega faz! Então eram esses os momentos que mais engrandeceram a nossa, ou 

pelo menos a minha formação. 

 

8. O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Pra mim ser professor de matemática é ser alguém que aproxima a matemática 

dos alunos. Que desmistifica toda aquela, ou tenta (risos) desmistificar toda aquela 

questão de a matemática ser a disciplina mais difícil ou “a mais difícil” do currículo, 

ser o bicho papão, ou aquela que reprova né, aquela que ninguém gosta. Então, eu 

vejo hoje o ser professor de matemática, ser esse tipo, ser isso, ser aquele que 

aproxima a matemática dos alunos né. Que talvez não vai fazer todos gostarem né, 

cada um tem um gosto pessoal, mais que aproxima, que faça com que ele tenha 

prazer, que faz com que ele se dedique as tarefas, se dediquem as atividades 

propostas né. não só responder questões, mais qualquer atividade tipo de atividade, 

seja construção, seja uma pesquisa, seja qualquer coisa envolvendo a matemática, 

então, pra mim é isso, é ser aquilo que a próxima a matemática dos alunos, que 

tiram o medo deles da matemática, de ser essa tão chamada disciplina difícil ou das 

mais difíceis do currículo. 

 

9. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica 

com essa atividade? 

R: Sim, eu identifico com essa atividade, até porque como eu falei é o que eu me 

vejo fazendo hoje, não me vejo hoje fazendo outra coisa. Ela se consolida minha 

identidade quando eu reflito dia após dia, sobre o que que eu fiz naquele dia e penso 

como melhorar pro outro dia, como fazer melhor né, eu particularmente fico.... é.... 

saio de uma aula, quando termina uma aula eu vejo que aquela aula foi totalmente 

improdutiva, eu saio dali totalmente arrasado né, e aí eu vou pensar em como o que 

que foi que eu fiz que não deu certo né. é.... o que foi que eu fiz, como eu poderia 

fazer pra melhorar isso, pra fazer aquele aluno entender melhor determinada 

situação, determinado problema num é. Então, a reflexão é o mais importante, é o 

pensar diariamente né. A gente ouvia muito isso no curso né, em atividade critico 

reflexiva né, a gente não entedia muito e pouco a pouco com a experiência a gente 

vai entendendo melhor o que é essa reflexão, você pensar, refletir.... Fiz isso, puxa 

mais talvez não tenha dado certo, como é que eu posso fazer amanhã de forma que 

fique melhor, que tem um melhor rendimento, né. 
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10. O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação 

ajudou ou deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: Como eu falei em outra resposta né. O que mais me desafia é colocar os alunos 

pra produzirem conhecimento, não só pegar aqueles conhecimentos prontos e 

jogarem pra eles e esperar que eles entendam, que eles reproduzam num é. Mais 

coloca-los para produzirem, pra entenderem algumas situações da vida deles, dar 

uma volta no mundo deles, que estejam envolvidos na matemática. Colocar eles pra 

produzirem, pesquisarem num é, e essa como eu falei foi uma grande lacuna que eu 

sentir do curso. Foi a falta do incentivo a pesquisa ou o incentivo meio tardio num é, 

durante o curso, isso foi uma grande lacuna o que faltou e esse é meu grande 

desafio né. Instruir, ser mediador entre os alunos e o conhecimento de forma que 

eles não só reproduzam, mais produzam, pesquisem né, e se identifiquem com essa 

área. 

 

11. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o 

que você incluiria e o que você retiraria? Justifique. 

R: Como eu disse né. Eu incluiria mais pesquisas né, incentivar os alunos a produzir, 

eu acho que o novo currículo hoje já mudou bastante da minha época, mudou 

bastante, eu acho que já incluiu bastante.... digamos mais disciplinas que 

incentivaram o aluno a pesquisar, ai já tem muito mais incentivo né, como outros 

programas, Pibic, Pibid, enfim.... que hoje incentiva bastante o aluno a pesquisa, 

incentiva bastante o aluno a.... ao futuro professor a ingressar nesse mundo da 

produção textual, então era isso que eu inseriria mais, que hoje no currículo novo eu 

já vi que tem bastante, tá bem mais voltado pra isso. Talvez algumas disciplinas da 

área específica que são muito voltada pra matemática pura, que se a gente olhar pra 

nossa formação que é pra ser professor do ensino básico, talvez elas não 

contribuam tanto, só causa aquele medo e não contribuam tanto. É... que uma das 

disciplinas que eu me lembro é calculo numérico que sinceramente era uma das 

mais voltadas para matemática pura, umas das mais difíceis, e que.... na  formação 

contribuiu em pouco, então era uma das que eu retiraria.  

 

12. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como 

você aprendeu afeto e exercícios da docência? Como isso se reflete na 

sua pratica? 



158 
 

R: Acho que isso se reflete diretamente né!? Se eu aprendi de uma forma eu acabo 

tentando ensinar daquela mesma forma né. E aí que vem o momento as vezes de 

romper os paradigmas com aquelas formas comuns que a gente tem de aprender de 

um jeito e quer ensinar do mesmo jeito né. E aí, nesse momento que a gente tem 

que romper e buscar outras maneiras caso não esteja dando certo né. Então acho 

que influi diretamente, diretamente num é. Eu como fui sempre muito bom em 

matemática, sempre gostei de cálculos, as vezes fica achando que sempre todo 

mundo vai gostar né, que todo mundo vai se identificar daquele mesmo jeito, que 

isso na realidade não acontece num é. Então eu tenho que parar, tenho que pensar 

né, outras maneiras né, outros métodos, outros tipos de avaliação, então eu acho 

que influi diretamente. 

 

ENTREVISTA 03  

Idade: 29 anos.  

Tempo de experiência docente: 5 anos 

1-Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e como 

você chegou até aqui?  

R: Bem, foi mais ou menos assim. Em 2008, quando eu terminei o ensino médio, eu 

prestei o vestibular da UESPI, e o do Instituto Federal lá do campus Floriano, e aí, 

na UESPI eu prestei pra Engenharia Elétrica, era o curso que tava em alta né os 

cursos de engenharia naquela época e aí não passei, mais era o que eu queria. 

Como eu não passei e conseguir pra matemática no Instituto, aí foi cursar 

Matemática, mais aí sempre com o pensamento em.. em migrar pra Engenharia 

Elétrica, né.  E aí logo que eu comecei no curso de matemática partir logo nisso no 

segundo, terceiro período já, eu já comecei dar aula, aula em casa mesmo como 

professor de reforço, e aí comecei a tomar gosto né, e aí... terminei o curso, comecei 

a fazer os concursos, e já comecei não querer mais fazer vestibular pra engenharia, 

né . e... e ai comecei a fazer os concursos, comecei a trabalhar em escola particular 

e fui indo, fui indo, fiz o PROFMAT e até hoje, tô como professor de matemática. 

Agora atualmente trabalho no estado do Maranhão e aqui na UESPI campus Oeiras. 

 



159 
 

2-Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que o levaram a 

optar para essa formação? 

R: Bem professora, como eu disse na pergunta anterior, a princípio não né. Mais eu 

desde o ensino médio eu sempre tive afinidade com as áreas de exatas.  E por 

questão de gostar, gostar mesmo de matemática, eu fui descobrindo isso no 

decorrer do curso, e aí essas foi uma das maiores razões. 

 

3-Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI campus 

Floriano? 

R: Bem, é. Naquela época em que fiz o curso, boa parte dos professores, eles não 

tinham digamos assim uma... uma boa qualificação, porque a maioria dos 

professores eles eram apenas graduados, poucos eram especialistas, mais hoje 

esse... esse cenário é diferente, a maioria dos professores são mestres, alguns são 

doutor, mais isso não... é... como é que eu posso dizer.... não foi... não impossibilitou 

de a gente fazer um bom curso. Eu então não tenho o que dizer do meu curso 

apesar dessa falha aí, até porque não tinha como ser diferente naquela época, mais 

eu considero que foi bom minha graduação no curso de matemática no campus. 

 

4-O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) significou na 

sua formação docente? 

R: É... Posso dizer que significou basicamente tudo, porque foi através do campus, 

do campus, né e... dos professores que eu pude encontrar norte, norte de como eu 

trilhar essa carreira... essa carreira acadêmica, que é... que é a nossa de ser 

professor.  

 

5-Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: É... no que diz respeito a lacunas professora. É... eu percebo que tivemos 

lacunas quando no sentido de que.... é... os professores na nossa época só tinha 

boa parte deles, o curso estava iniciando, era apenas professores graduados né e 

também quando diz respeito a disciplinas especificas do curso digamos assim, na 

minha opinião eu acredito que foram poucas, tivemos mais disciplinas pedagógicas, 

eu acho que pelo fato do curso ser voltado mais pra licenciatura, e aí isso, é uma 

falha no sentido de você ingressar num mestrado, quando você ingressa num 

mestrado você percebe isso, percebe isso... no sentido de que você...  
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6-Relate como se deu confronto com o exercício profissional. 

R: Ah com relação a isso aí ... o meu... o meu primeiro contato de sala de aula 

mesmo de fato foi na disciplina de pratica, né  que a disciplina era piebi 1 e piebi 2, e 

acho que pra mim e pra todo mundo foi um choque, porque, a gente... uma coisa 

você tá em sala de aula... uma coisa você estudar ali as disciplinas, cursar as 

disciplinas, e aí no curso meio que você não adquire aquele... aquele jogo, como lhe 

dar com os adolescentes, e até hoje eu não seu dizer, não tenho ainda esse.... Você 

tá aprendendo constantemente, cada dia você aprende uma coisa diferente, mais foi 

um choque mesmo, né. 

 

7-Que reflexões de formação dentro do seu curso contribuíram e contribuem 

ou até mesmo não contribui para exercícios das atividades docentes? 

R: É... bem professora com diz respeito a isso aí, eu posso, sei lá ...até tá errando 

em falar isso, mais eu me arrisco a dizer que contribui no sentido de você ter 

adquirido aquele conhecimento especifico, mais aquele conhecimento mais 

pedagógico, é... eu num vejo que contribuiu ou que contribui não, porque você 

estuda lá algumas teorias, algumas coisas, você estuda alguns autores que defende 

algumas teorias e aí quando você vai pra sala de aula, são coisas que você quase 

que... é você não aplica né, não consigo aplicar aquilo ali que eu....  

 

8-O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Ah... ser professor de matemática hoje pra mim é uma realização, assim.... Eu me 

sinto realizado como professor, é..... Principalmente de matemática, porque é uma 

área que eu gosto, né. Além do que através dela, que... digamos que eu tenho tudo 

né e também é uma ferramenta que eu como professor posso tá ajudando pessoas 

né, eu posso tá contribuindo com a sociedade no sentido de melhorar. 

 

9- Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica com essa 

atividade? Como? 

R: Olha... eu... consid...Eu acre.. considero que eu me identifico sim e muito, é ... 

porque é uma área que eu gosto de estudar, tenho o prazer de estudar, me sinto 

bem quando eu consigo passar alguma coisa pra meus alunos, né e eu tenho o 
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prazer mesmo de estudar matemática, gosto de mais, e por conta e por isso eu me 

identifico. 

 

10-O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação ajudou ou 

deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: Bem, professora, hoje como eu sou professor do ensino médio, um dos maiores 

desafios assim que eu encontro, é lidar com os jovens, porque eles num tem assim 

muito interesse em estudar, principalmente matemática, acho que pelo fato deles 

virem, deles ingressarem ensino médio com dificuldade muito grande e aí por conta 

disso, isso é um desafio pra mim muito grande, eu não consigo as vezes fazer meu 

trabalho de forma satisfatória. 

 

11-Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o que 

incluiria e o que você retiraria? 

R: Professora, se você diz respeito com disciplinas... com as disciplinas da 

graduação com relação as disciplinas do curso da graduação eu retiraria mais.... 

algumas disciplinas pedagógicas e incluiria mais disciplinas específicas no curso, no 

sentido de dar suporte a você dar continuidade a carreira acadêmica. 

 

12-Porque você retiraria as disciplinas pedagógicas, que disciplinas retiraria? 

R. Olha professora....É faz tanto tempo que eu paguei essas disciplinas...mas é 

porque eu vejo que tinha algumas disciplinas que era muito próxima a ementa  uma 

da outra, entendeu. Então eu acho que... na verdade a palavra não é não retiraria 

poderia que agrupar tipo duas disciplinas colocar em uma só né e com isso dar 

espaço a carga horária, dar espaços a disciplinas mais específicas do curso da área 

de matemática entendeu. É isso... Porque eu percebi que algumas disciplinas elas 

tinham muita proximidade uma da outra então poderia juntar as disciplinas fazer um 

disciplina só né ... e essa carga horária criar outras disciplinas do curso digamos 

assim. 

 

13-De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como você 

aprendeu, afeta o exercícios da docência? Como isso reflete na sua prática? 

R: É ... eu acho que o seguinte, pelo fato de eu ser professor de escola pública e 

uma grande maioria dos alunos, são alunos de classe média baixa né e eu sou filho 
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de lavrador também sou, sou... é classe média baixa e aí o que que acontece eu me 

identifico muito as vezes com boa parte dos alunos, nesse sentido aí, boa parte 

deles são filhos de lavradores assim como eu sou, né  e acho que isso contribui de 

forma positiva né, porque eu tenho uma afinidade, né algo em comum, entendeu eu 

vejo dessa forma. Muitos dos relatos dos alunos que eu escuto eu me identifico 

muito em algumas coisas, passei por isso também, e isso contribui de forma positiva. 

  

ENTREVISTA 04 

Idade: 32 anos.  

Tempo de experiência docente: 7 anos 

1. Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e como 

você chegou até aqui? 

R: Eu diria o seguinte. Quando eu tava no ensino médio tive um excelente professor 

de Matemática, e nessa época ele foi um... diria um espelho pra mim, então isso me 

motivou bastante a querer fazer matemática, aí quando fui em 2005 pra Floriano é... 

eu aproveitei já que lá tinha matemática e me ingressei no curso de matemática do 

Instituto Federal, e graças a Deus deu tudo certo, em três anos e meio terminei o 

curso e em 2010 prestei concurso pro Instituto Federal, conseguir aprovação e 

mesmo não tendo experiência na época já ingressei como professor de matemática 

aí no Campus Corrente né e hoje fecho sete anos já de instituição. 

 

2. Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que o 

levaram para optar para essa formação? 

R: Sim, foi escolha minha. Ser professor de matemática é..... Acredito que as razoes 

foi mais motivadas durante meus estudos no próprio curso de graduação, porque 

assim quando eu entrei no curso, em particular eu diria que a vontade era fazer 

matemática, mais acho que durante a formação do curso veio essa paixão por dar 

aula. É..... acredito que durante os estágios ou algo desse tipo foi quando eu 

comecei ter essa motivação por tá em sala de aula e aí quando ingressei em 2010 

no Instituto Federal é... essa paixão só aumentou. 

 

3. Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI campus 

Floriano? 
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R: No caso do ensino de matemática em Floriano eu diria que excelente, até mesmo 

me baseando nos resultados que o campus já tem hoje. O campus tem profissionais 

que se formaram lá... em Tocantins, Maranhão, em todo o Piauí, é.... então eu 

classifico pelos resultados que o ensino lá é de qualidade, é excelente. 

 

4. O que a instituição formadora significou na sua formação docente? 

R: Eu diria que significou tudo professora, até porque eu aprendi a dar aula lá e 

também boa parte do conhecimento que adquirir pra exercer a função de professor 

de matemática também foi adquirido lá, então... 

 

5. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: Não, para essa pergunta minha resposta seria não. Não vi nenhuma falha não. 

 

6. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: Professora a minha primeira experiência em sala de aula foi no estágio durante o 

curso de graduação, e aí logo em seguida já foi como profissional do Instituto 

Federal, já foi ingressando já na carreira de professor dentro do Instituto Federal. 

Terminei o curso é....Ao termino do curso já foi ingressando na instituição. Isso ainda 

no ano de 2010. 

 

7. Que reflexões na formação contribuíram e contribuem ou não contribuí 

para exercícios das atividades docentes? 

R: Eu acho que o que mais contribuiu para a minha formação foi os excelentes 

profissionais que eu tive, os excelentes professores aliás, que eu tive lá durante a 

minha formação, cito aqui inclusive alguns como o professor Odimogenes e o 

professor Guilherme. Então acho que se parar pra refletir mesmo acho o ponto mais 

positivo foi a questão dos profissionais mesmo, que tinha lá pra questão de lecionar, 

os meus professores eu diria assim. 

 

8. O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Eu diria que tudo professora, até porque é.... eu tô exercendo a função que eu 

gosto e também vejo como uma forma de contribuir para a sociedade atual. 

 

9. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica com essa 

atividade? 
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R: Professora como eu disse na outra pergunta. Eu me identifico muito bem, até 

porque pra mim como eu falei anteriormente matemática é tudo, e aí ser professor é 

uma forma de tá exercitando esse conhecimento que eu adquirir com o tempo e 

também durante a minha graduação e uma forma de contribuir também. 

 

10. O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação ajudou 

ou deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: O maior desafio é.... hoje tá no fato dos alunos não tarem preparados para o 

ensino médio, então hoje no meu ponto de vista eu vejo que o seguinte, a minha 

formação foi muito importante pra superar essas dificuldades, graças a Deus tive 

uma excelente formação que me possibilita hoje superar esse grande problema hoje 

no nosso ensino. 

 

11. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o que 

você incluiria e o que você retiraria? Justifique. 

R: Ah... se eu entendi a pergunta essa última professora, como é referente ao 

campus Floriano, eu não retiraria nada e nem também incluiria. Até porque como eu 

disse anteriormente nas outras respostas vejo o ensino lá como de qualidade não 

é... e tem dado bons resultados, então, eu acho que da forma que tá sendo lá tá 

bacana. 

 

12. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como você 

aprendeu afeto e exercícios da docência? Como isso se reflete na sua pratica? 

R: Professora nesse caso pra essa pergunta a minha  história pessoal não afeta de 

forma alguma a minha função como professor, não vejo uma relação entre a minha 

vida pessoal e a minha história como professor. 

 

12- Falo assim, da maneira como você aprendeu a sua facilidade ou 

dificuldade de aprender, se isso afetou a sua docência ou não, se você 

considera isso a forma como você aprendeu a ensinar em relação a seus 

alunos, em relação a isso que eu falo. 

R: A respeito de aprender eu diria que tive facilidade, até porque o curso era de 

quatro anos e eu terminei com três anos e meio, antes de finalizar o curso eu já 

estava atuando como professor, e eu acho também que aprendi rápido a atuar em 

sala de aula apesar de quando eu iniciei na instituição eu não tinha experiência, eu 
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vinha apenas dos estágios, mais acho que aprendi rápido a ser um, diria um pelo 

menos um bom professor. 

ENTREVISTA 05 

Idade: 25 anos.  

Tempo de experiência docente: 2 anos 

1-Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e como 

você chegou até aqui?  

R: Se deu da seguinte forma. Primeiramente eu escolhi o curso de matemática 

porque eu gostava muito de matemática, e desde o início aí teve programas de 

iniciação à docência como Pibid, aí no terceiro modulo eu já comecei a trabalhar no 

Pibid, ter o contato com os alunos e através de projetos como a disciplina de Piebe 

que fazia a intervenção, e aí comecei a ter o contato com a docência e aí começou a 

carreira como professor. Quando eu terminei o curso já tava praticamente com uma 

vasta experiência lá nas escolas e prestei concurso público, fui aprovado e comecei 

exercer a profissão como professor efetivo das redes públicas de 2015.  

 

2-Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que o levaram 

para optar para essa formação? 

R: A razão principal de tornar professor de matemática foi que eu gostava sempre de 

matemática, então eu escolhi fazer o curso em matemática, no início eu não tinha 

ideia o que era ser professor e foi no decorrer do curso que eu encontrei assim a 

vocação de ser professor, comecei a atuar nas escolas e aí com o curso a gente foi 

habilitado a ser professor e hoje exercemos aí a carreira e gosto de ser professor de 

matemática. 

 

3-Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI campus 

Floriano? 

R: Eu vejo como uma excelente formação, pois eu sou fruto do curso aí de 

licenciatura em matemática do campus Floriano, do Instituto Federal e... foi no curso 

mesmo que eu me identifiquei como professor é..... com as experiências das 

práticas pedagógicas e as disciplinas, os professores, os conselhos. Então, foi 
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bastante enriquecedor o curso. O curso proporcionou todo a formação acadêmica 

pra que eu pudesse tornar professor e exercer a profissão. 

 

4- O que a instituição formadora significou na sua formação docente? 

R: A instituição ela foi de extrema importância, pois ela me proporcionou uma vasta 

experiência em grandes conhecimentos adquiridos e tenho convicção que fiz um 

curso de excelência, por isso me tornei professor e hoje me identifico com a 

profissão. Então, a instituição formadora foi de extrema importância para minha 

carreira, pois aprendi muito e... também tive grande experiência na carreira como 

docente, a instituição ela me proporcionou grandes experiências, assim como 

realização de projetos, iniciação à docência e fora também os conteúdos 

matemáticos que adquiri no curso também foi excelente nesse quesito de ensino. No 

ensino da matemática foi bastante... excelentes de professores e aprendi muito. 

 

5-Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: As lacunas que eu percebi que teve alguns conteúdos matemáticos que não 

foram passados, algumas disciplinas que o curso num.... era um curso de apenas 

quatro anos e teve greve e as lacunas foram mais deixadas pelo motivo das greve. 

Devido à greve as disciplinas tiveram pouco tempo pra ser transcorridas e muitos 

conteúdos matemáticos deixaram de ser vistos, mais isso não chegou a atrapalhar 

muito não. 

 

6-Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: Primeiramente... Os primeiros confrontos que eu tive foi através das disciplinas de 

Piebe que a gente fez um projeto de intervenção nas escolas, começou a ver ali 

como era a docência e também com a iniciação à docência a bolsa do Pibid. E a 

gente já via as dificuldades que o professor encontra em sala de aula. 

Primeiramente foi muito assustador por num ter experiência em controlar os alunos, 

a gente trabalhava com alunos de ensino fundamental, e aí foi uma experiência 

assim que nos ajudou a ter experiência na docência, a controlar os alunos, a ter um 

bom controle em sala de aula e também quando a gente passou a ter os estágios 

probatório... de supervisionado assim que teve o contato assim com a sala de aula. 

Então primeiramente foi meio assustador por vê as dificuldades que o professor 

enfrentava em sala de aula com a indisciplina dos alunos, a falta de interesse, só 
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que como tinha o acompanhamento das professoras que ia nos orientando então se 

deu da melhor forma. E também quando eu terminei o curso já comecei a exercer a 

profissão e depois fui aprovado em concurso público, fui exercer a profissão na rede 

municipal, na rede estadual, hoje estou no IFPI, e assim já tenho uma experiência. 

Então, isso pra mim hoje tudo isso é mais normal. 

 

7-Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não contribuíram 

para exercícios das atividades docentes? 

R: Todas as reflexões contribuíram para o exercício das atividades docentes, e 

todas tem sua importância. Então, vejo que o curso também poderia ter oferecido 

mais disciplinas voltadas pra matemática assim do ensino básico, pois o curso 

oferecia mais pro ensino superior e..... só que todos tem a sua contribuição, mais 

tinha grandes disciplinas que até de nível pedagógico que eu acho que era muita 

repetição, tinha disciplinas que já abordavam temas iguais, então poderia se trocar 

por disciplinas mais voltadas pra matemática básica, pois assim ajudaria a nós ter 

um domínio maior sobre a matemática básica, pra atuar no ensino médio, essas 

coisas. Faltou mais no curso foi essas disciplinas. 

 

8-O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Primeiramente ser professor eu vejo que é uma profissão de extrema importância 

pro desenvolvimento da sociedade como um todo, e me descobrir nessa profissão e 

acho muito prazeroso exerce-la, pois a gente tem o papel de transferir conhecimento 

e de ajudar as pessoas a mudar o seu contexto social e conseguir uma ascensão 

até social e transformar as vezes. E como professor de matemática me identifico, 

pois, trabalho com aquilo que eu gosto que é matemática e como eu gosto me 

identifico bastante com a matemática, então ser professor de matemática me 

completa e pra mim é uma grande realização pois eu faço aquilo que eu gosto. 

Gosto da matemática, então eu sou professor de matemática porque eu me 

identifico com a matemática e exercer a profissão pra mim é grande importante pra 

minha vida, pois fazer aquilo que a gente gosta, trabalhar com aquilo que a gente 

gosta é bastante gratificante. Então ser professor de matemática pra mim é 

basicamente minha vida né. É o que eu faço hoje, é o que eu quero pra o futuro e é 

o que eu me proponho a fazer e me aperfeiçoar a cada vez mais. 
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9-Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica com essa 

atividade? 

R: Ah! Eu me mostro um professor que gosta de exercer sua profissão, 

principalmente que gosta de dar aula de matemática, por gostar de matemática. E 

também um professor que exige dos alunos comprometimento com seus estudos 

pois acredito que a educação possa transformar a sua vida, então eu sou um 

professor que exige dos alunos aquilo que a matéria requer que ele aprenda, então 

me identifico com a minha profissão, pois como professor me identifico com a minha 

realidade, pois eu sou assim, então acho que me identifico. 

 

10- O que mais te desafia no exercício da docência? Como a formação ajudou 

ou deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: O que mais me desafia no exercício da minha docência é fazer com que meus 

alunos possam ter uma transformação social em sua vida e também principalmente 

compreender a matemática como um todo, você ver a sua importância para as suas 

relações do dia a dia, para compreender o mundo e assim possa ter uma visão de 

que a matemática está inserida no seu dia a dia, e veja... e veja a sua importância 

para que possam ser cidadãos assim plenos, que possam compreender o mundo e 

ver a sua aplicação no dia a dia e despertar o interesse por essa disciplina. E sobre 

o curso, o curso também me mostrou esse lado da matemática, ou seja, me 

incentivou a buscar a tornar a matemática mais acessível para os meus alunos, 

então teve essa importância nesse projeto, o curso me incentivou a querer a tornar a 

matemática mais atrativa e acessível a todos. 

11- Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o que você 

incluiria e o que você retiraria? Justifique. 

 

R: Eu retiraria algumas disciplinas de contexto matemático elevado e colocaria 

outras disciplinas voltadas mais para o ensino e médio e também algumas 

disciplinas que são tipo repetitivas e pedagógicas. Tem algumas tipo, que era Piebe 

1, Piebe 2, aí é.... planos de gestão, porque tem umas disciplinas que não era bem a 

cara do curso de matemática não. Tiraria algumas das pedagógicas e umas da 

matemática, principalmente aquelas que são bastante complexas, com variáveis 

complexas, e outras disciplinas que poderia tirar, e colocar disciplinas mais do 
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conhecimento básico matemático, pra dar embasamento pro professor dar aula no 

ensino médio, era uma das que eu poderia tirar. 

11 Se você fosse fazer o projeto de curso se você mudaria alguma coisa? 

L: A ser mesmo principal era só inserir mais disciplinas de matemática básica, 

voltada mais pra o ensino médio, e tiraria algumas disciplinas que tivessem bastante 

complexidade dentro da matemática uma ou duas e colocaria conhecimentos 

básicos e também umas disciplinas pedagógicas, que já tem disciplinas que 

abrangem mais tem umas que pra não ser tão especifico, e colocaria as disciplinas 

da matemática mesmo, conhecimento básico do ensino médio. 

 

12- De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como você 

aprendeu afeta e exercícios da docência? Como isso se reflete na sua pratica? 

R: Isso reflete de maneira bem forte, porque eu acho que eu tive bons professores e 

aprendi a ensinar matemática de uma maneira diferente, compreendi de uma 

maneira diferente e também fomos incentivados a buscar novas formas de aprender, 

a usar materiais concretos, jogos, software, essas coisas, pra buscar várias 

maneiras pra ensinar tal conteúdo e buscar de inovar. Então nossa formação, ela foi 

assim uma formação crítica em relação a forma de ensinar matemática e que 

possamos sempre tá nos aperfeiçoando e buscando novos meios de ensinar 

matemática, e mostrar como a matemática tá próxima da gente, que tá em toda 

realidade e eu acho que a minha formação não deixou muito a desejar não, e ela tá 

bem forte na minha prática, ou seja, tô praticando os conhecimentos que adquirir e 

buscando, pois eu fui incentivado a isso, a buscar novas formas de ensinar, uma 

forma mais contextualizada, buscar novos recursos e também tem a prática também 

que é mais tradicional, tem conteúdos que tem ter matemática e foi essa forma que 

a gente aprendeu e a gente fica buscando a melhorar sempre, é uma transformação 

sempre que é continua, então não tem sempre uma mesma prática de ensino, varia 

muito da turma que tá ensinando, é algo dinâmico. 
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ENTREVISTA 06 

Idade: 25 anos.  

Tempo de experiência docente: 4 anos 

1-Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e como 

você chegou até aqui?  

R: Bom, ah.... Eu sempre tive facilidade com os números desde o ensino 

fundamental. Só que meu planejamento era ser Engenheiro, seguir nessa trajetória 

de Engenharia, e aí só que na primeira vez eu não conseguir passar direto pra 

engenharia e aí eu conseguir passar pra matemática e física e preferir fazer 

matemática um ano, na minha cabeça era eu cursar um ano de matemática pra no 

próximo ano eu fazer engenharia, né. Só que ai durante o curso eu acabei me 

apaixonando por matemática, numa experiência que eu tive como bolsista do Pibid e 

aí comecei dar aula, comecei a ganhar um dinheiro também e aí eu me apaixonei 

pela área, pela a disciplina de matemática quanto pela didática, pela questão de 

ensinar e tudo.... E aí eu resolvi abrir mão de engenharia e realmente cursar só 

Matemática. Quanto a eu chegar até aqui eu tive uma trajetória vamos dizer assim 

muito longa, até chegar onde eu estou concursado como funcionário do Estado do 

Maranhão, e atualmente também tô fazendo mestrado né... PROFMAT, mestrado 

profissional na UEMA de São Luiz. Bom até aqui eu passei por escolas particulares, 

já fui concursado também no Estado do Piauí, fui substituto, mais tudo isso eu devo 

também aos professores do Instituto Federal do Piauí do Campus Floriano, eles 

sempre se disponibilizaram a tá ajudando, auxiliando em qualquer coisa e também 

aos programas do Governo Federal, principalmente o Pibid, que foi onde me deu 

rumo, um impulso pra chegar onde eu está e vi a realidade da sala de aula, pra ver 

se é aquilo mesmo. Eu acho que esse programa ele traz isso pro acadêmico, saber 

se é isso que ele quer ou não né, porque as vezes a gente tá numa sala de aula 

numa graduação e pensa que a sala de aula tem uma realidade e na verdade tem 

outra e também foi importante isso, e ai também chegar até aqui tem a questão do 

esforço próprio, foram várias noites preparando aula, estudando pra concurso e até 

pra chegar também até o mestrado. 
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2-Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que o levaram 

para optar para essa formação? 

R: Sim, eu escolhi ser professor de matemática. A razão foi gostar de ensinar 

mesmo. Quando eu tive a minha primeira experiência ali no Pibid, era... que foi até 

no ensino fundamental a minha primeira experiência, foi prazeroso ver alguém 

aprendendo através de mim. E aí por isso que eu escolhi... essa foi a principal razão 

que eu escolhi ser professor de matemática, porque a gente não tem 

reconhecimento, o salário não é do tamanho que a gente merece. Então a principal 

razão foi o ensino mesmo, ver outras pessoas aprendendo através do seu ensino, foi 

isso. 

 

3-Como você vê a formação de docentes de matemática no IFPI campus 

Floriano? 

R: A formação lá é muito boa, pois a estrutura é adequada, a estrutura é ideal, tem 

uma biblioteca que tem opções de livros pra você estudar, o aluno tem acesso à 

internet, tem acesso a informação, o aluno ele tem um fácil acesso aos professores, 

aos docentes da Instituição, os docentes se disponibilizam além do tempo de sala de 

aula, pra tá estudando pra tá auxiliando, pra tá dando uma dica de didática, de como 

melhorar, a questão da tecnologia é bem presente na instituição, os gestores são 

bem responsáveis, são bem prestativos. Então a formação lá ela acontece de 

maneira ideal vamos dizer assim, pode ser que precise melhorar uma coisa aqui, 

outra coisa acolá, porque nada é perfeito, mais lá é noventa e nove por cento 

daquilo que um curso de matemática precisa ter. 

 

4-O que a instituição formadora significou na sua formação docente?  

R: Significou muito. Abriu várias portas na minha vida profissional, além dela dar um 

acesso, vamos dizer assim uma possibilidade grande pro seu futuro, cada 

funcionário lá, cada professor tinha um carinho, uma proximidade humana também 

do discente, né, do aluno, e isso significou muito, além deles incentivarem bastante 

o aluno a ser um bom profissional. Então eles são mais do que profissionais, muitos 

deles se tornam até ser um pai pra alguém que tá lá e não tem motivação, não é o 

meu caso mais é o caso de outras pessoas, e isso me faz ver a instituição com os 

bons olhos e ela tem uma grande importância na minha formação. 
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5-Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: A lacuna que eu acho que faltou um pouco, acho que até... não por causa da 

instituição, mais por causa da grade né, na minha formação não tive, na minha 

grade não tinha disciplinas de física, tipo física um, física dois, e a gente poderia ter 

tido mais disciplinas especificas, em vez de várias disciplinas pedagógicas que as 

vezes tratavam da mesma coisa, então acho que poderia ter tido mais matérias 

especificas, mais as que foram pagas foram bem ministradas. 

 

6-Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: O confronto com o exercício da profissão foi muito bom porque ele aconteceu de 

maneira gradual, eu não sair de nível baixo pra enfrentar uma outra realidade muito 

alta não, eu fui gradativo né. Tive ali contato primeiro com a galera do fundamental 

através do Pibid, dando também aulas de reforço, nisso eu fortaleci muito a minha 

base e começar a aplicar minha didática e ali eu fui subindo de nível, do ensino 

médio, escola particular, depois fui e passei num concurso logo no estado, até que 

cheguei também no nível de dar aula no nível superior, então o meu contato com 

minha realidade de trabalho, o meu choque ele foi muito bom, ele aconteceu de 

maneira positiva, porque aconteceu de forma gradual não houve, vamos dizer assim, 

eu não pulei etapa, então ela aconteceu de uma maneira boa. 

 

7-Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não contribuíram 

para exercícios das atividades docentes?  

R: São várias as reflexões feitas durante o curso, depois do curso, durante o curso 

né. E aí tanto os professores das disciplinas pedagógicas quanto das disciplinas 

especificas, nos davam muita reflexão, vamos dizer assim... daquilo que seria a 

nossa atuação como profissional e no que eles batiam muito é que a educação, 

principalmente o ensino da matemática é responsável pelo desenvolvimento do 

nosso país, da nossa geografia, da nossa sociedade e... existiu muitos debates 

quanto aquilo que poderia melhorar e o gostoso de se ver nessas reflexões é que os 

nossos professores, né, eles aplicavam aquilo com a gente, então eles mostravam 

ser possível mudar, mostravam ser possível ensinar uma matemática diferente, 

então esse tipo de reflexão ele serviu muito pra mim incentivar a continuar nessa 

área. 

 



173 
 

8-O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Ser professor de matemática pra mim é desenvolver mentes, tanto no sentido de 

interpretar o texto da questão, quanto no sentido de raciocinar matematicamente 

também a questão, porque a matemática ela é muito ampla, então eu acredito que 

ser professor de matemática é mudar mentes, é transformar mentes.  

 

9-Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica com essa 

atividade? 

R: Minha identidade docente ela... ela se consolida pelos resultados que se tem, por 

mais que não seja muito os resultados, vamos dizer assim... de alunos aprovados, 

mais aquilo que temos consolida nossas atividades, os resultados, elas consolidam 

bastante a nossa identidade como professor, como docente e aí eu tenho visto isso, 

o reconhecimento, por parte de vários alunos que são aprovados, que conseguem 

chegar alcançar o objetivo e eles dizerem pra mim que eu fiz parte daquilo, então os 

resultados eu acredito que eles consolidam o... a minha identidade como professor, 

como docente. Eu me identifico com a atividade docente porque eu sou desafiado a 

cada dia a melhorar e eu sou um professor que pesquiso, e continuo pesquisando e 

aí quando eu encontro algo dentro da matemática que... que me faz pensar, que me 

faz pensar não, vamos dizer assim que me faz evoluir, me obriga, eu me identifico 

muito com isso. 

 

10-O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação ajudou ou 

deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: O que mais me desafia as vezes no exercício da docência é sempre tá motivando 

os alunos, porque... tem alguns determinados conteúdos que eles não são tão 

agradáveis aos ouvidos dos alunos, a visão do aluno, e a gente tem que... mostrar 

pra ele que aquilo ali é interessante que é necessário ele estudar e as vezes criar 

alternativas fáceis em algumas questões, né. Eu trabalho bastante com resoluções 

de questões e as vezes ter uma alternativa diferente, até um... um método elegante 

de resolver uma questão isso me desafia bastante no desenvolvimento da docência.  

 

11-Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o que você 

incluiria e o que você retiraria? Justifique. 
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R: Se eu fosse estruturar minha grade curricular da minha formação docente, como 

eu falei que tinha sentido falta dos tópicos de física, eu incluiria alguns tópicos de 

física dentro da graduação, porque é importante a gente saber relacionar uma 

matemática desenvolvida com alguns tópicos de física. Agora eu... eu só retiraria 

assim um pouco mais dos estágios vamos dizer assim, eu acho que tem muita 

disciplina nesse sentido de muito estagio, tipo três tipos de estágios um ano e meio 

e aí sendo que a gente pode reduzir isso e acrescentar essas disciplinas que eu 

acho, obrigatórias, vamos dizer assim essenciais pra gente como professores de 

licenciatura, professores de matemática. 

 

12-De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como você 

aprendeu afeto e exercícios da docência? Como isso se reflete na sua pratica? 

R: O fato de eu ter tido um pouco de dificuldade em algumas coisas dentro da 

matemática, eu acho que colabora pra mim ser um bom profissional, porque eu me 

coloco no lugar daquele aluno, da dificuldade que ele teve, então eu vou 

compreender a dificuldade que aquele aluno tá tendo e desenvolver o raciocínio dele 

dentro da matemática, porque eu participei daquela mesma dificuldade, porque eu 

tive, se não a mesma ou algo parecido, então eu vou compreender melhor a 

dificuldade do meu aluno e aí isso na minha didática já procuro até pensar na 

cabeça do aluno qual seria a dificuldade dele. 

 

ENTREVISTA 07 

Idade: 36 anos.  

Tempo de experiência docente: 9 anos 

13. Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e como 

você chegou até aqui?  

R: A identificação com a área se deu no início da graduação, quando eu comecei a 

conhecer realmente o curso de licenciatura de matemática, lá em 2006, 2007. 

 

14. Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que o 

levaram para optar para essa formação? 

R: A escolha foi durante a graduação, num é? Foi conhecendo a profissão durante o 

curso e conhecendo os desafios num é? 
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15. Como você vê a formação docente de matemática no IFPI campus 

Floriano? 

R: A formação acadêmica de matemática lá no IFPI atualmente eu não sei dizer 

como é que está, mas na minha época eu via como um dos cursos de boa qualidade 

né? até porque lá a gente tem um histórico muito bom de pessoas que se formaram 

lá e hoje são professores do Instituto. 

 

16. O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) 

significou na sua formação docente? 

R: Bom, minha formação docente foi toda dentro do Instituto né? Então praticamente 

todo o processo de formação né? A importância é única. 

 

17. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: Excesso de disciplinas pedagógicas e ausência de disciplinas básicas do curso 

de matemática né? Que a formação fica um pouco fraca no sentido de conteúdo, 

então é muita coisa que a gente tem que buscar depois. 

 

18. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: Na verdade a gente quando parte pra o mercado de trabalho a gente se depara 

realmente com o cenário um pouco diferente daquilo que a gente esperava né? 

Infelizmente hoje a.... o ensino não caminha como deveria né? Os alunos chegam 

muito despreparados né? Então.... Sem base em conteúdos, e termina que a 

profissão sendo, é..... Fica sendo um pouco mais complicada de se exercer né? 

 

19. Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não 

contribuíram para exercícios das atividades docentes?  

R: As reflexões com relação a isso são principalmente é..... A que eu mesmo senti 

quando eu fiz minha graduação, que foi a falta da base matemática necessária pra 

levar o curso, então a busca foi muito, muito pesada né? E isso eu sinto que também 

acontece com os alunos da graduação hoje né? Trabalhando com alunos de 

graduação aqui no campus de Uruçuí a gente percebe o que a gente já vem 

percebendo nos outros campi onde a gente pôde ter o contato com alunos da 

graduação. 
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20. O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Bom. Ser professor de matemática é.... talvez seja um pouco mais complicado do 

que a maioria das áreas né? Porque você além de ter a questão natural do aluno 

hoje ser muito desinteressado no sentido de aprendizagem, você ainda tem é..... O 

problema maior que já venho citando que é a falta de base necessária pra que se dê 

prosseguimento aos estudos né? Então a gente tem essa dificuldade também que 

termina sendo algo meio complicado pra ser contornado, porque além da dedicação 

e do esforço do aluno, o professor tem que procurar ferramentas que facilitem nesse 

sentido e isso dependendo do conteúdo nem sempre é uma coisa é... muito fácil de 

se conseguir né? Então é uma luta constante, é uma busca por métodos que 

realmente funcionem pra que a gente chegue a esses resultados que a gente almeja 

dentro da profissão.  

 

21. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica com essa 

atividade? Como? 

R: Se consolida através da busca constante por métodos que possam ajudar a 

melhorar a prática docente né? E quanto a questão de se identificar, sim eu me 

identifico com a profissão num é? Gosto do que faço. É.... tenho o prazer em estudar 

pra tentar levar o melhor pra sala de aula e acho que essa é a identidade que o 

professor tem que ter, pelo menos na minha visão né? 

 

22. O que mais te desafia no exercício da docência? Como a formação 

ajudou ou deixou de acrescentar nesse projeto?  

R: O que mais desafia é o que já foi citado anteriormente, que é exatamente o fato 

de encontrar métodos é... de ensino que possam realmente ser eficazes né? A 

formação ajudou no sentido de construir o conhecimento né? Infelizmente não o... o 

necessário, porque como eu falei a gente tem uma graduação que tem muita 

deficiência no sentido de.... de  conteúdo programático, de disciplinas voltadas 

especificamente pra atuação docente né? Então... tem essa falta de alguns 

conteúdos, é..... De alguns.... Termina prejudicando né, o desempenho da atividade 

da prática docente, mas é..... A formação ela em si ela ajuda sim, no sentido de 

construir aquilo que você necessita pra trabalhar. 

 

23. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o que 

você incluiria e o que você retiraria? Justifique. 
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R: Eu retiraria é.... algumas disciplinas que eu vejo que se repetem na grade do 

curso né? Algumas disciplinas é.... que hoje eu vejo assim como uma lacuna em 

aberto, como por exemplo projeto integrador, tem uma disciplina assim que.... Meio 

que sem ementa, uma coisa assim solta. E o que eu incluiria, com certeza incluiria 

um modelo curricular maior, voltado pra formação matemática em si, por quê? 

Porque nós temos deficiência em conteúdos básicos, porque o professor vai 

trabalhar de 5ª a 8ª série que são pouco abordados. Então, a formação falta muito 

disso, falta muito de alguns conteúdos que são necessários e que infelizmente não 

são contemplados dentro da grade curricular. 

 

24. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como você 

aprendeu afeto e exercícios da docência? Como isso se reflete na sua pratica? 

R:  A questão da formação o que realmente eu acho que afeta, era a forma como se 

dava né? Que ter que trabalhar durante o dia inteiro pra ir pra faculdade a noite, é 

muito cansativo, pra mim que trabalhava no serviço pesado, então isso de certa 

forma afetava, mais não foi um empecilho não, foi algo que ajudou no fim das contas 

a construir. 

ENTREVISTA 08  

Idade: 30 anos.  

Tempo de experiência docente: 7 anos 

1. Como se deu sua trajetória de professora de matemática? Por que 

e como você chegou até aqui?  

R Em relação a trajetória que tu me perguntou, eu me formei em 2010 né? É.... 

nesse ano eu já... isso eu prestei um seletivo pra professor substituto do Estado 

quando eu ainda era estudante da graduação de matemática e trabalhei nesse ano 

como seletiva do Estado e concomitantemente era professora de uma escola 

particular de Ensino Médio e em 2011 prestei o concurso aqui pra o Instituto Federal 

do Maranhão, que é onde eu trabalho até agora, né? já tô aqui um pouco mais que 

cinco anos e durante esse tempo lecionando o Ensino Médio, Integrado e no curso 

superior de Matemática. 
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2. Você escolheu ser professora de matemática? Liste as razões que 

a levaram para optar para essa formação? 

R: Você quer saber porque eu escolhi a carreira? É isso? Tá então eu vou te 

responder. Eu fiz o meu ensino médio no Instituto Federal do Piauí em Floriano, e... 

ah sempre gostei claro da matéria de matemática e quando eu tava no terceiro ano 

(pigarreou)  em fiz um teste pra me tornar monitora de matemática pras turmas de 

primeiro e segundo com o professor Odimogénes era um professor que eu tinha lá 

na instituição e... por ter passado o ano todo é... tanto ensinando matemática pra 

outros alunos como conhecendo um pouco da carreira de professora como é que 

era junto a esse meu professor foi aí que eu resolvi optar por essa profissão foi aí 

que eu realmente escolhi ser professora de matemática. 

 

3. Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI 

campus Floriano? 

R: Olha é... eu acredito que eu tive uma excelente formação no IFPI campus 

Floriano, eu comparo um pouco com as graduações que a gente tem aqui no 

Instituto Federal do Maranhão, a graduação do curso de matemática nossa aqui por 

exemplo, eu participei da elaboração do projeto e tomei por base o projeto do IFPI 

campus Floriano, eu considero bem completo né? Na minha época que ainda era 

um projeto antigo, não o que funciona hoje, tinha pequenas falhas né? Que foram 

corrigidas a meu ver, mas é.... não deixava de ser um excelente projeto, abrangia 

bastante, professores bem qualificados, estrutura muito boa, comparo com o que a 

gente tem hoje aqui no Maranhão, então eu acredito que eu tenha tido uma 

formação completa. É..... Especificamente ao ensino de Matemática. Até em relação 

aos estágios, que sempre eram supervisionados em outras instituições, então eu 

não tenho muita reclamação da minha graduação não, eu acredito que eu tenha tido 

uma excelente formação. Não é à toa que... que quase todos os meus colegas 

conseguiram crescer bastante, né? O pessoal da turma, a nossa que se formou 

junto, todos conseguiram crescer bastante, eu acredito que se deve muito pela 

formação que a gente tenha tido lá. 

 

4. O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) 

significou na sua formação docente? 

R: Não entendi bem a pergunta. Você quer saber sobre como a instituição auxiliou 

na minha formação? Em que sentido? Deixa ver se entendi, é.... assim, muito da 
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minha prática hoje é voltada pros meus ensinamentos que tive no campus Floriano 

né? O meu trabalho aqui, a forma como eu tento organizar, até o próprio curso de 

matemática onde eu auxilio muito a coordenação, é um pouco de como as coisas 

eram feitas lá, onde eu tinha bastante acesso, a... a ver como é que tudo funcionava, 

e eu baseio muito o meu trabalho como funcionava lá. E da minha prática docente 

sim também, em relação como os meus professores trabalhavam é muito do que eu 

trago pra cá, pro... pro campus São João dos Patos. 

 

5. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: A lacuna que eu percebi na minha formação, na verdade é a lacuna que eu 

percebi em quase todas as graduações de matemática as quais eu já me deparei, 

em pesquisas ou em visitas a outros campi. A lacuna que eu vejo é porque a 

graduação de matemática ela nos dar habilitação a trabalhar com ensino 

fundamental maior e o ensino médio. O grande problema é que eu não vi dentro da 

minha formação durante os quatro anos de graduação, eu não acho que ela tenha 

me habilitado a trabalhar com ensino fundamental maior, não em relação a parte 

pedagógica do curso, mais em relação a parte especifica do curso, a parte de 

conteúdos matemáticos eu não acredito que ela tenha me formado pra trabalhar 

com turmas de ensino fundamental, apenas de ensino médio, de graduação em 

diante, né? Eu não acho que o meu curso tenha me habilitado pra essa etapa do 

ensino. 

 

6. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: Quando eu comecei a trabalhar, a lecionar matemática antes de finalizar a 

graduação, então eu acho que foi assim menos traumático eu posso dizer, porque 

eu tinha referencias dos meus professores ali todos os dias, então eu podia é... 

encontrar ali com um e pedir um auxilio e relatar o problema que eu tava tendo e 

pedir uma solução, então não foi tão traumático, mas ao mesmo tempo é bem 

diferente dos estágios, era bem diferente de quando a gente só assistia o professor 

dando aula né? a gente ver que é bem diferente, ter que criar novas metodologias, e 

eu comecei a trabalhar com três turmas completamente diferentes, uma era de 

ensino médio integrado, outra era de ensino médio regular, outra era de educação 

jovens e adultos, então foi um pouco difícil, porque eram realidades diferentes e eu 

percebi que é... não dava pra ter a mesma metodologia, a mesma visão, eram três 
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turmas muito diferentes, então foi complicado por isso, foi um ano bem complicado, 

pelo fato de eu ter que imaginar formas de se trabalhar com tantas diferenças. 

 

7. Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não 

contribuem para exercícios das atividades docentes? 

R: Uma reflexão bastante feita durante a minha graduação e que contribuiu e 

contribui bastante pra minha prática era a reflexão a respeito do que a gente 

chamava de contrato didático, que seria basicamente um acordo entre professor e 

aluno sobre como que vai se dar o período letivo, de que forma será trabalhado, é... 

como serão feitas as atividades, como serão as aulas, como serão as formas 

avaliativas. É algo que contribui muito, né , no começo até que eu fui um pouco 

relutante, mais é algo que contribui muito, quando a gente senta, discute primeiro 

como vai ser feito e entra em acordo, eu acredito que flui bem melhor, é..... Aquele 

período ele anda bem melhor. 

 

8. O que é ser professora de matemática pra você? 

R: Eu acho que eu não conseguiria me imaginar fazendo outra coisa. Eu adoro a 

profissão de professor, eu gosto de ensinar, eu gosto de preparar o material, eu 

gosto de estar com meus alunos, é algo que eu gosto muito de fazer, mesmo, e 

adoro matemática, tenho paixão pela ciência, gosto de aprender coisa novas, então, 

ser professora de matemática pra mim hoje é exatamente aquilo que eu quero fazer, 

não penso de forma alguma em ter outra profissão. 

 

9. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica 

com essa atividade? Como? 

R: Se eu me identifico com a atividade docente? É isso? Sim, me identifico bastante 

com a atividade docente, é algo que já venho fazendo a uns 6 anos e é algo que eu 

gosto muito de fazer. 

 

10. O que mais te desafia no exercício da docência? Como a formação 

ajudou ou deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: O que mais me desafia hoje é trabalhar com alunos que tenha algum problema 

psicológico, ou passe por transtornos de ansiedade, ou passe por problemas de 

depressão, ou algum transtorno que dificulte a aprendizagem dele, hiperatividade, 

essas coisas. Esses são os meus maiores desafios hoje, eu considero muito difícil 

de se trabalhar com isso e algo que eu tô buscando melhorar a cada dia, que eu tô 
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buscando é... conseguir trabalhar melhor com as pessoas que tão passando por 

essa dificuldade. A minha formação até que me auxiliou um ponto, até certo ponto a 

trabalhar nesse sentido, mais é.... em certo ponto eu acredito que a graduação 

passou por si só ela... ela não me ajude a resolver essas questões, acho que é 

necessário uma formação continuada, é.... treinamentos contínuos dentro das 

próprias instituições, até porque é algo que muda a cada dia, são novos desafios 

nesse aspecto, então eu acredito que a graduação por si só ela não vai resolver, 

sozinha, será necessário outros tipos de treinamento dentro do próprio trabalho. 

 

11. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, 

que você me disse que já andou estruturando aí do Maranhão, o que 

você incluiria e o que você retiraria em relação ao que você viu no seu 

curso? 

R: Olha, eu acredito que não excluiria nada, tudo o que houve na minha formação foi 

extremamente importante. Eu só incluiria talvez conhecimentos que me habilitassem 

a trabalhar com ensino fundamental, disciplinas mais básicas, ou disciplinas que 

contemplassem metodologias de trabalho voltadas para o ensino fundamental. 

Especificamente ao ensino de matemática. 

 

12. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como 

você aprendeu afeta o exercício da docência? Como isso se reflete na 

sua pratica? 

R: Eu não sei te dizer se a forma como eu aprendi determina muito sobre como eu 

trabalho hoje em dia. É..... até no começo sim, eu tentava... é mostrar pros alunos 

como eu estudava, o que funcionava pra mim, mais eu acredito que hoje isso já não 

é mais tão significativo, eu procuro a... formas de se trabalhar com esses alunos, 

especificamente atendendo as carências dele. Claro! De forma geral eu acredito que 

eu ainda trabalho com eles, explicando a forma como eu aprendi, o que funcionava 

pra mim, de como resolver os exercícios, de como elaborar resumos, de como 

aprender a ler os conteúdos, ler as definições, a ler os teoremas, como tentar 

entender. De forma geral, sim. Mas atendendo as carências de cada um, as 

dificuldades de cada um, eu procuro diversificar e aí até procurar auxilio de colegas, 

colegas professores de matemática, colegas professores da área de educação. 
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ENTREVISTA 09 

Idade: 26 anos.  

Tempo de experiência docente: 5 anos 

1. Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e 

como você chegou até aqui?  

R: Bem, é.... desde...desde de quando eu comecei mesmo a ter gosto pelo estudo, 

eu comecei sempre tendo um amor pelos números. Gostava de fazer cálculos, no 

ensino médio eu auxiliava meus colegas. Daí eu tava na dúvida em qual área da 

exatas eu iria escolher, eu tinha certeza que era exatas, então, eu comecei a fazer 

contabilidade, é... e durante o curso de contabilidade eu comecei a achar 

interessante o professor a ministrar a aula, ao observá-lo eu sentir que ele tinha 

atenção da turma, e eu sempre me socializei bem num grupo, sempre tive uma boa 

socialização com os demais, daí quando eu percebi, eu vi que a contabilidade não 

era a “minha praia”, eu queria estar num grupo, eu percebi que eu tinha realmente, 

vou dizer o dom, eu percebia que eu sabia passar o conteúdo para meus colegas, foi 

daí que eu comecei entrar no mundo da matemática mesmo em si, que era lecionar. 

Foi aí que eu comecei a gostar de ser professor, e durante o curso no... no meu 

estagio, eu vi que era ali mesmo, não tinha nem pra onde eu fugir mais, e até hoje tô 

aqui feliz pra salientar. 

 

2. Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que 

o levaram para optar para essa formação? 

R: Sim, sim. O amor pelos cálculos, é... boa interação com as pessoas, facilidade em 

repassar o conteúdo e o gosto de lecionar, tá no... em  sala de aula. 

 

3. Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI 

campus Floriano? 

R: Bom, pra mim é uma das melhores da região, com relação a isso nós não temos 

dúvidas pra quem lá se formou, possui excelentes professores, de um grau de 

ensino, uma metodologia que sempre busca o conhecimento, o saber do aluno, para 

com ... o curso, para a disciplina, e com relação a isso a estrutura auxilia, 

congressos sempre acontecem, apoio,  né, os professores sempre apoiam em 

pesquisas, sempre procuram, é bem....é ... no geral a nota pra mim em relação a 
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nota do MEC é nota cinco, excelente, eu não tenho o que reclamar não, quem se 

formou lá quer dizer não teve como se reclamar. 

 

4. O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) 

significou na sua formação docente? 

R: Bom, bem...  não somente minha formação docente, porque eu estudo lá desde o 

ensino médio, e foi do ensino médio que eu optei por fazer, por cursar matemática lá 

no campus Floriano, por tudo isso, por toda a estrutura, a instituição em si ela possui 

bastante corpo docente, não só na matemática, mais também nas demais áreas, e 

pra mim ela me proporcionou, não é... pra eu chegar até aqui onde eu estou, eu sou 

grato muito pelo IFPI campus Floriano, acho que sem tudo o que me proporcionaram 

lá, acho que dificilmente eu estaria aqui, que minha bagagem que eu tive lá me 

auxiliou demais nos concursos que eu cheguei a fazer. 

 

5. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: Bem, lacunas com relação a instituição, não. Mais com relação a mim, o fato de 

eu não ter focado muito em uma certa disciplina e ter trazido isso comigo, até hoje 

eu não tenho muito domínio dela, mais com relação a formação de como ocorreu 

minha formação dentro do campus nenhuma, acho que tudo que aconteceu foi de 

acordo, eu aprendi até muito né. 

 

6. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: Bem, inicialmente foi de uma maneira bem tranquila, a relação que no início eu 

tive com os alunos, foi de uma maneira amena, tudo tranquilo, teve alguns 

momentos que você para, que eu cheguei a parar pra vê que estresso tem mês que 

eu quero, porque faltou muito de alguns alunos o foco, as vezes eu achava que seria 

eu, que eles não tavam focado na disciplina em relação a mim, busquei novas 

metodologias, que foi fazer músicas em sala aula, fazer funk, que no caso parodias. 

Daí comecei a perceber que teve uma grande melhora, daí em diante ficou tudo 

tranquilo, melhorou cada vez mais, percebi que a tendência era sempre aumentar o 

nível de... de atenção dos alunos, porém, quando eu cheguei aqui, quando eu vim 

para o Goiás, a diferença entre o Goiás e Nordeste é exorbitante, são muito 

desinteressados, mais até agora, nesse exato momento tá tudo é... tá ocorrendo 

bem, fui recebido de uma forma muito boa, estou sendo muito abraçado pelos 

alunos e tenho o que falar em relação a isso é que até agora tá tudo maravilha, né . 
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o... como está acontecendo, tá indo de uma forma, que como eu pensei que deveria  

ser, e eu não tenho o que reclamar. 

 

7. Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não 

contribuíram para exercícios das atividades docentes?  

R: Entender que a aprendizagem ela é um processo continuo, saber lidar com os 

alunos, buscar novas formas de metodologia, é... é... usar outros meios de recursos 

pra dá um mais aparato pra sua aula,(pausa) e principalmente também saber 

ministrar o teu conteúdo com o material que você dispõe ou buscar outros meios, 

né...  mais materiais pra que essa passagem seja feita de forma eficaz. 

 

8. O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Pra mim é uma dádiva né. E vê nos alunos que eles conseguiram assimilar o 

conteúdo, se torna cada vez mais gratificante lecionar essa disciplina, muito bom 

quando seu trabalho é recompensado, quando os alunos dizem a você que 

entenderam bem o conteúdo, quando falam bem de você, gostado, tudo mais... 

então, ser professor de matemática pra mim é mais que uma dádiva, me sinto muito 

feliz nessa minha profissão. 

 

9. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica 

com essa atividade? 

R: Sim, identifico. E uma das coisas que mais demonstra isso, é o fato de eu ir até a 

escola, sentir o prazer de estar em sala de aula, é... acordar cedo e feliz, terminar 

uma aula e já preparar outra, sair de uma turma, já ir pra outra sala já naquela 

mesma empolgação, mesmo ministrando aula de manhã e pela tarde, continuando 

aquela mesma “pegada”, então é o prazer né, de tá em sala de aula, já fortalece 

esse meu ideal que é ministrar minha disciplina. 

 

10. O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação 

ajudou ou deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: O que mais me desafia é o fato de alguns alunos não estarem nem aí para o 

conteúdo, de faltar mais empolgação da instituição também para com o corpo 

discente, porque infelizmente você busca mais pra instituição, só que as vezes a 

parte administrativa não deixa prosseguir, eles te deixam tipo uma barreira pra você 

dar continuidade aos... aos seus ideais, infelizmente tem que dançar como a banda 

toca, tipo isso, e é meio chato, você tem ideias, mais infelizmente essas ideias que 
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você tem em mente as vezes são barradas, porem eu já tinha em mente isso, 

porque, durante a formação a parte de... da pedagogia em si que nós tínhamos ela 

abordava bem isso, que a gente ia ter essas dificuldades, mostrava meios, que era 

sempre buscar outras alternativas, então esse é um dos fatos que mais preocupa na 

minha docência, o fato do desinteresse de alguns alunos e algumas instituições não 

te apoiar, não abraçar a sua causa. 

 

11. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o 

que você incluiria e o que você retiraria? Justifique. 

R: Bom, com relação a retirar, acho que na minha formação docente, tudo o que eu 

cheguei a estudar, até isso, eu não retiraria nada não. Mais no quesito colocar, seria 

muito interessante ter uma disciplina onde, tipo matemática voltada para o dia-a-dia, 

uma disciplina de aplicação da matemática em.... uma disciplina, seria interessante 

uma disciplina voltada só pra isso, durante o curso. Apesar que tinha, mais 

teoricamente, não era uma disciplina, era por exemplo, um conteúdo “X”, Conteúdo 

“X” aplicado em tal lugar, em tal disciplina, mais seria interessante uma disciplina só 

disso... com aplicações da matemática, seria interessante.  

 

12. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como 

você aprendeu afeto e exercícios da docência? Como isso se reflete na 

sua pratica? 

R: Bom, a forma que eu aprendi, se eu for ministrar ela em sala, eu acho que meus 

alunos vão ficar tudo perdido, porque sinceramente, é.... a cada vez mais vai 

mudando né, a didática, você sempre tem que fazer uma atualização, porque a 

gente estudou muito né, muito calculo “pá”, aí você aplicar isso em sala, você tem 

que sempre buscar um novo meio, um novo mecanismo, ou música, é... algo lúdico, 

brincadeiras. Óbvio que a gente não viu isso durante a caminhada no curso. 

 

ENTREVISTA 10  

Idade: 28 Anos 

Tempo de Experiência Docente: 09 Anos 

1. Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e 

como você chegou até aqui?  
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R: Eu comecei a.... entrei pela primeira vez em sala de aula é.... tava começando o 

curso de matemática no Instituto Federal do Piauí, campus Floriano, e.... foi um 

pouco engraçado porque quem dava aula nessa escola era meu padrinho, e ele 

dava aula de matemática pra sexto ao oitavo ano, e aí ele tava meio que num 

processo de transição, mudando... tava pegando aulas na Universidade, dava aula 

nessa escola, e.... dava aula no município, e ele me chamava pra “tapar meio que 

buraco” né.... então eu ia pra essas aulas, era uma vez ou outra na semana, aí... 

chegou um ponto que ele realmente saiu de vez e eu lá com dezenove anos 

comecei a dar aula nessa escola, matemática na quinta a oitava série, eu tava eu 

acho que mais ou menos no terceiro ou quarto período do curso de matemática, 

então no começo foi bem.... eu me sentia aflito porque novo em sala de aula né, e 

ainda adquirindo experiência, sem tanto “cacoete” pedagógico, sem prática 

pedagógica nenhuma, ia meio que tentando fazer o melhor que eu sabia, e ali o que 

eu ia aprendendo no Instituto, aos poucos com essa prática. Então, a partir dessa 

experiência na escola privada é.... dava aula de matemática de quinta a oitava serie, 

que é sexto ao nono agora, aí comecei a pegar aula de física-química da oitava série 

e a partir daí comecei a buscar outras experiências, mesmo ainda antes de me 

formar. Comecei a dar aula em outra escola particular, ensino médio, escola de pré-

vestibular também, aí passei no seletivo do estado, também ensino médio primeiro, 

segundo e terceiro ano e também dava aula de ensino profissionalizante, que era 

em outra cidade, tinha que viajar mais ou menos duzentos quilometros na sexta-

feira, pra da aula o sábado todinho, então meio que foi preenchendo a minha vida 

aos poucos profissionalmente a partir dessa minha primeira experiência que foi 

digamos assim ao acaso né. Foi bem que meio interessante porque começou assim, 

num planejei nada, foi bem que digamos assim “obrigado”, mais foi isso que me 

ajudou a moldar minha vida profissional como professor. E hoje no caso estou, sou 

professor do Instituto Federal do Maranhão, dedicação exclusiva, e.... também 

ministrando matemática, ensino básico e superior e agora até o resto da vida com fé 

em Deus. Então nesse percurso todo acho que vai, vão completar, creio que 

próximo ano vai completar 10 anos de sala de aula, por aí né. Comecei efetivamente 

com 19 anos e esse ano já faço 29, seria mais o menos essa conta mesmo. 

 

 



187 
 

2. Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que 

o levaram para optar para essa formação? 

R: Então, quando eu passei no vestibular, quando eu tava no terceiro ano eu ainda 

não sabia o que eu queria fazer. Gostava de matemática, tinha uma afinidade com 

exatas, mais também não via problema em fazer qualquer outra área relacionada a 

humanas, ou saúde. Saúde no caso seria a que eu tinha menos afinidade, até tentei 

mais não deu certo. Então na época cheguei a passar no vestibular de Ciências 

Contábeis na Universidade Estadual, Administração Pública na Federal e 

Matemática é... no Instituto. Aí ainda cheguei a passar em outros vestibulares, só 

que esses envolvia viagens e aí não dava pra eu ir, acabou que Contábeis eu 

gostava muito, mais inicialmente eu não escolhi um curso, eu escolhi a Instituição, 

eu sempre quis entrar no ensino médio no instituto, eu já estava no superior, então 

eu escolhi a instituição, o Instituto Federal pra estudar lá, e como eu gostava de 

matemática, então não tive problemas, já que juntou duas coisas, mais que no caso 

por gostar eu poderia ter feito física ou engenharia ou matemática, eu me sentiria 

bem, sem problema nenhum nessa área, então, é... meio que foi por afinidade de 

área mesmo, eu escolhi o curso de Matemática. Aí agora ser professor de 

matemática, foi como eu falei inicialmente, viria naturalmente, mais ao terminar o 

curso, né, era isso que normalmente se espera, mais acabou acontecendo no 

percurso bem no início, devido como eu falei um familiar meu, um padrinho meu, já 

ter me colocado dentro de sala de aula, com isso fui pegando experiência desde 

cedo, então espera ser no final, já que a gente está no curso e, acabou que isso 

aconteceu bem no começo, mais assim, é.... como inicialmente já tinha escolhido o 

curso de matemática no instituto, a gente espera isso, mais não era algo que desde 

do ensino médio eu poderia imaginar fazendo, que até no ensino médio, no terceiro 

ano mesmo, eu tinha muitas dúvidas do que eu iria fazer, já cheguei a passar pra 

vestibular pra Direito, Engenharia, Contábeis, Administração Pública, Matemática, fiz 

Técnico em Informática, Técnico em Enfermagem, então tava muito na dúvida do 

que eu ia fazer, acabou que veio a relação as escolhas que eu fui fazendo, foram 

aparecendo na minha vida. 

 

3. Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI 

campus Floriano? 

R: Então, na minha época é.... 2007, se eu não me engano, a nossa chegou a ser a 

terceira turma, se eu não me engano a quarta turma, creio que é isso, quarta turma. 
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O curso já estava pegando uma estruturação maior, considero que eu tive 

excelentes professores, a gente tinha um acervo bibliográfico suficiente para o 

curso, não considero um acervo logicamente amplo, abrangente, mais eu creio que 

era o suficiente pra gente pegar as disciplinas do curso e tá estudando, então, o 

curso eu considero bastante satisfatório, os professores excelentes, muitos 

professores muito bons ao longo do curso, é tanto que ao final do curso, o curso 

chegou a receber conceito quatro da avaliação do “CAPES”, eu creio que.... acho 

que foi a primeira avaliação do curso até, então nesse sentido assim eu considero 

muito bom. Não tenho nada a reclamar não, o que eu poderia ter reclamado seria do 

meu próprio desempenho que, poderia ter sido melhor, poderia ter me cobrado mais. 

Mais isso é fase, acontece e a gente vai sempre aperfeiçoando com o tempo. 

Pedagogicamente também vale complementar que tive professores e professoras 

muito boas, foi a Professora Iara, Professora Cecí, que nos trazia um lado muito 

humano da pedagogia, até porque inicialmente no curso tinha essa rixa muito 

grande entre a pedagogia e a matemática, sendo que o curso é Licenciatura em 

Matemática, mais tinha essa rixa, mais foram duas professoras que ajudaram muito 

a gente abrir o horizonte, enxergar mais longe e aliar, e mostrar que é muito 

importante tá trazendo a prática pedagógica dentro do ensino de matemática, dentro 

da sala de aula e a gente tem que dá muita atenção pra isso, então todas as aulas 

eram bem dialogadas, bem explicadas, isso foi muito positivo pro curso também. 

 

4. O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) 

significou na sua formação docente? 

R: Então, é... como havia um paralelo entre, já está em sala de aula e está ao 

mesmo tempo tendo essa formação, eu pude testar, re-testar, é.... me decepcionar, 

poder renovar, poder é... trazer alegrias, porque sempre a gente via uma teoria 

nova, tanto pedagógica, quanto a forma de aplicar matemática, a coordenação do 

curso sempre levava a gente pra palestras, sempre levava a gente pra 

aperfeiçoamentos de professores de matemática que acontece nas férias inclusive, 

sempre dava oportunidade da gente tá participando de aperfeiçoamento de eventos, 

então assim, tinha um constante é... um constante incentivo da gente tá sempre 

buscando novas ideias, nos qualificando ainda mesmo como aluno, participando de 

projetos, então tudo isso foi bastante positivo pra gente poder trocar experiências, 

a... ver, isso aqui dá para aplicar, isso aqui dá pra mudar, isso aqui pode ser assim, 
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então sempre tentando buscar a melhor forma possível já extrair isso enquanto sala 

de aula, porque geralmente quando o docente, o aluno, termina o curso e entra em 

sala de aula, ele se decepciona muito, o que é normal, porque é a prática que você 

ver de uma forma, é a teoria que você não consegue aliar, e isso na minha... pra 

mim foi muito positivo porque eu pude já trazer esses resultados positivos e 

negativos ao longo da minha formação, e isso é constante, isso é uma... é algo que 

a gente sempre vai passar e sempre vai buscar se renovar, se reciclar, então foi 

muito positivo em relação a isso também considero.  

 

5. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: De forma geral assim lacunas, na minha percepção foi em relação algumas 

disciplinas que poderiam ter sido inseridas no curso, como por exemplo, disciplina 

de física que muitos cursos de... o curso de matemática eu já percebi em sua 

maioria tem um pouco da disciplina de física, porque são.... até no meu TCC foi 

relacionado física e matemática, a interdisciplinaridade entre as duas disciplinas, 

então eu acho que poderia ter sido explorado dessa forma, a questão de realização 

de projetos de pesquisa, não me engajei tanto nessa.... em relação a projetos de 

pesquisa, é.... relação a.... “xô” ver aqui..... eu creio que na minha percepção são 

basicamente isso, a questão de eu não ter me engajado em projeto de pesquisa, 

porque eu não me recordo bem, mais eu acho que não lembro se os professores 

tinham ah... tinham tanto essa abertura pra projeto de pesquisa, eu não me lembro 

bem, mais sinto isso como uma falta na minha formação, e como eu falei um pouco 

mais de.. de outras disciplinas que a gente poderia tá vendo um pouco mais da 

matemática pra poder até aplicar na.... mostrar para os próprios alunos, essas 

aplicações de outro ponto de vista, um pouco mais robustas, né... mais é... de forma 

geral é isso mesmo, nós tínhamos laboratório de informática, laboratório de ensino, 

tinha feiras, eu percebo que são essas duas mesmo, essas duas coisas que eu 

aponto. Um pouco da falta de outra disciplina pra gente poder fazer a matemática de 

uma forma mais ampla e essa participação de projetos, pesquisa no caso. 

 

6. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: Então, é... de início a minha maior preocupação era com a... não ter a disciplina 

em sala de aula, essa era a minha principal preocupação e o que eu sempre tentava 

de alguma forma tentar manter o controle, questão da disciplina, porque como eu 
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peguei uma escola particular eu tinha alunos muito bons, então acabava até em 

termos de conteúdo, em termos de disposição da disciplina, até cobrando sempre 

mais além do que o próprio nível, e eu conseguia bons resultados, é tanto que 

olimpíadas de física mesmo eu consegui resultados a nível nacional, a nível 

estadual, medalhas, então sempre procurava abordar dessa forma, aí como eu falei 

minha principal preocupação era fazer com que eles aprendessem além do que a 

série exigia, lógico com a preocupação que eles pudessem aprender o que eles 

viam, mais a minha preocupação maior era a disciplina, manter uma disciplina em 

sala de aula, é... tentar manter os alunos focados e como eu falei em escola 

particular essa era a questão mais....é... a questão que me preocupava mais. Mais 

ainda assim, por ser particular tinha um controle bom em relação a isso. Quando eu 

cheguei na escola estadual aí foram que realmente os problemas começaram a me 

afligir muito, porque não era só a questão da disciplina, que era mais difícil de 

resolver, questão da base, da aprendizagem, questão do... de pegar um conteúdo e 

demorar muito tempo pra aprender, então isso foi o que.... esse meu primeiro 

contato com a escola pública foi que, foi o maior confronto que eu tive nas minhas 

práticas, porque aí veio como é que poderia se explicar o conteúdo, como era que 

poderia explicar de uma forma diferente, com era que poderia fazer uma avaliação 

que realmente, além de avaliar o aluno mais me avaliar como um processo continuo, 

né... então foi aí que veio as minhas maiores preocupações, porque até então, na 

escola particular você cobra resultados, que o aluno tem uma base, uma carga de 

exercícios relativamente alta para que ele possa aprender, e comprovar os 

resultados através de provas né. Então assim, foi até... apesar da exigência maior, 

foi até mais tranquilo do que a escola pública, foi aí que eu vi realmente os 

problemas tendo que serem contornados de alguma forma, e o pior que... ir atrás de 

uma prática pedagógica, ir atrás de uma teoria pedagógica, mais mesmo assim era 

complicado, sempre foi um momento que eu deparei realmente com os problemas 

da educação, assim de forma mais aberta. 

 

7. Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não 

contribuíram para exercícios das atividades docentes?  

R: Então, é.... inicialmente... a... eu focava minha prática pedagógica em que o aluno 

pudesse estar aprendendo o conteúdo que era passado e tá buscando é... aprender 

sempre algo mais, só que era de uma forma que eu buscava com que eles fizessem 
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isso através da repetição, repetir através de vários exemplos, muitos exercícios, e... 

como de certa forma conseguia a chegar a um resultado satisfatório, a... a gente 

acaba meio que não tendo, olhando assim um horizonte mais amplo, mais foi como 

eu falei quando eu me deparei na escola pública que eu vi que... não... era a única 

forma de sucesso, ou pelo menos que eu estava conseguindo é... levar em prática 

pra poder ter bons resultados, eu vi que.... a... a questão da repetição não era bem 

visto pelos alunos, até porque não era algo que eles estavam acostumados a fazer, 

a questão da carga de exercícios, questão do conteúdo mais aprofundado, então eu 

comecei a pensar em ter que trazer aulas mais leves, é... com conteúdo mais 

aplicados e sem explorar tanto a questão de manipulação, então... comecei a refletir 

nesse sentido de ver que a prática pedagógica ela acaba sendo diferente pra... 

dependendo do grupo que você acaba tendo contato. Da mesma forma foi quando 

eu cheguei aqui em Mangabeiras, que é... que tinha um contato em Floriano, que 

geralmente tem um ensino muito bom e aí fui pra um lugar onde o ensino ainda tava 

a começando a se desenvolver, pegava muitos alunos sem base, e tentei implantar 

o mesmo modelo que eu fazia nas escolas privadas, então sem sucesso,né... então 

foi bem parecido com o primeiro contato que eu tive nas escola pública em Floriano, 

e comecei a ter que rever minhas práticas, algo que com quatro anos que eu tive 

experiência, tive que rever tudo, então em vez de explorar muitos conteúdos, 

explorar mais aplicações, trazer.... é... não está a.... é.... aprofundando tanto 

conteúdo, mais tá mostrando mais significados para aquele conteúdo, por mais que 

matematicamente não fossem tão bons pra o aluno seguir com uma base mais 

ampla se ele fosse pra o curso de exatas, mais pelo menos ele sairia com mais 

significados, pelo menos que a matemática tem um horizonte maior do que só 

cálculos e cálculos. Depois passei a perceber que como eu tava numa escola 

técnica, passei a ter mais contato com os cursos que tem aqui, que é agropecuária, 

no caso informática eu já tinha contato, já tinha como fazer essa aplicação com o 

aprofundamento matemático, isso era natural, mais quando eu comecei a dar aula 

no curso de agropecuária, já tinha que buscar novos significados, foi aí que eu 

comecei a perceber que a área de agropecuária, uma área que tem muito mais 

matemática do que eu imaginava, então assim... do início da minha prática que era 

mais a questão de passar exercício, repetição, aprofundar conteúdo meio que até 

mesmo sem tanto significado, há uma prática em que eu buscava mais significado 

naquilo que os alunos tivessem contato, então... passei a direcionar minha prática 
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pra essa forma, pra que pelo menos o aluno viesse a ter um significado maior pra 

matemática. Mais é como já falei, foi um processo que acaba percebendo com a 

experiência e acumulando todo esse conjunto de... de fatores, de... de turmas que 

nós vamos tendo contato, alunos que nós vamos conhecendo, dialogando, então foi 

sempre uma troca de experiência, sempre importante essa reflexão, porque sempre 

a gente pode tá em contato, o ensino ele tá mudando muito rápido, pelo menos não 

as concepções, mais a gente tem que tá sempre atento pra...pra essa nova forma de 

tá ministrando, então isso sempre tá refletindo na nossa prática, né? 

 

8. O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Eu poderia dizer em uma palavra que é um motivo de grande orgulho pra mim, 

é... eu tenho vontade de tá fazendo outro curso superior, é... tá me capacitando 

mais, mas eu não me vejo sem ser professor de matemática, já é algo inerente da 

minha vida, então, é assim um motivo de grande orgulho mesmo e uma missão de 

vida né, poder é... me capacitar mais ainda pra poder mostrar os alunos, poder 

aperfeiçoar isso em mim, de poder chegar pra os alunos e mostrar a... o significado 

da matemática, como que eles podem encontrar a matemática em suas vidas e esse 

chega assim, ser o meu... a minha maior missão de capacitação, poder chegar pro 

aluno, explicar o conteúdo e dizer ó esse conteúdo vai servir pra isso, porque pra 

naquilo você vai utilizar assim, assim, assim dessa forma no que vocês desejam 

seguir, ou então área. Então de forma... resumo é isso. 

 

9. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica 

com essa atividade? 

R: A consolidação da prática ela obviamente não se dá só em sala de aula, há uma 

preocupação constante em relação a buscar novos conhecimentos, buscar um 

aperfeiçoamento, sempre sempre... tentando levar de forma diferente o conteúdo pra 

sala de aula, essa prática, e.... então.... busco ser um professor que tenta apoiar os 

alunos independentemente se eles vão gostar de matemática ou não, tento 

incentivá-los, motivá-los, a tarem sempre olhando a matemática de forma diferente, 

se eles vão seguir uma área que tenha afinidade ou não, trazer experiência de 

pessoas que... é... aparentemente tem áreas que não são afins com a matemática 

mais que utilizam muito a matemática, eu tento ser um professor motivador em sala 

de aula. É então, me identifico bastante com a docência, porque eu tenho esse perfil 

de observador, de tá tentando motivar, de tá tentando fazer com que o aluno possa 
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enxergar mais adiante, mais a frente, então como... não é só a matemática em si, 

não é somente os cálculos, não é somente os resultados precisos, exatos, buscar 

um resultado satisfatório, como docência, a prática docente não é somente isso, a 

gente tem muito mais além disso do que uma formula exata, do que um caminho 

certo, isso me... isso me agrada muito porque a gente sempre tá buscando novas 

possibilidades, novos caminhos e novos resultados, acho que isso é o que... é o que 

mais me agrada atualmente como docente. Obviamente que a gente sempre tem 

decepções, tem momentos de desmotivação, mais isso também faz parte do 

processo, faz parte das possibilidades que vão se abrindo e dos novos caminhos 

que a gente vai buscando pra sempre tá buscando a melhor forma de... de  fazer,  

realizar essa prática, então eu sempre olhei dessa forma. 

 

10. O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação 

ajudou ou deixou de acrescentar nesse projeto?  

R: Atualmente o que mais me desafia é poder ministrar a matemática em um nível 

razoável pra uma turma bastante heterogênea, então... você pegar alunos que tem 

uma boa base você consegue avançar a matemática de forma bem... além. Você 

pega uma turma que tem alunos que não tem uma boa base, você... acaba tendo 

outro foco, não explora tanto aprofundado mais tenta fazer com que o aluno, além 

de criar uma base, possa também ter a base do ensino médio, e numa turma 

homogênea que você tem ambos os lados e ainda tem alunos que tem interesse, 

outros que não tem, outros que tem base, que tem muito interesse, outros que não 

tem base, nem tem interesse, então torna um trabalho bem... bem desafiador, creio 

que hoje isso seja o meu maior desafio, além de eu ter colocado também o retorno 

de tá aliando isso a aqueles alunos que tem uma boa base, que tem interesse, eu tá 

fazendo uma formação a parte pra que eles possam tá por exemplo competindo em 

olimpíadas, tendo, tendo aulas pra que eles possam ter um conteúdo maior, mais 

aprofundado e aqueles... e em sala de aula suprir a necessidade do ensino médio de 

todas as formas de como eu já falei, trazendo significados e mais ainda tô buscando 

a melhor forma de equilibrar essa heterogeneidade em sala de aula, mais esse é o 

maior desafio. Aí no caso da formação, é... o que eu procurava aliar era a questão 

da indisciplina, né... de aprofundar conteúdos, então... nunca que eu achei que eu 

iria me deparar com uma questão de... de heterogeneidade tão grande em sala de 

aula, então... acabou que eu não dei tanta atenção a esse... a esse ponto, apesar de 
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ter sido bastante focado nas aulas, mais era algo que eu não tinha, porque no 

estado quando eu dava aula no Piauí era pouco homogêneo o nível também, a 

maioria dos alunos não tinha base, aqui já tem um grupo que tem base, tem grupo 

que não tem base, tem grupo que tem interesse, tem grupo que não tem interesse, 

tem grupo que vem de famílias bem problemáticas, tem grupo que tem famílias mais 

estáveis e mistura tudo isso, então é... de certa forma essa questão de lidar com 

esses problemas, é... é algo que creio que a gente não foi preparado pra isso. Então 

apesar de ter visto as psicologias da vida e tal, mais é algo que transcende bastante 

até a própria formação acadêmica, então... é nesse sentido é que eu vejo essa 

lacuna. 

 

11. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o 

que você incluiria e o que você retiraria? Justifique. 

R: Então, como eu já havia dito é... incluiria disciplinas que fossem relacionadas a 

física, pelo menos uma física geral, uma física... duas físicas, porque tem muita 

relação com a matemática, com muitos problemas também que podemos aplicar é... 

traria um pouquinho mais do aprofundamento matemático... na questão da 

matemática pura, uma... uma disciplina também no máximo, retiraria as que a gente 

chamava de Piebe, que era Práticas Interdisciplinares de Educação Básica I, a ideia 

era excelente, a ideia era muito boa, mais não se concretizou da forma como era pra 

ser, a forma como era previsto no PPP, porque eram pra ser práticas em relação a 

biologia, a própria física, química, que pudessem envolver os temas junto com a 

matemática, eixos comuns, mais acabou que não saiu do papel, acabou, acabaram 

sendo palestras normais, aulas teóricas e sem prática, então foram cento e 

cinquenta horas, uma carga horária que poderia ser retirada, então, creio que a 

pesquisa em educação matemática... havia a disciplina, poderia também ter seguido 

uma linha mais forte em relação à pesquisa em educação matemática, porque a 

gente sai do curso... ainda... o que é natural... pelo menos nos outros colégios que 

eu já tive contato o aluno sem a identidade de pesquisador na área de matemática, o 

que é uma opção, acho que até do próprio curso de Biologia também, eu conversava 

muito com os colegas, era o curso de licenciatura mais eles se sentiam 

pesquisadores em Biologia não da área de ensino, mais na matemática isso 

acontece também, mais creio que pra fortalecer essa identidade, esse... essa 

atuação na pesquisa em educação, acho que isso tem que ser bem mais fortalecido, 
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a questão da prática da pesquisa em educação, qual as linhas que são mais atuais, 

as linhas que podem tá sendo seguidas, pra quem sabe até as portas pra um 

mestrado, pro doutorado. Mais também eu entendo, porque na época somente um 

professor chegou a terminar um mestrado em Educação Matemática, que foi o 

professor Odimógenes, os demais eram mestrado na área de informática, chegou 

um que tinha mestrado na área Pura, tinha acabado de chegar na Instituição, mais 

aí saiu pra fazer esse mestrado... aí acabou chegando depois, então tinha.... acho 

que esses aí seriam os principais pontos a serem focados. Ah... a questão da 

programação também é muito importante, porque hoje em dia na área de 

matemática em si, publica muitos artigos e eles precisam ser... a maioria dos 

congressos cobram que sejam publicados em látex, que é uma... uma forma de 

edição de texto, programação de texto, que a gente não tem contato na academia, 

fui aprendendo isso com cursos, com eventos, que a gente vai participando e acaba 

também que essa base em programação ajudaria muito na... nessa produção de 

artigos também, fora que muitas áreas da matemática precisam realmente da 

programação pra poder se dar, poder ter os seus trabalhos é... desenvolvidos. 

Então, é... eu estava.... uma formação geralmente a gente hoje, no papel de 

professor, que faz parte de comissões, que reformula plano de curso, que propõe 

novos planos de curso também, a gente sempre enfatiza a questão de que devemos 

adequar o PPP, organizar de tal forma que se adeque a região, e aí como a nossa 

formação era de uma cidade importante... do Piauí, Floriano, uma cidade médio 

porte, que tem uma educação boa, então... os problemas são da região. Hoje 

quando me deparo aqui na minha prática profissional, já estou aqui há cinco anos, 

é... a gente ver problemas que, situações que, inicialmente a gente não estava 

particularmente focado em lidar com elas, nem imaginava que ia lidar com esse tipo 

de situação e acaba que a gente tem que pegar o aporte que a gente recebeu, 

teórico ou pelo menos as habilidades que nós temos... tínhamos de resolver 

problemas e tentarmos nos adequar, buscar novos conhecimentos pra poder buscar 

essas soluções, acho que um curso superior ele não vai te dar um aporte pra o resto 

da vida, então nós temos que ter pelo menos autonomia pra buscar, é... aonde 

encontrar soluções, ter essa capacidade de tá enxergando novas situações, buscar 

novas soluções, e é isso que eu acho que a nossa prática docente tem que ser, 

ilimitada, tem que ser incessante nesse sentido, então... assim, não deu eu creio o 

aporte necessário pra enfrentar a situação que eu enfrento hoje, mais me 
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possibilitou ter essa autonomia pra ler, pra poder... buscar, pra poder ter... pelo 

menos buscar autores que possam me levar a outros autores, pra buscar essas 

soluções, então nesse sentido é que... eu tenho... tem esse link entre a minha 

formação percebida e a minha atual prática. 

 

12. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como 

você aprendeu afeto e exercícios da docência? Como isso se reflete na 

sua pratica? 

R: A gente sempre carrega como aluno a percepção da nossa de história de vida, 

principalmente, como o aluno de ensino médio, ensino fundamental, superior, 

estudei em escola particular, considero muito boa, estudei o ensino médio no 

Instituto na época CEFET, também o ensino muito bom, superior no Instituto 

Federal, então sempre foi, uma.... sempre observei o ensino, sempre buscando 

aquela.... conteúdo indo além, é... puxando conteúdo, você tendo que tá sabendo a 

manipulação, os conceitos, muitos exercícios e acaba que a gente inicialmente 

quando tá começando tenta levar isso pra sala de aula. Dá certo dependendo do 

nível que você se encontra, os alunos que você tem, e não dá certo também se os 

alunos tiveram uma base muito fraca. Quando eu vim pra cá, eu relacionava muito 

que a minha prática... aqui em Mangabeiras ia ser... muito próximo do que eu recebi 

na minha formação, e me levou apenas dois meses pra perceber que não ia dá 

certo, é... em que realmente eu tinha que olhar de outra forma, eu tinha que.... é 

perceber, percebi que não dava pra levar daquela forma, porque da forma como eu 

queria aprofundar conteúdo, ir mais além, não dava porque os alunos não tinham 

nem a base necessária pra aprender o básico do ensino médio, de início eu tive que 

me reformular em relação a essa percepção, então dessa trajetória profissional, da 

trajetória de como eu percebi a educação antes até como eu percebo hoje mudou 

muito coisa. 

ENTREVISTA 11 

Idade: 27 anos.  

Tempo de experiência docente: 2 anos 

1. Como se deu sua trajetória de professor de matemática? Por que e 

como você chegou até aqui?  

R: Minha trajetória como professor foi com um pouco de dificuldade, como toda a 

classe enfrenta, a dificuldade de sala de aula, a dificuldade com as próprias 
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estruturas, e no decorrer desse... desse período... pouco período de tempo que eu já 

sou professor, me deparei com algumas situações, mais tive o êxito de contornar 

algumas e me preparei pra poder avançar na carreira e procurar um local de 

trabalho que tivesse um pouco mais de estrutura. 

 

2. Você escolheu ser professor de matemática? Liste as razões que 

o levaram para optar para essa formação? 

R: Sim eu escolhi, desde o início do curso me identifiquei, que muitas vezes você faz 

um curso de matemática, mas não quer ser professor, mas desde o início eu já me 

identifiquei e essa vontade sempre me destaquei muito desde o meu ensino médio 

com a disciplina de matemática, mas ... é... e também vontade de lecionar também, 

eu sou um cara que gosta de falar muito me sinto à vontade, então foram alguns 

motivos que eu escolhi para ser professor. 

 

3. Como você vê a formação de docente de matemática no IFPI 

campus Floriano? 

R: Eu vejo uma formação não digo completa, mais quase completa. É um curso que 

não deixa a desejar, nem na parte de estrutura, nem na parte do... dos professores, 

temos um quadro de professores excelentes, onde eu tive oportunidade de ser aluno 

deles, e hoje colega de trabalho, onde eles contribuíram muito para minha formação 

e o aprendizado que eu tive, eu acho que o curso de matemática do campus 

Floriano, é um dos melhores do Piauí, tanto pela formação dos professores, quanto 

pela força de vontade que eles têm em ajudar os próprios alunos. 

 

4. O que a instituição formadora (no caso o IFPI campus Floriano) 

significou na sua formação docente? 

R: A instituição o IFPI campus Floriano, ela influenciou na minha formação de forma 

excelente, é... dando suporte a todas as necessidades que eu precisava pra ter uma 

excelente formação e não deixou a desejar em nenhum ponto. 

 

5. Você percebeu lacunas na sua formação? Quais? 

R: Na minha formação eu percebi algumas lacunas, é... principalmente na parte 

específica do curso, algumas disciplinas que é de importância para a formação de 

um professor de matemática não foram ministradas, por... alguns motivos que eu 

posso até citar é... falta de espaço na grade curricular, onde existiam muitas 



198 
 

disciplinas pedagógicas e algumas disciplinas de extrema importância para a parte 

específica do curso que ficou a desejar e não foram ministradas.  

 

6. Relate como se deu o confronto com o exercício profissional. 

R: O exercício profissional, o confronto ele é muito grande, porque quando você está 

na instituição, principalmente uma instituição no nível do IFPI, tudo é bonito, tudo é 

organizado, tudo é perfeito, quando você parte realmente para a sala de aula em 

outras instituições como pode ser no município, que eu participei, que eu ministrei 

aula, você se depara com uma realidade totalmente diferente, escolas sem 

estrutura, escolas sem materiais, escolas sem um corpo docente muitas vezes 

preparado para lidar com algumas situações, e principalmente os alunos. Os alunos, 

a postura totalmente diferente daquela que a gente conhece no âmbito do IFPI, 

porque quando você tá na graduação do IFPI, quando você tem um convívio com as 

instituições de ensino que é o IFPI, você ver uma realidade totalmente diferente das 

demais. 

 

7. Que reflexões de formação contribuíram, contribuem ou não 

contribuíram para exercícios das atividades docentes?  

R: As reflexões que... no meu caso foram acho que poucas, de pouca influência 

mesmo, porque a maior parte eles diziam que amar a profissão, que a gente tinha 

que fazer com amor, tinha que gostar. Mais essas reflexões, esses pensamentos já 

tinham em mim, porque eu acho que um bom profissional é aquele que gosta de 

fazer... o... a sua profissão, desenvolver a sua profissão independente de ser  

professor ou outra profissão você tem que gostar de fazer, então acho que essa 

parte aí influenciou pouco na minha formação. 

 

8. O que é ser professor de matemática pra você? 

R: Ser professor de matemática é excelente, é você ministrar aula, você transmitir 

um conhecimento que você tem, você ver realmente que o aluno está aprendendo, 

que você está contribuindo para a formação social e profissional do indivíduo, é... e 

um grande desafio também, porque a matemática é uma das disciplinas mais 

rejeitadas da nossa grade do ensino médio como ensino fundamental, então a gente 

tem que sempre que tá modelando, a gente tem que sempre tá orientando, sempre 

facilitando o ensino da matemática, sempre é um desafio a ser superado a cada 

aula. 
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9. Como se consolida sua identidade docente? Você se identifica 

com essa atividade? 

R: A minha identidade docente eu me identifico muito, eu acho que o que eu 

desempenho em sala de aula reflete muito no professor que eu sempre pensei em 

ser, nas atividades que eu sempre pensava em desenvolver, procurando sempre 

transmitir o conhecimento para o aluno, procurando métodos, nem sempre 

inovadores mais alguns métodos que eu já vi que já teve eficácia tanto na minha 

graduação, como até por convivência com outros profissionais, desenvolvendo 

estratégias que possam transmitir o conteúdo, então eu acho que a minha 

identidade junto com o profissional está condizente com aquilo que um tempo atrás 

eu imaginava. 

 

10. O que mais te desafia no exercício da docência, como a formação 

ajudou ou deixou de acrescentar nesse projeto? 

R: O maior desafio na docência é... é conviver com uma sala de aula é 

“homogênica” (quis dizer heterogênea) que tem um público muito diferente, então 

nós temos sempre que tá ponderando ah... nosso ensino, a cobrança sobre 

determinados conteúdos, que temos salas de aula onde os alunos alguns entendem, 

outros tem um conhecimento prévio, outros não tem, outros não compreende, então 

temos sempre que tá procurando é... ponderar a turma, não puxando demais, não 

deixando a desejar, então o grande desafio da docência é esse, é realmente 

transmitir o conteúdo com qualidade, porque temos turmas mistas que não temos 

um público padrão que a gente pode trabalhar que todos vão compreender, então no 

meu caso é... no ensino da matemática o grande desafio é esse, realmente é 

ponderar e fazer com que todos compreendam realmente os conteúdos de uma 

forma que não deixa a desejar para nenhum. 

 

11. Caso você fosse estruturar a formação docente de matemática, o 

que você incluiria e o que você retiraria? Justifique. 

R: Eu incluiria principalmente mais disciplinas da parte especifica, eu incluiria alguns 

conteúdos que no meu caso me deixou a desejar que eu tive que buscar essas 

informações e essa preparação fora do âmbito da docência, de forma particular pra 

suprir essa necessidade e eu reduziria algumas disciplinas pedagógicas, algumas 

disciplinas que muitas vezes eu sei que são de suma importância, mais muitas 
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vezes acarreta muito a carga horária da graduação, e deixa a desejar a parte 

específica. 

 

12. De que maneira sua história é pessoal em relação a forma como 

você aprendeu afeta o exercício da docência? Como isso se reflete na 

sua prática? 

R: Minha história é pessoal, principalmente eu vim de escolas públicas, estudei 

sempre em escolas públicas e muitas vezes as escolas públicas que eu estudei 

deixou a desejar principalmente na área da matemática, as vezes eu tinha 

professores que não eram formados em matemática, muitas vezes proessores não 

ministravam determinados conteúdos, é... alegando que não era importante, o que 

hoje eu compreendo que não é verdade, então tudo isso foi um aprendizado pra mim 

é... conhecer meus alunos e trabalhar com eles de forma diferente, porque eu 

sempre procuro ministrar as aulas que todos compreendam, eu sempre procuro 

ministrar o maior número de conteúdos possíveis, mesmo as vezes não dando pra 

fechar todo o conteúdo eu tento me esforçar ao máximo pra ministrar o maior 

número de conteúdo, sempre tendo o cuidado da assimilação do conteúdo, porque 

não é importante eu ministrar todo o conteúdo e os alunos não conseguirem 

assimilar, então isso foi uma grande contribuição na minha formação docente, na 

minha vida profissional essa experiência pessoal que eu tive, esse déficit de 

conteúdo e  muitos conteúdos que foram ministrados de forma que os alunos não 

compreendiam, então hoje eu tenho sempre esse cuidado, de ministrar sempre o 

maior número de conteúdo e também com a preocupação de ele ser ministrado de 

forma eficaz, que os alunos sempre consigam compreender, então isso foi uma 

grande contribuição na minha vida profissional que a gente não encontra na 

graduação, isso é um aprendizado de vida mesmo. 
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