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RESUMO 
 
 

O tornar-se professor de matemática a partir da realidade de formação e trabalho foi 
o ponto de partida desta pesquisa, em que buscamos responder: Como os docentes 
de matemática se percebem no contexto do fazer/fazer-se professores dos Institutos 
Federais (IFs) de Jequié e Santa Inês? O objetivo geral foi compreender como os 
docentes de matemática se percebem no contexto do fazer/fazer-se professores dos 
IFs nas cidades baianas de Jequié e Santa Inês. Nutrimos também os objetivos 
específicos de Apresentar suas histórias de vida, formação e trabalho; Identificar nas 
narrativas as manifestações de entendimento de si e de seu papel no processo 
formativo de estudantes; Apresentar os contextos de vida e trabalho que mobilizaram 
os docentes em experiências marcantes que vêm definindo sua identidade 
profissional nesses espaços. Nesta pesquisa de abordagem qualitativa, nos 
apropriamos dos estudos (auto)biográficos, para orientar nosso olhar sobre a 
realidade, que buscamos construir num exercício interpretativo narrativo ao escutar, 
transcrever, (re)ler, implicar(se) com os quatro professores colaboradores. Suas 
narrativas apresentaram histórias de desafios, aprendizagens e experiências para 
formar-se e continuar na docência; mostrou também como cada um, de forma bem 
particular, seguiu o desejo de se tornar professor do IF; evidenciou que não se nasce 
docente de matemática para os cursos técnicos, mas há uma processo construído ao 
longo de um tempo acomodado pelas experiências de vida, formação e trabalho que 
possibilitaram aprendizagens com a profissão, já que todos eles afirmaram manter 
uma relação de afeto pela matemática e pela profissão professor. A consolidação de 
políticas institucionais que provoquem experiências formativas no início e em todos 
os processos de vivência da experiência docente, precisam ser edificadas como 
mecanismos de construção de novas identidades para com os cursos técnicos. 
Cremos que com tal ação relações mais complexas entre a formação recebida, a 
formação construída e a formação desejada pelos professores, podem ajudar cada vez 
mais a tornar esse processo algo coletivo que ajudará a dar mais sentido ao 
entendimento de que o tornar-se professor é uma construção diária consentida e é 
um ato político de cada envolvido no processo.  
 
Palavras-chave: Professor de Matemática. Institutos Federais. Desenvolvimento 
Profissional. Processos Identitários. Pesquisa (auto)biográfica.        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Becoming a teacher of mathematics from training and work reality was the starting 
point of this research. How do math teachers perceive themselves in the context of 
making/becoming teachers of the Federal Institutes in Jequié and Santa Inês? Besides 
the question that supported the research, that have general objective of 
understanding how math teachers perceive themselves in the context of making / 
becoming teachers of FIs in Jequié and Santa Inês cities. We sustain the specific aims, 
presenting their life, education and work stories; Identify in the narratives the 
manifestations of understanding of themselves and their role in the students' training 
process; Present the contexts of life and work that mobilized teachers in notable 
experiences that have been defining their professional identity, their space in the 
modality in institutes. From a qualitative approach, we appropriate (auto) 
biographical studies to guide our look at reality, thus we seek to build in a narrative 
interpretative exercise by listening, transcribing, (re) reading, get involved the four 
teachers who participated of research. Their narratives presented stories of disputes, 
learning and experiences to form and continue teaching; It also disclosed how each in 
a very particular way followed the desire to become a teacher of the institute; 
evidenced that mathematics teachers are not born to the technical courses, but there 
is a process built over a period of time adapted by the experiences of life, training 
and work that made possible a learning with the profession, meanwhile all teachers 
affirmed to maintain a relationship of affection with the math and their profession. 
The establishment of institutional policies that produce formative practices at the 
beginning and in all the processes of living the teaching experience, need to be 
developed as mechanisms of construction of new identities with the technical 
courses. We believe that this action, more complex relationships between the training 
received, the training constructed and the training desired by the teachers, can help 
to make this process as collective one that will help to get to the understanding that 
becoming a teacher more meaningful that it is a consented daily construction and 
political for everyone. 
 
Key words: Maths teacher. Federal Institutes. Professional development. Identity 
Processes.Auto) biographical research. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A CAMINHADA COM A PESQUISA  
 

 
  Só uma história de vida põe em evidência o modo como cada pessoa 

mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, 
para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os seus 
contextos. (MOITA, 2007, p. 116)  

 
   

 A epígrafe representa um caminho de tantas viagens no meu próprio eu. 

Lembranças que são traduzidas em histórias, e que por sua vez me levam a 

reinterpretá-las para ir constituindo-me professora. Nesse processo de construção, 

recordo que minha experiência profissional na área educacional é recente. Conclui 

meu ciclo de formação inicial em novembro de 2013, no curso de licenciatura em 

Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de 

Jequié – BA.  

 A partir dos estudos na graduação e vivências adquiridas nesse ciclo 

formativo passei a compreender o real sentido de ser professora, e de construir 

minha identidade profissional (IP) através de minhas pretensões e nas relações com 

meus pares.  Por isso, os caminhos que venho trilhando me ajudaram a desenhar o 

projeto de pesquisa que estruturei para o desenvolvimento deste trabalho.  

Sendo assim, por meio do anseio de estudar e pesquisar os processos 

formativos docentes ingressei em 2017 no curso de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP), ofertado 

pela UESB de Jequié.  Após o ingresso nessa pós-graduação, fui integrada pela minha 

orientadora, Drª Talamira Taita Rodrigues Brito, no Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Desenvolvimento Profissional de Professores: trabalho, narrativa e memória 

formativa (IMPRESSÕES)1, com o intuito de ampliar os estudos que versam sobre 

 
1 Grupo criado em 2013. Coordenado pela Profª Drª Talamira Taita Rodrigues Brito. Os participantes 
são professores – pesquisadores, discentes de graduação e pós–graduação lato sensu, mestrandos e 
mestres da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do campus de Jequié-BA. As atividades são 
desenvolvidas na perspectiva de ensino, pesquisa e extensão, com eixos de discussões sobre 
desenvolvimento profissional e seus desdobramentos.   
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formação docente junto aos estudantes dos cursos de licenciatura, mestrado, 

doutorado e outros públicos que compõem esse grupo.  

Nessa perspectiva, baseando-se no que Day (2001) nos apresenta, nosso estudo 

compreende que existe um Desenvolvimento Profissional (DP), numa perspectiva de 

aprendizado ao longo da vida, e que nessa jornada aprendemos dentre tantas outras 

coisas a sermos professores de maneira mais ampla – a partir do significado que os 

professores internalizam sobre o valor social da profissão docente e o que representa 

socialmente ser professor, mas, também aprendemos a sermos professores de acordo 

com as experiências trocadas e construídas a partir do ambiente de trabalho e com 

nossos pares.   

Isto também nos leva a considerar por meio das concepções de Morgado 

(2011) que no processo de construção do DP, se situa intimamente - à questão da IP – 

como um dos pilares essenciais para que os docentes possam desenvolver-se através 

do vivido pessoal, profissional e nas socializações ao longo de suas vidas, a fim de 

adquirir consciência, experiências e significados em ser professor.    

Ainda pensando nesse desenvolvimento lembramos que Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003, p. 66) afirmam que “[...] é um processo contínuo que não se produz 

de forma isolada, ele está inserido em um projeto de vida, no qual se combinam e 

interagem diferentes modalidades formativas”. Nessa dinâmica, o desenvolver-se na 

profissão está interligado a todos os processos que promovem saberes, competências, 

autonomia e reflexão sobre as práticas educativas, de maneira particular, mas 

também, em interações com outros. 

 Deste modo, essas dimensões surgem como motivação em nossa pesquisa a 

partir de experiências no meu ambiente de trabalho. Atualmente estou atuando como 

Técnica Administrativa Educacional (TAE) no cargo de Assistente de Alunos2 no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus de 
 

2Atribuições de acordo com o edital nº 1/2014, publicado pelo IFBA em 21 de janeiro de 2014: Assistir 
e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro 
das dependências escolares. Orientar os alunos nos aspectos comportamentais. Assistir os alunos nos 
horários de lazer. Zelar pela integridade física dos alunos. Encaminhar os alunos à assistência médica 
e odontológica emergenciais, quando necessário. Zelar pela manutenção, conservação e higiene das 
dependências da IFE. Assistir o corpo docente nas unidades didático-pedagógicas com os materiais 
necessários e execução de suas atividades. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Auxiliar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.   
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Jequié-Ba, e me encontro em uma nova experiência no campo da educação, visto que 

as atribuições de meu cargo, não me conferem competências de desenvolver práticas 

de ensino e aprendizagem em sala de aula nesse espaço de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio3 (EPTNM), mas, me coloca numa condição de entender 

processos formativos e relações construídas entre estudantes e professores.     

Assim, durante momentos de diálogos com um grupo de alunos dos cursos de 

informática e eletromecânica da modalidade integrada4, parte desses educandos 

afirmaram que não sabiam o porquê de se estudar determinados conteúdos 

matemáticos trabalhados na Educação Profissional (EP), e que segundo esses, alguns 

assuntos aplicados não traziam significado nenhum para eles, tendo que estudar 

apenas para atingir as médias, que nem sempre essas eram alcançadas.  

Ao pensarmos nessas afirmações, em contrapartida, observamos a realidade 

de chegada de um professor no instituto que por meio de um concurso público, o 

qual não exige uma formação específica para o exercício na EP, uma vez aprovados, 

logo são destinados à sala de aula, sem sequer conhecer o que é o instituto, qual sua 

função, para que a matemática, qual matemática. Esses e outros problemas atrelados 

a formação de professores da EPT, sinalizaram algumas questões que me ajudaram a 

desenhar o meu objeto de investigação.    

A partir desse movimento de escuta dos alunos, da realidade percebida na 

formação dos professores que atuam na EP, de minha imbricação com o Instituto 

Federal (IF), consciência social em ser professora, levantei questões do tipo: afinal de 

contas, quem é o professor que leciona matemática nesse espaço? Como eles se 

percebem nessa aventura de se tornarem professores de um IF? Como acontece a 

construção identitária junto ao fazer-se professor do IF?  

 
3Com a promulgação do Decreto nº 5.154 de 23 de Julho de 2004 a Educação Profissional integrou-se 
ao ensino médio, como umas das opções de curso que essa rede oferece.  
4 A Lei de Diretrizes e Bases de 20 de dezembro de 1996 (LDB/96) no art. 36–C estabelece que a 
EPTNM em uma de suas formas, será desenvolvida de forma integrada somente quando o(a) 
ingressante já tenha concluído o ensino fundamental, sendo projetado o curso para ofertar aos alunos 
habilitação profissional técnica de nível médio (BRASIL, 1996). De acordo com as informações 
publicadas no portal do IFBA, disponível em: 
<http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2019/cursos/cursos-integrado-subsequente>, os 
participantes da modalidade integrada estudam o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo, 
sendo que esses cursos integrados terão a duração média de 3 a 4 anos a depender do curso, além 
disso, o candidato deverá ter concluído o ensino fundamental, ou ter concluído até a data da 
matrícula.      
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 Diante dessas inquietações, e frente à dinâmica que vem se descortinando em 

torno do professor de matemática da EPT, uma vez que, alguns discentes chegam 

nesse espaço profissionalizante e não compreendem o significado da matemática, nos 

debruçamos a estudar pesquisas que discutem sobre formação de professores na 

EPT.    

Nesta busca, Moura (2008), Oliveira et al. (2017) e Machado (2008) 

problematizam que grande parte dos docentes que hoje se anunciam no exercício da 

profissão nas redes de ensino profissionalizante, não possuem uma licenciatura 

própria5 para atuar nesses espaços de formação humana. Essa problemática surge 

com a abertura dos editais de seleções propostos os quais não exigem que os 

professores possuam cursos de licenciatura específica para atuar nessa modalidade 

de ensino.     

Nessa conjuntura, esse ingresso de professores bacharelados ou tecnólogos na 

rede federal, nos faz lembrar o que Nóvoa (2008) esboça sobre o ser “professor leigo”, 

que são aqueles professores não possuidores de formação pedagógica, que assumem 

a função apenas com o saber técnico e levam adiante um cenário de formar outros 

sem ter o saber pedagógico como condição. Nesse cenário, é possível pensar que a 

realidade dos IFs apresenta algo bem próximo de tal afirmação, agregando ainda o 

fato de, em se tratando de formação para atender a tal especificidade, a situação é um 

pouco mais complexa porque não há uma formação nem ao chegar sobre questões 

básicas: objetivo de tais institutos, qual público recebe, quais destaques cada área 

devem reconhecer e outras demandas que são anunciadas em instituições como 

estas.    

A partir dos aspectos apontados laçamos outras questões: qual o papel social 

dos IFs na formação desses estudantes? Uma vez que de acordo com os documentos 

oficiais esses trazem em sua proposta curricular a afirmação de ser “[...] uma 

formação profissional e tecnológica contextualizada, banhada de conhecimentos, 

princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos mais 

 
5 Essa situação não aponta estranheza, uma vez que, pesquisando em sites de pesquisa, encontramos 
apenas um site do SENAI que oferta Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica. Para 
conhecimento indicamos o site: <http://www.senaicimatec.com.br/cursos/licenciatura-em-
educacao-profissional-e-tecnologica/#/autorizacao>.  
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dignos de vida” (BRASIL, 2010, p. 26). Como esses espaços formativos vêm se 

constituindo de um corpo de professores para atender a esse “valor” dos IFs? Essas e 

outras questões fazem parte de um contexto de problematizações sobre tais espaços 

formativos, que nos últimos anos já fazem parte de uma agenda de pesquisadores 

como Moura (2008), Oliveira et al. (2017) e Machado (2008). Esses autores coadunam 

da ideia que os professores que atuam nos IFs precisam ter uma formação específica 

para EP, uma vez que essa modalidade educativa requer profissionais qualificados 

para atender as necessidades formativas dos estudantes desde a formação humana, 

quanto a formação técnica, sendo esses um dos requisitos fundamentais para o 

desenvolvimento regional e nacional, atendimento de demandas sociais, e às 

complexidades do mundo do trabalho (MOURA, 2008; OLIVEIRA et al., 2017; 

MACHADO, 2008).    

Essa nova concepção defendida para EP aponta para exigência de atuarem 

nesses espaços, professores conscientes de suas ações, críticos–reflexivos capazes de 

desenvolver seus fazeres com perspectiva de proporcionar ações contextualizadas no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A consciência profissional possibilita 

aos docentes refletirem o que fazem, por que fazem, como fazem e para que fazem 

suas práticas-educativas no ambiente de trabalho, ao passo que essas questões 

evocam rotinas, gostos, experiências, comportamentos e vontades nas quais 

permitem que os professores possam se identificar como profissionais no exercício de 

suas atividades (NÓVOA, 2007; PAIVA, 2006).   

 Ao referir-se sobre formação dos professores para EP, Machado (2008, p. 14) 

discute que “A carência de pessoal docente qualificado tem se constituído num dos 

pontos nevrálgicos mais importantes que estrangulam a expansão da educação 

profissional no país”. Esse desafio lançado na formação dos docentes que se 

descortina nesses espaços é real e presente no cenário atual dos IFs, uma vez que a 

superação da debilidade na formação desse professorado esteja atrelada ao 

“desenvolvimento de concepção consistente e política nacional ampla e contínua de 

formação profissional de docentes para esta área” (MACHADO, 2008, p. 14). 

 Ampliando as discussões sobre formação do docente da EP, Machado (2008) 

também destaca que é preciso superar com os resquícios de escola/oficina, uma vez 
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que, a formação artesã do professorado reproduz um ritual tradicionalista que para 

ensinar basta apenas saber-fazer. Nessa lógica, a autora defende que esse modelo 

uniforme e artesanal de ensinar incide a limitar o professor na reestruturação de 

conhecimentos, saberes, intervenções criativas e críticas na atividade de seu trabalho. 

 Como uma das necessidades urgentes para reelaborar a formação desses 

profissionais, Machado (2008) discute que à expansão de cursos de licenciatura para 

EP, contribuiria para o desenvolvimento de aprendizagem dos conteúdos próprios 

da educação profissionalizante, além da possibilidade de proporcionar aos 

professores uma consciência político-social dos fazeres nessa modalidade de ensino. 

 Cabe também destacar que além dessas questões já postas, surge outra 

situação que merece ser pensada, que o resultado dos trabalhos desenvolvidos por 

esses professores está atrelado de maneira direta com suas formações, que por sua 

vez, poderão servir de referências profissionais aos diversos públicos que adentram 

nesse espaço profissionalizante, acarretando assim, uma consciência de um projeto 

de retroalimentação nos processos formativos dos ingressantes, que possivelmente 

poderão voltar para o mesmo instituto ou tantos outros, a reproduzir novamente as 

práticas-educativas anteriores, seja por meio de ações descontextualizadas e sem 

significados à realidade dos discentes, como também aquelas que façam sentido à 

formação profissional dos estudantes. 

 Desse modo, a formação desses professores deveria ser pensada a partir de 

uma singularidade acadêmica-pedagógica dos IFs, sua especificidade de conteúdos 

por áreas/disciplinas capazes de proporcionar nessa relação um ambiente de 

aprendizado sobre o ser professor para tal fim, e ao mesmo tempo como essas 

estruturas precisam pensar essa relação pedagógica formativa como uma provocação 

para mudanças de contextos de aprendizados. 

 Diante desse cenário, ao pensar nos relatos dos estudantes sobre sua relação 

com a matemática, no formato dos IFs e no modelo de ingresso de professores para 

atuar nesse nível de ensino, é perceptível que temos uma caminhada pela frente, por 

várias razões – uma delas pela história recente de ampliação e reestruturação de seu 

modelo, e a outra, pelo acesso de professores com diversas formações que se 
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misturam nesse contexto para dar sentido ao fazer de cada um, para a formação do 

futuro profissional nesse modelo formativo. 

 Especialmente falando dos professores de matemática, foco de nossa 

investigação, as pesquisas de Cyrino (2006) e D’Ambrosio (2012), já nos apontam 

como lugar comum as dificuldades formativas e desafios tecidos nos cursos de 

formação para a docência. No entanto, esses profissionais continuam sendo 

formados, continuam ingressando nos diversos ambientes para ministrarem aulas de 

matemática e os desafios continuam postos. E perguntas como: Como esses 

professores se percebem nesse contexto escolar? Como acontece a construção 

identitária desse profissional? Continuam como parte desse momento de qualificar 

mais as discussões que nos proporcionem um ponto de reflexão mais próxima da 

realidade formativa, profissional de fazer/fazer-se professor atuando como 

professor, entendendo mais sobre suas expectativas, perspectivas e avaliações de si.    

 Na concepção de Brzezinski (2002, p. 08) a identidade docente (ID) pode ser 

construída de maneira pessoal ou coletiva, em que a primeira surge através das 

histórias e vivências pessoais, e a segunda se configura no interior dos grupos sociais 

conferindo ao indivíduo “um papel e um status social”. Partindo do entendimento 

que a imagem profissional se constrói por reflexões na maneira de ser/estar 

professor, somos motivadas a pesquisar como os nossos colaboradores constroem 

seus processos de identidade consigo e com outros nas diversas relações sociais nas 

quais estão inseridos. 

 E para isso acreditamos que antes de nos aprofundarmos no conceito de IP é 

necessário apresentar uma noção a respeito do conceito de identidade, uma vez que, 

essa questão carrega consigo dimensões pessoais e sociais para a compreensão da ID. 

Vale esclarecer que esses temas são complexos e carregados de inúmeras discussões 

epistemológicas e teóricas, isso porque existem análises de diferentes conceitos entre 

os mais diversos autores. 

Castells (1999, p. 22) quando se refere ao processo de identidade de maneira 

mais ampla, como “[...] fonte de significado e experiência de um povo”, nos propõe a 

compreender que identidade favorece o diálogo de experiências individuais e 

coletivas entre os sujeitos, e também que todas as experiências são dinâmicas e 
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construídas a partir dos aspectos culturais, sociais, políticos, valorativos, contextuais, 

econômicos, de modo a possibilitar aos indivíduos diversas representações de si ao 

longo de suas vidas, e entre gerações de vida. 

Ao discutir sobre processo identitário, Castells (1999) também apresenta três 

tipos de identidades tencionadas entre si: legitimadora - posta pelas instituições 

dominadoras da sociedade; resistência – surge do cenário de dominação em que os 

atores estão implicados; e a identidade de projeto – que representa uma construção 

nova de identidade com vistas a transformações sociais. Isso significa dizer que todo 

processo identitário é construído por episódios de tensões, de acomodações e de 

resistências entre estado, grupos sociais e suas histórias geracionais. Cada grupo é 

fruto também de seu tempo e de suas conquistas. 

No que tange à identidade profissional docente (IPD) isso se explicita quando 

Brzezinski (2002) nos lembra, que a condição do magistério iniciou-se de forma não-

especializada, na qual os educadores religiosos recebiam treino para evangelizar e 

educar. Outra fase vivenciada no trabalho do professor foi a defesa da laicização do 

ensino, com vistas a substituir as práticas religiosas para a dominação dos laicos. 

Contudo, esta prática não vingou porque “[...] o corpo normativo da profissão foi 

definido pelo Estado [...]”, e assim com o caráter interventor, o Estado passou 

determinar um “[...] padrão estabelecido oficialmente com características mais 

funcionais do que profissionais” à profissão dos professores (BRZEZINSKI, 2002, p. 

11).    

Essa mesma autora ainda retrata que é explícito “[...] o despertar da 

consciência coletiva dos profissionais da educação [...]”, frente a ação degradadora da 

profissão docente imposta pelo Estado. Mas ainda assim, a participação desses torna-

se um processo quase inexistente, devido ao poder verticalizado da ação 

governamental sobre suas ações docentes, acarretando a perda de autonomia e 

organização no trabalho (BRZEZINSKI, 2002, p. 11).   

Brzezinski (2002) também afirma que com a proletarização, os professores 

foram gradativamente tomando consciência de sua categoria profissional, e isso os 

impulsionou a lutarem pelo reconhecimento da profissão e construção de uma 

identidade tendo à docência como base de formação, a fim de galgar conhecimentos 
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e competências específicas para ser professor, e esses elementos os levariam a serem 

diferentes de outros profissionais.     

 Para realizar esta investigação, fizemos o exercício de conhecer o quê as 

pesquisas científicas discutiam sobre a temática. Mapeamos e analisamos os estudos 

mais relevantes à pesquisa, a fim de nos apropriarmos do conhecimento científico 

produzido, construindo outros saberes e ampliando a qualidade de nosso trabalho, 

para que assim fosse possível aproximar ou contrastar os resultados encontrados às 

perspectivas do objeto de nossa investigação.  

 Para isso, procuramos algumas dissertações e teses sobre a formação de 

professores, e nos trabalhos de Maia (2018), Marques (2018), Pereira (2017), Oliveira 

(2016), Rocha (2013), Costa (2012), Nascimento (2011), Brito (2006; 2011) entre outras, 

encontramos algumas contribuições que nos ajudaram a ampliar conhecimentos 

acerca dos processos formativos dos professores, abarcando as discussões de 

identidades, formação, ciclo de vida profissional, representações sobre docência,  

política de formação de professores da EPT, DP, subjetividades e saberes docentes. 

Porém, percebemos que é preciso ampliar outras fontes de estudos, isso porque, as 

possibilidades de expandir o conhecimento não se encerra aqui, e viabiliza novas 

possibilidades de tantas outras produções científicas. 

 Nessa busca, observamos que a formação de professores tem sido 

preocupação crescente dos estudiosos e pesquisadores da área, da comunidade 

escolar/acadêmica e de profissionais comprometidos com seus fazeres docentes, em 

diversas áreas educacionais. E esse desejo de estudo de “quem é o professor dos IFs”, 

nos leva a defender que esse profissional é o principal agente social para desenvolver 

de forma contínua sua ID a partir das relações estabelecidas ao longo da vida 

profissional com seus pares, estudantes e demais servidores institucionais. 

 Nosso cenário de estudo situa-se no IFBA, campus de Jequié-Ba com 02 (dois) 

professores de matemática e no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Baiano (IF Baiano), campus de Santa Inês com 02 (dois) docentes que lecionam 

matemática. E a investigação buscou responder a seguinte indagação: Como os 

professores de matemática se percebem no contexto do fazer/fazer-se professores 

dos IFs de Jequié e Santa Inês? 
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 Esse questionamento leva ao seguinte objetivo geral: Compreender como os 

professores de matemática se percebem no contexto do fazer/fazer-se professores 

dos IFs em Jequié e Santa Inês. E como objetivos específicos temos: Apresentar suas 

histórias de vida, formação e trabalho; Identificar nas narrativas as manifestações de 

entendimento de si e de seu papel no processo formativo de estudantes; Apresentar os 

contextos de vida e trabalho que mobilizaram os docentes em experiências marcantes 

que vêm definindo sua identidade profissional, seu espaço de trabalhona 

modalidade dos IFs.   

 A fim de responder ao problema de pesquisa, tivemos na abordagem 

qualitativa nosso horizonte por compreendermos que trata-se de uma investigação 

que preocupa-se com a construção da caminhada formativa dos envolvidos no 

processo, que leva em consideração a subjetividade como eixo orientador de nossas 

buscas, exercício compreensivo, de quem são e como fazem para ser e continuar 

sendo professores. 

 As nossas orientações para esta pesquisa, se ancoram nos estudos de Josso 

(2010), Souza (2004), Abrahão (2004), em especial, por nos possibilitar um olhar 

complexo e ao mesmo tempo singular do indivíduo nas relações estabelecidas com 

seus contextos sociais, a fim de entender por meio de suas narrativas a sua realidade 

e trajetórias construídas ao longo de suas vidas, e isso, nos deu o suporte para nos 

apropriarmos de uma caminhada mais preocupada com os percursos formativos 

estabelecidos tanto para o investigador quanto para o investigado.  

 As narrativas, base de nosso diálogo com os participantes, expressam 

lembranças do que aconteceu e projeções que se almeja alcançar, sendo um exercício 

fundamental para compreender os sujeitos em determinados instantes, ou seja, numa 

determinada época histórica, a qual revelará diferentes memórias, às quais 

demarcam espaços onde os indivíduos vão projetando para si e outros experiências 

de vida pessoal e profissional (ABRAHÃO, 2004).   

 Outro aspecto que também nos aproximou dos estudos (auto)biográficos, fora 

aquilo que Josso (2010) nos apresenta quando afirma que toda caminhada para o 

universo do outro, é também uma caminhada para si. Sendo assim, o 

(auto)biográfico aqui é entendido por nós como uma propriedade formativa de mão 



27 
 

dupla, uma vez que enquanto o outro (docente) narra sua história, há um processo 

no pesquisador(a) que biografa e também se identifica com tais histórias, mas, há 

algo maior, que é também uma tentativa de narrar/narra-se, reconhecendo que há 

limites em toda trama que está posta numa relação entre pessoas.  

  Assim, a dissertação está organizada em cinco capítulos. Na parte inicial 

descrevo na introdução as minhas implicações pessoais e profissionais, a relevância 

da pesquisa e os objetivos para sua realização. E para a discussão de revisão da 

literatura, elaboramos 03 (três) capítulos. Após, apresentamos o capítulo 

metodológico e das análises das produções construídas com nossos colaboradores. 

Sendo assim: 

 No capítulo primeiro utilizamos as fontes oficiais 6 para discutir sobre os IFs e 

sua conjuntura social, institucional, estrutural, política e pedagógica como forma de 

compreender o contexto político-social onde estão implicados os participantes da 

pesquisa.   

 No capítulo segundo abordamos como tem ocorrido a política de formação de 

professores para a EPT no Brasil, e para isso, contextualizamos as ideias 

argumentadas com a LDB 9.394/96, Plano Nacional de educação (PNE 2014-2024) - 

Lei nº 13.004/2014, dentre outras.     

 O terceiro capítulo apresenta alguns conceitos e compreensões acerca de 

formação, identidade e DP. Trata também, a respeito dos processos identitários 

docentes.   

 
6Grande parte de nossas fontes de pesquisas que tratam acerca do Histórico da EPT, das questões 

políticas, sociais e pedagógicas no processo da formação de professores da EP, foram embasadas em 
documentos oficiais da educação brasileira - páginas institucionais e portais oficiais do Ministério da 
Educação (MEC), da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), leis, 
relatórios, decretos e outros.  Segundo Biserra e Santos (2015, p. 4) nas últimas décadas têm-se criado 
um novo olhar para rediscutir as diferentes relações e dimensões das fontes históricas, uma vez que 
essas possibilitam ao historiador o uso da matéria-prima, “[...] com a qual ele opera sua empiria e tem 
espaço fértil para conduzir as problematizações do seu objeto”. As mencionadas autoras ressaltam 
também que elas entendem que nem tudo que está expresso nas leis corresponde a fatos ocorridos no 
âmbito escolar, porém, consideram que as representações explícitas na legislação não podem deixar de  
serem analisadas como, “[...] resultados de lutas de grupos em prol da sociedade, e expressam suas 
visões, valores e objetivos, ainda que por vezes não explicitamente” (BISERRA; SANTOS, 2015, p. 5).  
Para conhecimento e ampliação da importância dessas fontes de estudo, indicamos o artigo de Biserra 
e Santos (2015).   
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 E o capítulo quarto de metodologia, apresentamos entendimentos sobre 

Estudos Qualitativos, História de Vida, Pesquisa Auto(biográfica), referencial 

teórico-metodológico escolhidos para esta investigação e também as análises das 

histórias de vidas dos colaboradores.    

 No quinto capítulo: Os professores de matemática da EPT contam suas histórias de 

vida e Profissão, agrupamos a discussão em cinco seções: o primeiro foi sobre os 

participantes da pesquisa – seu perfil identitário e caminhos iniciais com o ensino da 

matemática. O segundo, caminhos iniciais com a escola técnica. O terceiro, a relação 

com a escola técnica, a matemática e o ensino. Na quarta seção, os participantes 

narram sobre si em seu processo de tornar-se professor.  E na última análise, 

inferimos um olhar sobre o outro, num movimento do caminhar para si.  

 Ao final, apresentamos as considerações finais onde trazemos as nossas 

impressões e reflexões sobre a investigação ora realizada, e suas contribuições para 

ampliar estudos/conhecimentos que versam sobre IP, formação e DP de professores 

que atuam na EPT. Apresentamos também como parte estrutural da dissertação, as 

referências, anexo e apêndices, esses representando os elementos pós-textuais das 

argumentações defendidas e caminhos trilhados para a construção deste trabalho 

científico.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1  SOBRE OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 
 
 

 
 O objetivo deste capítulo é apresentar aspectos históricos da EP no Brasil, 

tomando como referência os documentos oficiais disponibilizados nos sites do 

governo. Teremos um desafio, de contrapor tal história com autores que apresentam 

partes dessa mesma história situando aspectos político que nos ajudaram a refletir 

sobre as concepções e estruturas daquilo que está posto hoje para nós nos institutos 

pesquisados.  

 A primeira parte do capítulo compomos a contextualização das 

transformações e expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), destacando a criação e a consolidação dos IFs.  

 Para compor a história dos IFs da Bahia, e em especial dos institutos 

escolhidos para nossa pesquisa, apontamos alguns aspectos político/ 

educativo/social desse modelo de educação profissionalizante e seu papel para o 

desenvolvimento “pleno” dos cidadãos, conforme nos apontam os documentos 

oficiais em contraponto com pesquisadores.   

 Elegemos este capítulo como discussão inicial da investigação, com o intuito 

de compreendermos e apresentarmos o panorama onde estão implicados os nossos 

colaboradores de pesquisa, na expectativa de situá-los à conjuntura social e política 

desses espaços profissionais de educação, uma vez que, atualmente vivemos uma 

nova realidade institucional de modificações na identidade, estrutura e missão da 

rede federal, às quais foram permeadas pelas mudanças tecnológicas, novos tempos 

da globalização e comunicações político-sociais, criando novas expectativas e 

pressões em relação à escola, que reverbera na condição de formação, atuação 

profissional e expectativas de si nesse ambiente de educação profissionalizante.    

 

1.1 Aspectos históricos e o contexto político da EP no Brasil 

 
O marco legal da EP no Brasil foi instituído através do decreto nº 7.566 de 23 

de setembro de 1909(BRASIL, 2016a). A promulgação desse documento teve como 
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precursor Nilo Peçanha.7 Neste ano foram criadas em todo Brasil 19 (dezenove) 

Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada Estado da União.  

Segundo Pacheco et al. (2011) tem-se naquele documento que esses colégios 

eram inicialmente financiados pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.  

A justificativa do Estado brasileiro quando criou essas escolas era assistir 

preferencialmente os jovens menores desvalidos de recursos financeiros que 

pretendessem adquirir um ofício, a fim de não ficarem marginalizados da sociedade, 

e com isso, esses precisariam buscar uma capacitação para melhorar a qualidade da 

mão de obra, ao passo que seus serviços prestados serviam para ampliar a produção 

e a lucratividade industrial, além disso essa política moral-assistencialista buscava 

um controle social às pessoas com potencial a vícios e hábitos ilícitos à sociedade 

(BRASIL, 2010).   

Nesse contexto observa-se que a oferta de ensino dessas escolas era apenas 

baseada no modelo de educação assistencialista, visto que as intenções 

governamentais se voltavam para manter o controle dos órfãos, pobres e desvalidos 

de sorte que se encontravam nas ruas, como forma de controle social.Mas também, é 

notável nesse cenário uma preocupação com a formação operária, em que o Estado 

dominador oferecia à classe proletariada8 o aperfeiçoamento da mão de obra de 

acordo com as intenções capitalistas das indústrias locais (BRASIL, 2010). 

No que tange a criação dessas escolas, ficam explícitos os desígnios do caráter 

moral-assistencialista mantidos pelo Estado para organização da sociedade, sendo 

assim, essas escolas surgem no contexto de capital agrário-exportador, servindo de 

 
7 Nasceu no Rio de Janeiro, em 1867, em Campos de Goytacazes. Foi conhecido como: “[...]primeiro e 
único afrodescendente a ter assumido a presidência do Brasil”. Em 1909 assumiu a presidência 
Brasileira, e algumas das medidas de destaques de seu governo foi a criação da Escola de Aprendizes 
Artífices na cidade de Campos. Morreu em 1924 na cidade de origem, e nesse período já estava 
afastado da política. (MUSEU AFRO BRASIL, 2020, [n.p.]). 
8Expressão utilizada com base no documento Brasil (2010) para fazer menção a um grupo(s) de 

pessoa(s) desprovida(s) de recursos financeiros, mas também àqueles reconhecidos de modo 

individual ou coletivo por ações ilícitas praticadas na sociedade.Ainda nesse documento consta: 
“Nesse sentido, não há dúvida de que aos objetivos das Escolas de Aprendizes Artífices associavam-se 

a qualificação de mão de obra e o controle social de um segmento em especial: os filhos das classes 

proletárias, jovens e em situação de riscosocial, pessoas potencialmente mais sensíveis à aquisição de 

vícios e hábitos “nocivos”à sociedade e à construção da nação” (BRASIL, 2010, p. 11).      
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base para o “enfrentamento dos desafios surgidos ao longo do processo de 

desenvolvimento econômico do país” (BRASIL, 2010, p. 11).    

Quanto ao perfil dos estudantes desses colégios, nota-se no art. 6º do decreto 

que regulariza as escolas de aprendizes, que as matrículas desses ingressantes só 

ocorreriam caso eles atendessem os requisitos de: ter a idade mínima de 10 anos e 

máxima de 13 anos, além disso, o candidato não poderia sofrer de moléstias ou 

apresentar defeitos que os impossibilitasse de realizar a arte de aprender o ofício 

(BRASIL, 1909).  

De acordo com o documento oficial do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC, 2018) que trata do histórico da EPT, a partir de 1927 o Congresso Nacional 

promulgou para ser cumprindo em todo o país, a oferta obrigatória e gratuita da 

educação profissionalizante nas escolas primárias mantidas pela União. Nessa 

sequência Pacheco et al. (2011) explicita que no ano de 1930 – no governo Getúlio 

Vargas – as escolas de Aprendizes Artífices passam a ser administradas pelo 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública.    

Em 1937 as escolas de Aprendizes são transformadas em liceus industriais e o 

ensino profissionalizante é sinalizado na Constituição Federal como dever do Estado, 

ficando definido que as indústrias e sindicatos deveriam criar escolas 

profissionalizantes(BRASIL, 2018a). No ano de 1942 foi criado o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), por meio do Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro 

de 1942(BRASIL, 1942a), também foi criada a Lei Orgânica do Ensino Industrial9 

através do Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (BRASIL, 1942b). 

 Em paralelo a essas criações, no ano de 1942 os liceus industriais ganham a 

denominação de escolas industriais e técnicas e em 1943 é sancionada a Lei Orgânica 

do Ensino Comercial por meio do Decreto nº 6.141, de 28 de dezembro(BRASIL, 

1943), e no ano de 1946 cria-se a Lei Orgânica do Ensino Agrícola através do Decreto-

Lei nº 9.613, de 20 de agosto(BRASIL, 1946a), e também o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), pelo Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro 

(BRASIL, 1946b). 

 
9 A lei Orgânica do Ensino Industrial, por meio do Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro estabelece em 
seu art. 6º dois modelos de ciclos – o primeiro abrange o ensino industrial básico, ensino de mestria, 
ensino artesanal e aprendizagem e no segundo compreende as ordens de ensino técnico e pedagógico.    
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 Uma outra criação importante ocorreu em 1959, momento em que as escolas 

industriais e técnicas passaram a ser denominadas Escolas Técnicas Federais, essas 

que por sua vez foram configuradas como autarquias, e após esse período outras 

Escolas Agrícolas Federais foram surgindo com base nos modelos de escola-fazenda 

(PACHECO et al., 2011).    

Com as demandas desencadeadas pelos processos de urbanização, 

industrialização e pelas novas tecnologias ao longo da década de 1950, a sociedade 

passou por significativas mudanças, isso porque a indústria nacional ampliou seu 

desenvolvimento econômico por meio do campo automobilístico, com metas a 

alcançar o crescimento econômico do país, e assim, foram necessários investimentos 

no setor educacional, fazendo com que a EP priorizasse uma formação técnica 

voltada para o crescimento econômico da nação, e isso demandava a necessidade de 

mãos de obra qualificada (BRASIL, 2010).  

Nesse cenário foi feito um acordo entre o MEC e United States Agency for 

International Development – Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

internacional (USAID), nesse pacto MEC-USAID a proposta era reformar o ensino 

brasileiro para uma cooperação técnica e tecnológica entre os dois países, porém 

devido à forte presença dos Estados Unidos no Brasil esse movimento foi criticado e 

bloqueado até 1960, onde mais tarde com a ditadura militar voltou novamente a 

influenciar o Brasil (COUTINHO; SILVA, 2015).   

 Após o golpe militar em 1964 o Brasil enfrentou um déficit financeiro externo, 

acarretando o crescimento da pobreza e desigualdades sociais, e como medida de 

intervenção ao caos instalado, a solução foi demandada para a EP no papel de 

aperfeiçoar a classe trabalhadora para novas funções e exigências de trabalho 

(COUTINHO; SILVA, 2015). E assim, foi idealizada para resolver esses problemas a 

criação de cursos técnicos nas áreas de petroquímica e de comunicação. 

 Nos anos de 1970 o preço internacional do petróleo sofreu uma enorme 

inflação; o Brasil precisou criar um plano econômico, essa resposta foi dada por meio 

da criação do II Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (PNDE) em 1975 a 

1979 como forma de ajustar a estrutura econômica do país. Assim, devido ao reflexo 

desses acontecimentos, todo esse período foi marcado por intensas transformações 
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na política do ensino profissional. A LDB 5.692/71 reestruturou todo o currículo de 

segundo grau para técnico-profissional, e a partir desse contexto novos cursos 

técnicos foram surgindo no país; o desafio era formar técnicos de maneira acelerada e 

em grande quantitativo para ampliar os trabalhos de importação e exportação 

(BRASIL, 2010). 

 Outras mudanças ocorreram no campo da EP.Em 1978 três escolas Federais 

foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 

ampliando a criação de outras unidades durante a década de 1990 (PACHECO et al., 

2011). Devido às relações que mantinham com o mundo da indústria no qual as 

produções precisariam ser selecionadas e com alto nível, as ofertas de formação 

técnica dessas escolas voltavam-se para a capacitação de tecnólogos e engenheiros de 

operação.    

 Os anos de 1980 e início dos anos de 1990 foram marcados pelo processo de 

globalização, o qual passou a modificar toda a economia mundial devido às 

telecomunicações e informatização que cresciam em todos os campos da sociedade. 

Esse cenário intensificou a aplicação da informática em articulação as novas maneiras 

de produzir a matéria prima, cedendo lugar a um modelo de produção com base em 

recursos naturais em substituição aos que poluíam o planeta. Na concepção de 

Pacheco (2011) a globalização colocou em evidência a necessidade de compreender a 

organização e o papel das escolas federais para o desenvolvimento da nação.  

 Nota-se que todas as mudanças nas novas relações comerciais vivenciadas 

nesses períodos serviram de abertura para a desregulamentação em vários setores 

econômicos de diversos países, atingindo em grande escala a economia mundial, a 

qual acarretou no Brasil um aumento inflacionário dos impostos e um descontrole na 

economia de produção, esse panorama entrou em contradição com o projeto de 

formar técnicos de maneira aligeirada, isso porque suas formações não atendiam às 

expectativas postas, com isso a obrigatoriedade da profissionalização passou a ser 

revogada pela Lei nº 7.044/82 que de certo modo surgiu como reflexo desses 

acontecimentos (BRASIL, 2010).   

 O ápice de transformações da EP ocorreu no ano de 1996, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), com o surgimento da nova Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, que passou a 

recepcionar um capítulo inteiro para a Educação Profissional em seu texto nos art. 39 

ao art. 42. Algumas dessas reformas foram pensadas dentro de um “ideário de 

Estado Mínimo, com fortes reflexos nas escolas federias de educação profissional do 

país” (BRASIL, 2010, p. 13).   

Segundo Cordão (2002, p. 10) pretendeu-se com a nova LDB/96 um olhar para 

“[...] a superação total do entendimento tradicional de Educação Profissional como 

simples instrumento de uma política de cunho assistencialista, ou mesmo como 

linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho”. Contudo, esse novo 

enfoque de qualidade da formação profissional, atrelada ao aperfeiçoamento do 

trabalho, da ciência e da tecnologia em consonância com a formação humana 

integral, só foi assegurada em 2003 com a criação da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC).  

No ano de 2003, durante o mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2011), os IFs tiveram uma grande expansão, e nesse período houve grandes 

investimentos na área de educação profissionalizante por todo o país. Nessa 

sequência surge em 2005 a Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005, que teve como 

objetivo expandir redes federais por todo território nacional.   

 Por meio do MEC, foi criada a lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 

serviu de base para pensar um novo modelo de EPT a ser desenvolvida no país. 

Através dessa lei, 31 (trinta e um) CEFETs, 75 (setenta e cinco) unidades 

descentralizadas de ensino (Uneds), 39 (trinta e nove) Escolas Agrotécnicas Federais 

(EAFs), 7 (sete) Escolas Técnicas Federais (ETFs) e 8 (oito) escolas vinculadas a 

universidades deixaram de existir para formar os IFs (BRASIL, 2016a). 

Nesse mesmo ano, a Lei 11.741/2008 alterou alguns dispositivos (BRASIL, 

2008a), na LDB 9.394/96, redimensionando algumas mudanças para EP, entre elas a 

inclusão do termo “Educação Profissional Tecnológica”, no capítulo III da LDB, 

colocando o ensino profissionalizante em inserção ao mundo da ciência e tecnologia.  

De acordo com as informações contidas no portal da RFEPCT, no ano de 2009 

a Rede Federal completou seu centenário, celebrando assim, seus 100 anos de criação, 

marco esse referenciado a partir de seu berço inicial nas escolas de Aprendizes 
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Artífices em 23 de setembro de 1909 (BRASIL, 2017b). 

 Temos também, nesse mesmo portal, que em 2012 a resolução CNE/CBE nº 

6/2012 pautada no parecer CNE/CEB nº 11/2012 promulgou as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação profissional Técnica de Nível 

Médio(BRASIL, 2012a; 2012b). No ano de 2014, por meio da lei 13. 005/2014,foi 

ofertado 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos 

(EJA), para os ensinos fundamental e médio, na forma integrada a EP, prevendo 

triplicar o quantitativo dessas matrículas assegurando a qualidade dos serviços 

(BRASIL, 2014).   

No ano de 2017, a lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 introduz na LDB de 

1996 a formação técnica e profissional no ensino médio, incluindo a vivência de ações 

práticas para serem desenvolvidas durante o curso das disciplinas teóricas, 

garantindo assim a concessão de diplomas de qualificação para o trabalho, caso o 

concluinte tenho feito jus a essa especificidade durante sua formação(BRASIL, 

2017a). 

 Com a criação dessas leis passou-se a estabelecer novas formas de desenvolver 

o ensino profissionalizante à população brasileira, que por sua vez acabou 

contribuindo para uma reorientação das políticas públicas no que tange à criação dos 

IFs e às transformações ocorridas na EPT em seus aspectos de desenvolvimento 

estrutural, pedagógico, social e político ao longo da história da EP em nosso país.  

Abaixo, com base nas informações oficiais apresentamos as mudanças de 

nomenclaturas que perpassou a educação profissionalizante no Brasil. Essas 

informações foram encontradas no portal da RFEPCT.     
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Figura 1: Cronologia de Concepções e Denominações dos IFs 

 

Fonte: Portal da RFEPCT 201610. (Adaptado)  

 

A partir desse contexto histórico ora apresentado, temos que a EPT passou por 

grandes transformações políticas durante o centenário de sua história. Vimos assim, 

que após a consolidação das ETFs em 1959, a partir das Escolas Técnicas e Industriais 

que existiam no país, começa a se configurar um novo modelo de formação (BRASIL, 

2016b). 

 Nesse encadeamento, é pertinente também apontar que com a criação da 

primeira LDB/1961 no âmbito educacional - Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, 

(BRASIL, 1961), os cursistas que foram organizados nos termos das Leis Orgânicas 

do Ensino Profissional11, após concluírem seus cursos poderiam ampliar seus estudos 

no ensino superior, evidenciando assim, outra grande mudança ocorrida na EP no 

curso de sua historicidade (BRASIL, 2018a). 

Dessa forma, entendemos que com o surgimento dos IFs e seu modelo de 

educação profissionalizante, frente a uma sociedade cada vez mais competitiva em 

sua estrutura laboral, cresce a necessidade de repensar uma formação para o trabalho 

 
10Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/historico> na aba “Linha do Tempo”.  
11Estas Leis ocorreram com a reforma Capanema a partir de 1942, e se constituíram como uma das leis 
que fazem parte do conjunto de decretos-Lei elaborados por Gustavo Capanema. Entre elas: Lei 
Orgânica do ensino industrial; Lei Orgânica do ensino normal, etc. 
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e cidadania dos indivíduos, para que esses possam viver de maneira digna, humana 

e igualitária, e para isso, acreditamos que sejam necessárias políticas públicas mais 

eficazes, que possam garantir uma formação inicial específica aos professores que 

atuam no ensino profissional, onde esses educadores possam estar articulando 

educação e trabalho em suas práticas. Mas também sabemos que parte desse avanço 

está atrelado ao papel social que os professores da EPT desenvolvem no contexto de 

seus trabalhos, e para isso é urgente discutir a formação do professor da EP. Daí a 

necessidade de apresentar a história de alguns percursos formativos e de trabalho de 

tais profissionais na expectativa de dar outra vida à história dos IFs. 

 

1.2 O panorama atual da expansão dos Institutos Federais no território brasileiro -  

em especial na Bahia 

 
A ampliação da Rede Federal vem, atualmente,atendendo a 03 (três) critérios 

regulamentados por lei para implantação dos IFs. Conforme é apontado no Relatório 

de Autoavaliação Institucional Global, ciclo 2015 – 2017 do IFBA (IFBA, 2018b), esses 

requisitos abarcam primeiro a dimensão social, a qual apresenta como características: 

ser um município populoso, com percentual elevado de pobreza e renda per capita 

baixa. Já a segunda dimensão, é a geográfica, para municípios com mais de 50.000 

habitantes; e a última dimensão é verificada pelo desenvolvimento, que inclui os 

municípios com arranjos produtivos locais, esses que precisam basear-se em torno de 

grandes investimentos (IFBA, 2015- 2017).           

Seguindo esses critérios, 3812 (trinta e oito) unidades de EPT foram criadas no 

país pelo governo federal, além desses IFs fazem parte dessa mesma rede de ensino 

profissionalizante, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); o Centro 

Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e o Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG); as Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais; e o Colégio Pedro II (BRASIL, 2008b). 

 
12 Indicamos o estudo da Lei 11. 892 de 29 de dezembro de 2008 por meio do site: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm>em seu art. 5ºpara 
melhor conhecimento das implantações dos IFs. 
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Vale ressaltar que essas instituições compõem a RFEPCT13, porém, todos esses 

estabelecimentos de ensino não foram incorporados aos IFs, mas ainda assim, 

oferecem EP em todos os níveis de ensino. Além disso, cada instituição desse sistema 

de ensino profissional possui características próprias de atendimento, sendo 

composto por campis que funcionam como unidades descentralizadas de ensino. 

Essas implantações representaram um avanço político-social em cada espaço 

territorial brasileiro, materializando novas perspectivas às mudanças de produção do 

Brasil e melhoria da qualidade de trabalho e da formação humana inteirada com a 

intensa aplicação da ciência e tecnologia (PACHECO et al., 2011).  

O gráfico abaixo contém dados da expansão da rede federal, o qual foi 

publicado no portal da RFEPCT.      

 
Gráfico 1: Ampliação da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.  
 

 

  Fonte: MEC, 201814.  

 

Observa-se que a Rede Federal ao longo dos anos cresceu de forma bastante 

significativa no território brasileiro, conforme aponta o gráfico. Contudo, a maior 

implantação de IFs ocorreu nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), 

mandatos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma Vana Rousseff (2011-

 
13 Sugerimos respectivamente os sites oficiais da Rede Federal e MEC, 
<http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal> e <http://portal.mec.gov.br/rede-
federal-inicial/instituicoes> para melhor compreensão.  
14Disponível em:<http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: abr. 2018.  
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2016). A expansão ficou evidenciada nos dados verificados nos seguintes períodos: 

entre 1909 até 2002 nota-se que 140 (cento e quarenta) unidades já existiam, sendo 

que nos anos de 2003 a 2016, uma dessas unidades deixou de existir, passando a um 

quantitativo fixo de 139 (cento e trinta e nove) campi existentes. A partir desse 

cenário, verifica-se que com a expansão de 2002-2010, 214 (duzentas e quatorze) 

unidades foram construídas, chegando a compor 356 (trezentos e cinquenta e seis) 

unidades a partir das 139 (cento e trinta e nove) já integradas. 

É também identificado, que na expansão de 2011-2014 foram construídas 208 

(duzentas e oito) unidades e incorporadas a essas mais 14 (quatorze) unidades, com 

isso, totalizando nesse período 578 (quinhentos e setenta e oito) unidades em 

funcionamento. E, por fim, são construídas na expansão de 2015-2016, mais 61 

(sessenta e uma) unidades e 5 (cinco) polos de inovação, que somando aos 578 

(quinhentos e setenta e oito) campi já existentes, passa a totalizar 644 (seiscentos e 

quarenta e quatro) unidades em atendimento à população. Essas por sua vez, são 

formadas por 38 (trinta e oito) IFs em todos os estados, os quais ofertam ensino 

médio integrado, cursos de qualificação, cursos superiores de tecnologia e 

licenciaturas (BRASIL, 2018b). 

 Há de se destacar que no ano de 2019, os institutos de ensino 

profissionalizante totalizam mais de 661 unidades sendo estas vinculadas a 38 IFs, a 

02 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), a 22 escolas técnicas vinculadas às universidades 

federais e ao Colégio Pedro II (BRASIL, 2019). 

 Na figura 2 podemos observar o mapa atualizado e extraído do portal de MEC 

(2019) dos campi que atuam como unidades descentralizadas de ensino profissional 

no território nacional.  
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Figura 2: Expansão da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.  
 

 

  Fonte: MEC/Setec, 2019.15 

 

A partir das informações encontradas nesse portal, verificou-se que no âmbito 

da Rede Federal de ensino, as mencionadas instituições abrangem todos os estados 

brasileiros e o Distrito Federal.    

 Na Bahia, existem duas unidades de IFs: IF Baiano que é fruto das antigas 

Escolas Agrotécnicas Federais (EAF) e da incorporação das Escolas Médias de 

Agropecuária Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(EMARC da CEPLAC), regida pelo Decreto 7.952, de 12 de março de 2013, (BRASIL, 

2013a), (PDI IF BAIANO, 2015-2019), e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA), esse que por sua vez, nasceu da transformação dos 

antigos CEFETs, (PDI IFBA, 2014-2018)(IFBA, 2018a).  Ambos os IFs foram criados 

pela Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, seus princípios, missão, valores, 

características, finalidades e objetivos são os mesmos, entretanto o que os diferencia 

são suas origens, e isso se reflete no papel social e na sua estruturação de 

funcionamento (BRASIL, 2008b). 

 
15Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes>. Acesso em: ago. 2019. 
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 Nessa conjuntura, essas origens são melhores diferenciadas assim: as Escolas 

de Aprendizes Artífices da Bahia consolidou-se em ETFs e após em CEFETs no ano 

de 1999, por meio da Lei Federal nº 8.948 de 08 de dezembro de 1994, e, por 

conseguinte, em IFBA no ano de 2008, tendo como oferta inicial os cursos voltados 

para a indústria, tecnologia e comércio (PDI IFBA, 2014 -2018) (IFBA, 2018a). 

 O IF Baiano em relação ao IFBA traz uma origem bastante individualizada, 

surgindo a partir do modelo de escola fazenda, através da Lei nº 75 que originou a 

Fazenda Modelo de Criação e por meio do decreto nº 53.666 de 05 de março de 1964 

foi chamado de Colégio Agrícola de Catu, esse que por sua vez desenvolvia técnicas 

pecuárias aos agricultores locais (PDI IF Baiano, 2015-2019).  

 Além disso, essa escola agrícola por promulgação do Decreto 60.731 de 19 de 

maio de 1967 passou a ser regulamenta pelo MEC e mais tarde por meio do Decreto 

83.935 de 04 de setembro de 1979, transformou-se em Escola Agrotécnica Federal de 

Catu Álvaro Navarro Ramos (PDI IF Baiano, 2015-2019).     

 No ano de 1993 a Lei nº 8.670 criou as Escolas Agrotécnicas Federais de Senhor 

do Bonfim, Guanambi e Santa Inês e por meio do Decreto nº 2.548/1998 essas escolas 

tinham por obrigação ofertar ampla formação humana com articulação a vários 

setores produtivos, e mais especificamente nas áreas de agroindústria e agricultura 

(PDI IF Baiano, 2015-2019).  

 E com a aprovação da Lei 11.892/2008 as escolas de Senhor do Bonfim, 

Guanambi e Santa Inês passaram a constituir-se inicialmente como autarquias do IF 

Baiano. A partir do ano de 2010, 14 (quatorze) campi foram surgindo, conforme 

figura 3.  
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Figura 3: Mapa de Campi dos IF Baianos  

 

 
         Fonte: Portal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, 201716.  

 

 Vale ressaltar que cada IF da Bahia é administrado por reitores distintos. O 

reitor do IFBA coordena a política de 23 (vinte e três) campi em pleno 

funcionamento, conforme dados extraídos do portal da RFEPCT (figura 4).    

 

Figura 4: Mapa de Campi dos IFBAs  

 

  Fonte: Portal do Instituto Federal da Bahia, 201817. 

 
16Disponível em: <http://ifbaiano.edu.br/portal/ingresso-de-estudantes-2018/o-if-baiano/>. 
(Adaptado) 
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 Os IFs são considerados autarquias do poder executivo e são supervisionados 

pelo MEC por meio da SETEC, além disso, cada IF goza de autonomia financeira, 

administrativa, disciplinar e didático–pedagógica, e seu orçamento anual é 

distribuído entre reitoria e demais campi existentes em cada localidade, com exceção 

de encargos com pessoal, serviços sociais e benefícios (BRASIL, 2008b). 

 Conforme a Lei nº 11.892/2008 a estrutura administrativa dos IFs é definida 

por dois órgãos superiores: o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. O 

primeiro, em seu caráter consultivo, é composto por Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo 

Diretor-Geral de cada um dos campi que integram cada IF e o Conselho Superior, de 

caráter consultivo e deliberativo, é definido por “representantes dos docentes, dos 

estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da 

sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do IF, 

assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a 

comunidade acadêmica”. Esses órgãos deliberam suas disposições e ações por meio 

de eleições e decisões democráticas (BRASIL, 2008b). 

 Quanto à estrutura funcional, o MEC através da lei nº 11.892/2008, estabelece 

que os IFs têm por finalidade:     

  Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na 
atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional (BRASIL, 
2008b). 

 
Essa característica atribuída aos IFs é assegurada nessa mesma lei em seu art. 

2º com a seguinte redação:  

  Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta 
de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei 
(BRASIL, 2008b). 

 
Em consonância com esses dispositivos legais e observando o que assegura a 

LDB 9.394/96 no artigo 36-B, “a educação profissional técnica de nível médio será 

 
17 Disponível em: <http://portal.ifba.edu.br/menu-campi/escolha-o-campus> 
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desenvolvida nas seguintes formas: I - articulada com o ensino médio; II - 

subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio” 

(BRASIL, 1996).   

 O art. 36-C dessa referida lei, estabelece que a educação profissional técnica de 

nível médio articulada com o ensino médio, será desenvolvida a partir da seguinte 

estrutura:  

  I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;        

 
  II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o 

esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e 
podendo ocorrer:    

 
  a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis;    
  b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis;          
  c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao 
desenvolvimento de projeto pedagógico unificado (BRASIL, 1996). 

 

 A partir dessas e outras leis que definem a legislação específica para a 

organização da Rede Federal, os IFs ao longo de sua expansão foram adquirindo 

respaldo legal na conjuntura social do país e, com isso, passaram a ser equiparados 

às universidades federais, com o papel de instituições acreditadoras e certificadoras 

em suas competências profissionais, sendo-lhes assegurada total autonomia para 

criar e extinguir cursos dentro de sua jurisdição territorial (BRASIL, 2008b). 

 No que diz respeito à sua política pedagógica tem-se que a proposta dos IFs 

está pautada na construção social de um desenvolvimento humano de forma 

integral, e para isso os conteúdos desenvolvidos em sua matriz curricular propõem 

que a produção de conhecimento venha ocorrer de maneira articulada com o 

contexto social, através das ações de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade dentro dos conteúdos disciplinares (BRASIL, 2010). 
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 Nesse sentido, a proposta político pedagógica da Rede Federal de Ensino 

Profissionalizante tem seu pilar sustentado numa organização pedagógica 

verticalizada (BRASIL, 2010).  

 De acordo com as concepções e diretrizes do novo modelo de educação 

profissional e tecnológica, a partir dessa verticalização os estudantes poderão 

compartilhar diversas maneiras de interagir com o conhecimento, possibilitando 

assim uma ampliação da formação intelectual e acadêmica com vistas à educação 

superior. Além disso, esse mesmo documento infere que a estrutura vertical do 

ensino na EPT permite que os professores atuem em diferentes níveis de ensino, 

sendo assim, bastante favorável para que esses profissionais possam ampliar seu 

repertório formativo.  

 Assim, o governo federal por meio do MEC vem mudando os modelos 

institucionais ao longo da história dos IFs. Hoje com a vigência dessas leis e políticas 

próprias de atendimento de cada Rede Federal, além das necessidades de ofertar 

formação voltada às mudanças sociais, os IFs trazem como proposta a necessidade de 

cumprir a função social, com vistas ao desenvolvimento educacional permeado por 

princípios éticos, democráticos, igualitários, justos e inclusivos, evidenciando de 

forma dinâmica e ágil a articulação entre educação, tecnologia e trabalho (BRASIL, 

2010).   

 

1.3 O papel dos Institutos Federais 

 
 A criação dos IFs representa uma ação que visa a superação das desigualdades 

sociais, por ofertar um modelo de educação que possibilita ao indivíduo a inserção 

cidadã com vistas a produzir saberes a partir de suas capacidades em interação com 

a realidade que está inserido, para que assim venha ampliar os saberes críticos a fim 

de resistir à alienação imposta pelo poder econômico vigente, no que se refere à 

exclusão quase absoluta de seus direitos sociais (BRASIL, 2010).  

 Nesse sentido, os IFs vêm firmando seu compromisso social com perspectiva 

no trabalho de formação social e humana e desenvolvimento do país, com uma 

expansão bastante significativa no território brasileiro, evidenciando assim que essa 

RFEPCT representa a visibilidade e materialização de propostas inovadoras de 
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atuação e ações políticos-pedagógicas por parte do governo federal, junto ao 

Ministério da Educação (BRASIL, 2010).              

 Na concepção de Pacheco et al. (2011, p. 56), a expressão RFEPCT, pode ser 

compreendida como “um conjunto de instituições federais, vinculadas ao MEC, 

voltadas para a educação profissional e tecnológica em nível médio e superior”. Os 

autores enfatizam que a lei nº 11.892, de 29 de dezembro 2008, utiliza a denominação 

rede não apenas com a ideia de agrupamentos de instituições federais, mas alude 

também que esse conceito faz referência a forma como esses espaços educacionais 

trazem uma similaridade em suas organizações e funcionamentos, fortalecendo as 

marcas de integração e funcionalidade, as quais se encaixam como características dos 

institutos.  

 De acordo com as novas concepções e diretrizes para o novo modelo de EPT 

(BRASIL, 2010, p. 24), os IFs são reconhecidos como redes, por estabelecerem como 

eixo norteador a sua condição de “espaço aberto e em movimento de atuação 

regional com bases em referenciais que expressam também uma missão nacional e 

universal”, propiciando uma renovação permanente em sua estrutura por meio de 

compartilhamento de conhecimentos e ideias a partir das mais diversas relações 

sociais.      

 O PDI do IFBA (2014 -2018, p. 32) aponta que suas unidades de ensino trazem 

como proposta para a formação humana, acadêmica e preparação para o trabalho, a 

seguinte função social: “Promover a formação do cidadão histórico–crítico, 

oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 

objetivando o desenvolvimento sustentável do país”(IFBA, 2018a). 

 Nessa mesma perspectiva de formação atribuída aos IFBAs, é também, 

referenciado no PDI do IF BAIANO (2015–2019, p. 21), uma similar missão: “oferecer 

educação profissional e tecnológica de qualidade, pública e gratuita, nas diferentes 

modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania e contribuindo 

para o desenvolvimento social e econômico do país, através de ações de ensino, 

pesquisa e extensão”.Como caracteriza esses documentos institucionais, os IFs 

desenvolvem sua política formativa a partir de uma formação cidadã e humanística, 

essa que por sua vez, precede a qualificação para o exercício laboral.  
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 Entendemos que essas propostas estabelecidas nesses documentos 

possibilitam uma formação voltada para tornar o cidadão um agente social 

transformador de suas ações, para que assim, possa criar uma autoconsciência, a fim 

de compreender a realidade e interferir no contexto social ao qual está inserido.  

 Essas discussões levantadas nos PDI do IFBA e IF Baiano também apontam 

que a formação tem um propósito específico, que é garantir uma formação 

contextualizada, “banhada de conhecimentos, princípios e valores que potencializam 

a ação humana na busca de caminhos mais dignos de vida” (BRASIL, 2010, p. 26).     

 Nesse sentido, o papel dos IFs é desenvolver uma formação com base numa 

perspectiva de articulação e integração entre cultura, ciência, tecnologia e 

capacidades de investigação científica por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, 

garantindo assim, tanto a formação humana como também o progresso 

socioeconômico do país (BRASIL, 2010).  

 Com a promulgação da Lei 9.394/96 que dispõe um capítulo a EPT, é 

sinalizada a intenção de uma política de superação de atendimento 

funcionalista/assistencialista às massas populares. Em sua origem esse modelo de 

educação baseava-se na reprodução de ações de um saber-fazer “fundamentado na 

filosofia do sistema Escola-Fazenda: aprender a fazer e fazer para aprender”(PDI IF 

BAIANO, 2015-2019).   

 Entretanto, em relação à oferta desse antigo modelo de EP, os IFs vêm 

apresentando propostas diferenciadas em seu papel formativo social, com o intuito 

de superar os resquícios dessas formas fragmentadas de se conceber os saberes e a 

formação humana, estabelecendo assim, diálogos entre seus pares e com a sociedade, 

afim de romper com a fragmentação entre “[...] ciência/tecnologia e teoria/prática 

[...]” que ao longo da história da educação brasileira foi consagrada nas escolas 

técnicas profissionais, e essa nova forma de construir o conhecimento nas escolas 

federias, fortalecerá a “[...] pesquisa como princípio educativo e científico [...]” e “[...] 

ações de extensão como forma de diálogo permanente com a sociedade [...]”  

(BRASIL, 2010, p. 31).    

 Assim é notável, que a Rede Federal de Ensino cresce em grandes proporções 

em todo o território brasileiro, assumindo o compromisso por meio dos documentos 
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oficiais PDI IFBA (2014-2018) (IFBA, 2018a) e PDI IF Baiano (2015-2019), em ser um 

espaço educacional inovador, tanto em aspectos de conceber a formação social e 

humana, como também na valorização desses sujeitos por uma vida mais justa e com 

equidade de formação para o pleno exercício do trabalho.  

 Portanto, é importante considerar que a partir dessa nova consciência de 

formação implantada nesses documentos legais a serem desenvolvidos na política de 

atendimento dos IFs, compreendemos que essas instituições precisam continuar 

garantindo não somente uma proposta inovadora cidadã, mas é preciso que essas 

redes de ensino possam também provocar as instâncias públicas estatais e atuarem 

em parcerias, a fim de garantir uma política de permanência para a classe dos 

trabalhadores, caso contrário essa nova perspectiva de formação humana deixará de 

contemplar seu caráter de inclusão social nesse lócus privilegiado de oportunidades 

para democratização do conhecimento científico, e preparação para uma vida social 

mais humana e digna do povo brasileiro.      

 Por esta razão sabemos que a escola não está alheia aos acontecimentos das 

mudanças sociais, por isso, refletir o contexto político-social dos IFs é importante 

para perceber de qual lugar estamos falando ao nos dirigirmos a pessoa professor 

que atua na rede de ensino profissionalizante. 

 Assim, compreendemos que essas discussões não se encerram aqui, visto que 

a EP desde seu surgimento até os dias atuais é permeada por grandes desafios de 

ordem política, econômica, social e educacional, em que no passado a formação era 

baseada num tecnicismo que se sobrepunha às questões de ordem pedagógica, 

didática, de campo de trabalho e de função dentro do sistema de ensino.  

 Atualmente com a expansão da Rede Federal, com os debates sobre os 

objetivos do ensino médio, do ensino profissionalizante e seus objetivos tão nobres 

como IF, outras necessidades passam a fazer parte de seu contexto social, no que diz 

respeito ao desenvolvimento pleno dos estudantes, condição de vida, formação para 

cidadania e preparação cada vez mais consciente do professor que segue em sua 

carreira profissional dentro desses espaços formativos, esses que por sua vez, são 

pessoas que partem de diversos pontos do país, são interiorizados, “viram” 

professores do dia para a noite, sem sequer ter um curso preparatório específico para 
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a EP, um período de adaptação e acompanhamento de outros colegas, e as perguntas 

sobre quem é esse professor, como caminha com os objetivos da instituição e das 

necessidades de seus estudantes, passam a fazer frente ao cotidiano de tais 

instituições.  

 Por outro lado, compreender o professor e seus processos formativos é 

bastante complexo, e algo ainda distante de ser solucionado, sendo necessária uma 

análise das ideias que tangenciam a formação docente no que concerne aos modelos 

de formação que foram implantados na educação brasileira no decorrer das últimas 

décadas, para que assim seja possível uma nova conscientização na maneira de 

formar professores.   
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2 SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO BRASIL E A 
SUA PROFISSIONALIZAÇÃO 

 
 

 

Nesta seção analisaremos algumas medidas legais promulgadas pelo Estado 

brasileiro durante o percurso histórico das políticas públicas de formação de 

professores para a EPT no Brasil, desde a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios 

Venceslau Brás18, em 1917, até os dias atuais.  

Apresentamos também os documentos oficiais que regem a legislação 

educacional brasileira, e a política de formação dos professores que atuam no ensino 

profissional, para que assim, seja possível perceber esses profissionais na 

heterogeneidade que envolve a Educação Profissionalizante em seus aspectos de 

mudanças políticas, ofertas formativas e diversidade de público que atende, 

deixando assim a compreensão que é nessa imbricação que esses sujeitos vão 

tornando-se professores.  Além disso, tratamos dos desafios de formar docentes para 

atuar nessa modalidade de ensino no cenário atual, mas também trazemos discussões 

acerca da profissionalização docente e do papel social do professor de matemática 

para a formação humana.   

 

2.1 A formação dos Professores no Brasil e sua Profissionalização 

 

 Nesta pesquisa, tomamos como ponto de partida a ideia de profissionalização 

da docência, para além do entendimento de racionalização de competências e 

saberes.  Iremos considerá-la em nossas discussões a partir das ideias construídas por 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), como sendo um processo que reúne 

acontecimentos diversos para a construção da identidade e desenvolvimento 

profissional. 

 Nessa direção, acreditamos que para compreender o professor como 

 
18 Foi uma escola profissional masculina, na qual teve as Escolas de Aprendizes e Artífices (1909), 
como precursoras. Tomamos por base a análise da formação dos professores da EPT a partir da 
criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Venceslau Brás, por encontrarmos na literatura, 
informações que foram a partir dessas, que se iniciou as primeiras políticas de formação para o ensino 
profissional no Brasil (MOURA, 2008).         
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construtor de sua identidade docente, faz-se necessário agregar estudos sobre 

profissionalização às discussões que versam o contexto da formação de professores, 

como forma de compreender a história de vida e os aspectos que influenciam para 

tornar-se professor. 

 As discussões sobre formação e profissionalização do professorado têm sido 

apresentadas na agenda educacional como um dos assuntos complexos para 

mudanças educacionais, contudo, uma nova direção em busca do professor como 

profissional tem sido desafiante, isso porque, os docentes têm vivenciado uma 

política de desvalorização e massificação de suas profissões, e essas situações têm 

refletido em seus processos formativos iniciais – base da profissionalização - e na 

maneira como desenvolvem a profissão (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003).   

 Em Nóvoa (2008), vamos encontrar pressupostos sobre a gênese da 

profissionalização do professorado por toda Europa desde o início do século XVII. 

Mais tarde, ao longo da história, esse movimento acabou se intensificando e servindo 

de base estruturante para marcar os momentos iniciais da profissionalização dos 

professores no Brasil; consequentemente delineando por toda a história dos docentes 

grandes transformações políticas, sociais e econômicas para as tentativas de 

reconhecimento da docência como profissão.  

  Sendo assim, a trajetória da profissionalização do professorado vem sendo 

atravessada por um extenso e complexo caminho de acontecimentos e mudanças no 

sistema educacional ao longo dos séculos, e por sua vez, revelando uma visibilidade 

sobre os modelos de práticas formativas nos espaços de educação formal e informal.  

 De acordo com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), a profissionalização 

docente vem sendo transformada ao longo da história educacional, e a imagem do 

professorado pôde ser observada desde o início do processo de profissionalização até 

os dias atuais, através de quatro modelos de formação: professor improvisado, 

artesão, técnico e profissional. Para entender a lógica desses modelos de formações, 

esses autores descrevem algumas características que fundamentavam os trabalhos 

desses professores em cada época.  

 Assim, a ideia de professor improvisado está pautada na condição de que 

qualquer pessoa que soubesse ler, escrever e contar estaria habilitada a ensinar; o 
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modelo artesão, ministrado quase totalmente pelos padres, no caso do Brasil, foi 

difundido por meio dos padres jesuítas, em que direcionava a arte de ensinar, tudo a 

todos, com celeridade a partir de verdades incontestáveis e controle sobre os alunos, 

além disso, as aulas eram transmitidas de maneira uniforme e sem nenhum método 

científico de ensino (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

  Já o professor técnico na concepção de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) era 

um ser funcionalista/operacional que deveria pôr em prática e de maneira rigorosa 

as teorias científicas e pedagógicas; e o professor profissional, na visão desses 

autores, representa um modelo que ainda busca-se uma consolidação no campo 

educacional, visando nessa perspectiva professores capazes de construir sua 

profissão com atitudes críticas no que tange aos seus compromissos profissionais, 

sociais e políticos. 

 A partir desses modelos de formação é possível construir definições teóricas a 

respeito das formações dos professores que marcaram o sistema educacional de 

nosso país, com isso, essas tendências revelaram e continuam relevando 

características dos professores que hoje se anunciam nos espaços educacionais em 

nossa sociedade.  

 Consequentemente, essas ideias nos possibilitam refletir as responsabilidades 

que são conferidas aos professores em meio às mudanças aceleradas que vêm 

ocorrendo no mundo globalizado, provocando assim grandes exigências às 

instituições formadoras para pensar novas possibilidades de formação profissional 

com base nas significações atribuídas à profissionalização docente.   

 É oportuno também analisar que cada tendência ora explicitada, surgia a 

partir de problemas vivenciados no sistema escolar, em que cada modelo que iria 

sendo posto, fixava-se para pensar outras saídas para resolver novas situações na 

organização educacional.  

 Com tantos problemas educacionais que iam aparecendo, questionamentos 

sobre as práticas mecânicas exercidas pelos professores no contexto da pedagogia 

tradicional fizeram difundir a ideia que os professores precisavam passar por um 

processo de formação, e foi justamente com o nascimento do movimento da Escola 
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Nova que o trabalho desenvolvido nessa conjuntura tradicional foi fortemente 

criticado.   

 Assim, no início do século XX surge uma pedagogia nova com base na 

psicologia, para censurar a pedagogia tradicionalista. Esse novo movimento vai 

direcionar sua atenção na criança e na ciência experimental por parte de seus 

defensores, mas, esse tipo de formação pensada para os professores, também chegou 

a fracassar porque os docentes possuíam apenas uma formação técnica desvinculada 

da realidade vivenciada em seu trabalho escolar (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2003). 

 Essas e outras questões fizeram surgir em vários países, inclusive no Brasil, a 

necessidade de reformas educacionais, a fim de adequar a escola às mudanças que 

ocorreram na sociedade. De acordo com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) essas 

reformas iniciam-se com pouca atenção direcionada ao papel social dos professores 

frente aos novos desafios da conjuntura político-social daqueles períodos históricos. 

 Na visão de Nuñez e Ramalho (2008) a profissionalização originou-se das 

reformas educacionais, a partir da ideia que o fracasso na aprendizagem escolar é 

condicionado às práticas exercidas pelos professores, e como resultado os docentes 

foram chamados a solucionar os problemas do sistema educativo.  Mas, esses autores 

acrescentam que nesse contexto, a profissionalização é compreendida apenas em 

sentindo tradicional, como uma estratégia para o trabalho didático e pedagógico dos 

professores, sendo necessário considerar que o movimento de profissionalização, 

como processo de construção identitária é complexo, e se faz por “parte dos projetos 

pessoais e coletivos e de desenvolvimento profissional dos professores” (NUÑEZ; 

RAMALHO, 2008, p. 01), a fim de representar a docência como atividade 

profissional.  

 Compartilhando com a visão de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), 

entendemos que a profissionalização docente é um processo não linear, contínuo e 

dinâmico de construção da IP e desenvolvimento da profissão professor, que 

manifesta-se através de várias representações individuais ou coletivas, para 

promover um bom desempenho profissional, conferindo ao indivíduo a 
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responsabilidade de funções sociais e profissionais para o reconhecimento do valor 

do trabalho que exerce para a sociedade.  

 Como explica Brzezinski (2002) a ideia da profissionalização do magistério se 

deu pela crescente proletarização do professorado, a partir do momento em que o 

Estado interventor passou a ser o mediador entre professor e aluno e a hierarquizar e 

determinar as necessidades e as formas de atender os professores, regulamentando 

as exigências de acesso à profissão, sem estimular a formação qualificada, 

ocasionando assim no corpo docente, “a perda de controle sobre seus meios de 

produção, do objeto de seu trabalho, e da organização de sua atividade, portanto, 

proletarizou-se” (BRZEZINSKI, 2002, p. 12), dificultando o processo de 

profissionalização docente, que por sua vez, produziu em um grupo de educadores a 

tomada de consciência para lutar em prol da construção de seu profissionalismo. 

 A estratégia dada por parte da categoria dos professores para a construção do 

profissionalismo docente, se fez pela exigência de: “ser professor dotado de 

conhecimento e competências específicas que o diferenciam de outros profissionais, 

isto é, ter a docência como base de formação” para a busca da identidade 

profissional, conquista de um reconhecimento social e superação da degradação da 

profissão (BRZEZINSKI, 2002, p. 12).   

 Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) consideram que a profissionalização do 

ensino se estrutura por meio de dois processos fundamentais. Em que essas 

dimensões perpassam por um aspecto interno, entendido por profissionalidade, e 

por um aspecto externo que é o profissionalismo ou profissionismo.  

 Uma vez que existe uma significação de conceitos distintos entre essas 

dimensões, temos que eles representam um processo contínuo e dialético para 

influenciar no constructo da imagem profissional, sendo válido destacar que eles se 

articulam entre si, sem que nenhum esteja sobreposto ao outro. 

  Assim, levando em consideração que existe uma relação e uma polissemia em 

cada um desses, torna-se importante esclarecer alguns entendimentos que esses 

conceitos transportam para assim interligá-los como contributos para a construção da 

identidade do professor e do DP.       
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  Com base nos mencionados aspectos, pretendemos discutir a 

profissionalidade docente com fundamentação nos estudos de Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003) e Sacristán (2008) e o novo profissionalismo docente por meio da 

linha de pensamento de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), Imbernón (2009) e 

Nuñez e Ramalho (2008).  

  Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 52) entende o profissionalismo como:  

[...] reivindicação de um status distinto dentro da visão social do 
trabalho. Implica em negociações, por um grupo de atores, com vistas 
a fazer com que a sociedade reconheça as qualidades específicas, 
complexas e difíceis de serem adquiridas, de tal forma que lhes 
proporcionem não apenas um certo monopólio sobre o exercício de 
um conjunto de atividades, mas também uma forma de prestigio e de 
participação nas problemáticas da construção da profissão.   

  

 O profissionalismo é um processo de construção social no qual o professor 

expressa sua opinião, dialoga com seus pares, desenvolve e apresenta de forma ética 

e através de atos legais seu fazer com autonomia a seu grupo de trabalho ou a outros 

grupos no decurso da construção de sua identidade profissional. Lembramos Nuñez 

e Ramalho (2008, p. 04) é o “viver-se a profissão”, e assim acreditamos que o 

profissionalismo perpassa pela ação de como o professor se implica sobre 

determinado aspecto e como o resolve a partir da ética. Esses autores destacam 

também que “É uma construção social na qual se situa a moral coletiva, o dever ser e 

o compromisso com os fins da educação como serviço público, para o público (não 

discriminatória) e com o público (participação).” (NUÑEZ; RAMALHO, 2008, p. 4) 

Seguindo esse raciocínio, apresentamos Imbernón (2009) que afirma que o 

profissionalismo do magistério deverá ser analisado à luz de um novo conceito de 

profissão docente e desempenho prático dessa. Ficando evidente que se quisermos 

entender numa visão mais alargada o significado do profissionalismo, será preciso 

levar em consideração tudo que faz menção ao desenvolvimento da prática 

profissional, cabendo uma visão para além de uma abordagem prática que englobe 

diferentes perspectivas no que concerne sobre o que é ser professor.  

Como parte integrante dos processos identitários dos professores, apresenta-se 

também a profissionalidade docente. De acordo com Sacristán (2008) o conceito de 

profissionalidade não é algo fácil de ser definido, ainda mais quando trata da pessoa 
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professor, tendo em vista que a realidade social que pretendem legitimar seus 

anseios é bastante instável, por isso esse termo está em constante processo de 

reelaboração e precisa ser contextualizado e analisado em cada momento histórico 

vivido.  

 Mas por outro lado, esse autor esclarece que para se chegar a uma 

compreensão próxima do significado de profissionalidade docente implica 

considerar que “A profissionalidade pode ser definida como a observância de um 

certo tipo de regras, baseadas num conjunto de saberes e de saber-fazer” 

(SACRISTÁN, 2008, p. 77), sujeitando as regras a constantes reelaborações devido a 

dinamicidade que envolve a prática educativa e a ação para tornar-se professor.   

 Concordamos com Sacristán (2008) e sua defesa nos faz perceber que a 

construção ativa dos professores em seus processos de profissionalidade, possibilita-

lhes um repensar sobre seu trabalho a partir das diversas reflexões individuais e 

coletivas que envolvem as singularidades do fazer/fazer-se docente para o 

desenvolvimento da IP.  

  Dessa forma, entendemos que a complexidade do momento atual e a 

heterogeneidade de demandas que são colocadas aos professores têm intensificado a 

importância da educação para com a função social que exercem, por isso formar 

professores como profissionais torna-se um campo de sérios desafios, merecendo 

novas formas de vislumbrar a formação como “[...] um espaço a se trabalhar as 

situações-problemas a partir de reflexões teóricas e críticas que levem o docente a 

formular hipóteses, constatar essas hipóteses em seu trabalho, num tempo e espaço 

real [...].”(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 186) 

 E, é nessa conjuntura de mudanças em que o professor está envolvido que 

idealizamos, a profissionalidade, como um conjunto de significações de um saber 

pessoal construído em meio às interações sociais que leva o professor a desenvolver-

se em sua profissão por meio da multiplicidade de escolhas, funções e decisões em 

seu fazer, além de entendê-la numa imbricação política, social e ética perante a 

sociedade.  

 Nessa perspectiva Sacristán (2008, p. 77) reconhece que a profissionalidade se 

expressa nas ações que o professorado vai socializando para constituir-se 
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profissional, sendo que, ela também, “[...] manifesta-se através de uma grande 

diversidade de funções (ensinar, orientar o estudo, ajudar individualmente os alunos, 

regular as relações, preparar materiais, saber avaliar, organizar espaços e actividades, 

etc.).”     

 A partir dessa afirmação, compreendemos também que a profissionalidade é 

construída numa relação dialética entre aquilo que o professor vivencia, internaliza, 

almeja, desenvolve, defende, para construir a identidade profissional; e, segundo 

Nuñez e Ramalho (2008), é expressão da dimensão referente ao conhecimento, 

técnicas e competências profissionais, saberes fundamentais ao desenvolvimento do 

trabalho docente. As dimensões da profissionalidade docente perpassam por vários 

processos: 

  Ela está ligada às seguintes categorias: saberes, competências, 
pesquisa, reflexão, crítica epistemológica, aperfeiçoamento, 
capacitação, inovação, criatividade, pesquisa, dentre outras, 
componentes dos processos de apropriação da base de 
conhecimentos da docência como profissão (NUÑEZ; RAMALHO, 
2008, p. 4).  

 
 Nesse olhar, a profissionalidade é um conjunto de ações diversas que 

caracteriza uma espécie de empoderamento diante da condição de ser professor em 

seu contexto e em suas nuanças. Além disso, a profissionalidade nesse contexto não 

se refere apenas ao exercício da prática de ensinar com qualidade, mas sim é vista no 

sentido mais amplo que abarca todas as expressões manifestadas para adquirir 

competências para desenvolver os fazeres docentes como profissionais.      

 Seguindo essa compreensão, acrescentamos que Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2003, p. 51) argumentam que através da profissionalidade “o professor adquire os 

conhecimentos necessários ao desempenho de suas atividades docentes, adquire os 

saberes próprios de sua profissão”, na visão dos autores a partir da apropriação dos 

saberes, aos quais eles definiram como pedagógicos e os das disciplinas, os 

professores conseguirão adquirir competências no dia a dia da prática para agir com 

saber, responsabilidade, ética e consciência as situações problemáticas permeadas na 

profissão.  
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 Pelo exposto, acreditamos que pensar a formação de professores através do 

movimento de profissionalização da docência implica assumir a profissão professor 

em uma nova perspectiva, centrada na conscientização para com o fazer profissional 

e para o compromisso político-social na educação/formação dos cidadãos, a fim de 

gozar dos prestígios das ações desempenhadas no exercício do trabalho, e como 

resultado ser reconhecido como uma categoria profissional e pelo valor social da 

prática educativa que desenvolvem para a sociedade.  

 

2.2 Apontamentos sobre Formação dos Professores de Matemática e seus 

desdobramentos 
 

 O estudo sobre formação de professores de matemática vem sendo destaque 

nos trabalhos de diversos autores: D’Ambrosio (2012), Fiorentini e Lorenzato (2012), 

Moreira e David (2010) e Cyrino (2006). Essa motivação é justificada pela necessidade 

de discutir sobre o rompimento do paradigma de professor técnico; sobre as 

licenciaturas e como as instituições formam; sobre aprendizagens de competências 

profissionais, entre tantos outros que estejam vinculados para problematizar à 

temática apresentada.  

Moreira e David (2010) nos lembram em sua obra, A formação matemática do 

professor: licenciatura e prática docente escolar, que as primeiras licenciaturas no 

Brasil, ao serem criadas a partir da década de 1930, foram constituídas pelo esquema 

“3+1” que contava com um curso de duração de três anos ao qual habilitava o 

cursista a galgar uma formação específica (bacharelado) e caso quisesse adquirir as 

técnicas para transmitir os conhecimentos obtidos durante sua formação específica, 

teria que cursar por um ano, a formação pedagógica (didática), que por sua vez, 

permitia-lhes o exercício do magistério.   

Por isso, esse modelo de formação ficou conhecido como esquema 3+1. Logo, 

entendemos que o saber mais importante para ser professor nesse contexto é a 

técnica dos conhecimentos específicos, que por sua vez foi questionado pelos 

referidos autores, se houve realmente uma ruptura efetiva ou superação desse 

modelo de formação em dias atuais.  

Desde esse período é observado na legislação educacional mudanças que 
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foram sancionadas no processo formativo dos docentes. Essas que por sua vez, 

continuam sendo discutidas com perspectivas de qualificação das práticas 

educativas. Porém, ainda é crescente os debates apontando que os professores de 

matemática estão sendo formados de maneira bastante deficiente em seus cursos de 

licenciatura (CYRINO, 2006; D’AMBROSIO, 2012).   

No estado da arte da pesquisa de doutorado de Ferreira (2003) a pesquisadora 

destaca entre outros aspectos, quando discute o histórico da formação de professores, 

que até a década de 1970 era quase inexistente os estudos sobre formação de 

professores no Brasil.  

 Como caracterizam Moreira e David (2010) até a década de 1970 o professor 

não era visto como educador, o processo de suas formações estava distante de fazer 

relação com o contexto social, além disso, o conhecimento disciplinar específico era a 

única preocupação pensada para a formação desses. 

 Para Fiorentini e Lorenzato (2012) o movimento escola novista que ocorreu a 

partir de 1920 no Brasil, contribuiu para o início de algumas preocupações que 

acabaram servindo de alicerce para o surgimento da Educação Matemática (EM), 

essa que por sua vez ainda não possuía uma existência consolidada nesse período. 

Mais tarde,ao final da década de 1960, EM começou a sinalizar de maneira discreta 

suas raízes como campo profissional, isso se deu no cenário de uma intensa 

discussão sobre a imperiosa necessidade de renovação dos currículos de matemática 

das escolas primárias e secundárias (FIORENTINI; LORENZATO, 2012).  

 Os referidos autores acrescentam que a partir da década de 1970 ao início da 

década de 1980, a EM ganha nova configuração não só como campo profissional de 

ação, mas também como “produção sistemática de conhecimentos”.  (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012, p. 17-18).     

 Nesse período, o sistema educacional brasileiro é visto pelo regime militar 

como um espaço privilegiado para favorecer uma “formação de mão de obra mais 

qualificada”, a fim de promover uma preparação prévia eficaz para que os 

indivíduos fossem habilitados a manejar as máquinas e aumentar cada vez mais o 

sistema de produção, almejando assim atender às demandas da modernização, no 

final da década de 1960. Além disso, a expansão universitária crescente em 1970 
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desencadeia diversas licenciaturas em ciências e matemática, e vários cursos de pós-

graduação em matemática, educação e psicologia, surgindo assim, nos anos seguintes 

produções mais específicas sobre a aprendizagem da matemática (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012, p. 21-22).  

 De fato, outros estudos também apontam que as produções sistemáticas de 

pesquisas voltadas para a formação de professores de matemática no Brasil foram se 

intensificando a partir da década de 1970 até os dias atuais (MIORIM, 1998); 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2012); (FERREIRA, 2003).  

 Na opinião de Cyrino (2006), acerca da formação de professores de 

matemática, a pesquisadora declara que os cursos de licenciaturas em matemática 

estão sendo discutidos e reestruturados. Direcionadas por essa compreensão, 

constatamos em documentos oficiais orientações que vêm sendo asseguradas pelas 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica”, por meio do Conselho Nacional de Educação em fevereiro de 2002 – 

Resoluções CNE/CP01 e CP02, (BRASIL, 2002a; 2002b), além do Parecer CNE/CES 

nº 1.302/2001, aprovado em 6 de novembro de 2001 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura e  também a 

Resolução CNE/CES nº 3, de 18 de fevereiro de 2003 - Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Matemática, como forma de ressignificar os 

processos formativos  dos futuros professores de matemática.   

 A autora também explica que na formação inicial é privilegiado primeiro os 

conteúdos teóricos de modo fragmentado com as aplicações práticas, favorecendo 

uma relação linear, descontextualizada entre o ensino e a aprendizagem, dificultando 

a integração da formação do professor(a) com seu contexto social, e com isso, 

destoando com as atuais propostas de reformas educacionais (CYRINO, 2006).  

 Como afirma D’Ambrosio (2012), é necessária uma urgente ressignificação na 

formação inicial e continuada dos professores de matemática, em que a formação 

desses professores precisa ser pensada numa perspectiva permanente, e para isso 

seria prudente uma reforma nos cursos de licenciaturas em matemática. Porque 

segundo ele: “A educação enfrenta em geral, grandes problemas. O que considero 
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mais grave, e que afeta particularmente, a educação matemática de hoje, é a maneira 

deficiente como se forma o professor” (D’AMBROSIO, 2012, p. 76).   

 Atrelado à compreensão do autor que reconhece que a formação dos 

professores de matemática precisa ser reestruturada, nos debruçamos a analisar os 

documentos que tratam sobre as reformas para a formação de professores da 

educação básica, temos na “Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002a; 2015) orientações inerentes à 

formação de professores que atuarão nas diversas modalidades e etapas da educação 

básica, essas que por sua vez, deverão ser desenvolvidas a partir das próprias 

experiências e processo de aprendizagens aos quais estão inseridos os professores, a 

fim de que esses possam ser capazes de aprender de maneira contínua a partir das 

relações concretas pessoais e coletivas, além disso, esta resolução norteia tantos 

outros princípios com vistas à capacitação profissional e mudanças organizacionais, 

curriculares e institucionais nos espaços de ensino.    

 Entretanto, acreditamos que formar professores de matemática é um desafio 

que precisa ser enfrentado para o futuro próximo. E para isso, faz-se necessário 

proporcionar espaços em que os professores de matemática possam agregar saberes 

às dimensões práticas da atuação docente, para que assim possam construir novas 

experiências a fim de conduzir uma prática em que a matemática possa fazer sentido 

no processo de aprendizagem dos alunos.  

 Como diz D’Ambrosio (2012, p. 74): “O grande desafio para a educação é pôr 

em prática hoje o que vai servir para o amanhã”. Assim, o papel do educador de 

matemática ultrapassa a mera exposição de conteúdos da disciplina, ou seja, esse 

precisa ter uma formação que garanta uma contextualização com os mais diversos 

aspectos sociais que por sua vez, possibilitará condições de desenvolver junto aos 

alunos conteúdos matemáticos em interação aos contextos políticos e sociais. 

 Concordamos quanto à importância da contextualização da matemática para 

os processos formativos dos professores, e ainda que “contextualizar a matemática é 

essencial para todos” (D’AMBROSIO, 2012, p. 104), uma vez que a 

descontextualização dessa área ao contexto político-social dificulta a construção de 
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uma sociedade igualitária e justa dos povos. 

 Por outro lado, acreditamos também que não é somente uma questão de 

contextualização da matemática que irá ressignificar a formação dos professores, pois 

pode-se contextualizar e ainda assim trabalhar de um modo totalmente acrítico. O 

que a literatura tem apontado como uma possível solução é uma EM crítica.  

  Na visão de D’Ambrosio (2012, p. 80) ainda existe indivíduos que não 

acreditam que a matemática seja uma ciência de dimensão política na sociedade. Para 

contrapor essa situação ele enfatiza que os processos educativos são atos políticos e 

que devem formar sujeitos para a cidadania, abarcando uma exigência da atual 

educação que é uma “apreciação do conhecimento moderno”. Na sua concepção, 

cabe ao professor de matemática ajudar os alunos a enxergarem essas apreciações, a 

fim de desenvolver a ética em suas relações sociais a partir dessa sensibilização.     

 A propósito, Cyrino (2006, p. 78) também examina em sua pesquisa várias 

questões sobre a formação matemática, em uma delas, a autora quer compreender, 

“Qual deve ser a formação matemática do professor de matemática?”. Ela argumenta 

que as perguntas, inclusive essa, serão respondidas a partir do momento que for 

compreendido, que a formação do professor de matemática não se inicia com o 

ingresso no curso de licenciatura, essa formação antecede esse processo, visto que 

mesmo antes de adentrar no curso de matemática o indivíduo traz consigo “aspectos 

que caracterizam a profissão docente”. Essa incorporação de formação prévia, ditada 

pela autora, é compreendida como concepções culturais que são construídas nas 

relações sociais sobre o que é ser professor, logo, essa bagagem cultural servirá de 

lastro para ampliação de novas formas de vislumbrar a profissão docente.  

 Acreditamos que essa ideia é bastante pertinente e defendemos que a 

formação do indivíduo é um processo que se constitui de experiências nos mais 

diversos âmbitos da vida, perpassando tanto pela área pessoal como profissional 

mesmo antes de iniciar sua carreira de professor.    

 Em resumo, podemos defender que quando eu ensino estou buscando 

desnudar aquilo que sou como pessoa, “É impossível separar o eu profissional do eu 

pessoal” (NÓVOA, 2007, p. 17, grifo do autor). Sob essa análise, entendemos que 

ambas as dimensões estão imbricadas uma a outra, visto que as experiências prévias 
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construídas antes de ser professor residem no interior de cada ser, evocando para a 

consolidação da profissão ao longo da vida, além disso, o professor não deixa de ser 

professor a partir do momento que abandona os portões de seu lócus de trabalho, 

também não deixa de ser pessoa quando adentra os muros da escola, por isso, é 

válido dizer que tanto a pessoa/professor como o professor/pessoa define a si 

próprio. E nesses processos formativos esses sujeitos também são condicionados 

pelas estruturas sociais: condições de trabalho, falta de reconhecimento social, 

excessivas cargas de trabalho, precarização dos salários e outros, os quais acabam 

impactando na produção de seus trabalhos educativos. 

 D’Ambrosio (2012, p. 88) discute que “O conceito de formação de professor 

exige um repensar. É muito importante que se entenda que é impossível pensar no 

professor como já formado”. Para tanto, acreditamos que essa reflexão é válida e 

contribui para uma ressignificação permanente do papel dos professores de 

matemática.   

 Na opinião de Moita (2007, p. 115) o processo de formação é o percurso 

profissional dos professores ao longo de suas histórias de vida, em que o indivíduo, 

“se forma, se transforma em interação”.  Com base nesse exposto, faz-se necessário 

analisar que as profundas mudanças nas relações interpessoais, políticas, 

educacionais, ideológicas, sociais e culturais do mundo atual, ressignificaram as 

maneiras de conhecer, pensar e agir dos indivíduos, não cabendo mais à escola 

reduzir-se a um ensino puramente técnico. A essa cabe a função social de um ensino 

emancipador que se proponha a valorizar e a dignificar as potencialidades das 

pessoas, e para isso, será preciso a ressignificação de uma formação que favoreça a 

emancipação do professor.  

 No entanto, essas exigências impõem aos professores de matemática a 

necessidade de um novo perfil profissional baseado na qualidade contínua de suas 

formações, porém não podemos deixar também de considerar que vários são os 

condicionantes que acabam dificultando o desenvolvimento desses profissionais, 

desde o sucateamento em suas formações, péssimas condições de trabalho dentre 

outros. 
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2.3 A Política de Formação de Professores para EPT no Brasil: alguns aspectos 

históricos 

 

 Historicamente as ações de políticas públicas para o processo formativo dos 

professores da EPT, foram escassas, fragilizadas e descontínuas. Conforme é 

apontado por Machado (2008), a implantação da Escola Normal de Artes e Ofícios 

Venceslau Brás, localizada no Rio de Janeiro na mencionada época, representou o 

início dessas iniciativas no ano de 1917.  

 Por meio do decreto nº 1.880 de 11 de agosto de 1917 essa escola surge com 

caráter meramente assistencialista, representando assim a primeira medida 

estabelecida pelo governo brasileiro para pensar a formação de professores, esses que 

por sua vez, eram formados para desenvolver trabalhos manuais nas escolas 

primárias, além disso, objetivava também formar professores para atuarem como 

mestres e contramestres nas escolas profissionais. Essa escola contou com 5.301 

alunos matriculados, sendo que desse total apenas 381 professores formaram, porém, 

tendo como grande maioria a formação de 309 professoras (MACHADO, 2008).  

 Souza e Rodrigues (2017) apontam que essa escola funcionou por 20 (vinte) 

anos, e durante esse período sua funcionalidade foi questionada porque não atendia 

as demandas comerciais das indústrias. Funcionou como:  

  [...] espaço para a formação de mestres para as oficinas 
escolares, o que não veio a se concretizar devido a 
preponderância da presença feminina nessa escola e 
consequente consolidação dos cursos voltados para esse público 
específico (SOUZA; RODRIGUES, 2017, p. 624).   

 
 Sendo assim, esse centro de formação para o trabalho foi fechado em 1937 pelo 

governo federal porque não estava em consonância com as necessidades do setor 

industrial, sendo demolido para dar lugar a Escola Técnica Nacional, essa que  tinha 

uma dupla finalidade, formar mestres, artífices e técnicos para a indústria, além da 

capacitação do professor para o ensino industrial, sendo que esses modelos de 

formação estavam em acordo ao Decreto Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 194219, o 

 
19 Essa Lei foi decretada durante a Reforma Capanema. Gustavo Capanema nos anos de 1942 a 1946, 
durante o Estado Novo no governo de Getúlio Vargas, buscou regulamentar o ensino por meio de um 
conjunto de leis para o ensino industrial, comercial, agrícola, normal, primário e secundário. Também 
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qual foi promulgado para ressignificar o ensino e o modelo de formação dos 

professores (SOUZA; RODRIGUES, 2017).    

  Nesse sentido, Machado (2008) dissertou que as políticas públicas para a 

formação de professores da EPT, desde a sua origem já veio impregnada de 

dificuldades. Sendo que os desafios foram se intensificando ao longo dos tempos. 

 Em relação à formação de professores da EPT, a Lei Orgânica do ensino 

industrial em seu art. 54, § 1º, previa que: “A formação dos professores de disciplinas 

de cultura geral, de cultura técnica ou de cultura pedagógica, e bem assim dos de 

práticas educativas, deverá ser feita em cursos apropriados” (BRASIL, 1942b). Essa 

lei propôs elevar o conhecimento e as competências pedagógicas dos professores das 

escolas industriais e das escolas técnicas por meio de cursos de aperfeiçoamento, 

porém seus efeitos não surtiram consequências práticas eficazes, isso porque a 

formação dos professores nesse contexto, foi desenvolvida de modo segregado sob 

cada um desses domínios pedagógicos expressos no decreto, representando assim 

uma fragilidade para suas formações (MACHADO, 2008).  

 Machado (2008) destaca que a primeira capacitação dos docentes do Ensino 

Industrial ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1947 com a duração de um ano e três 

meses, feita por iniciativa da Comissão Brasileiro-Americana do Ensino Industrial – 

(CBAI). A primeira fase ocorreu no Rio de Janeiro, na Escola Técnica Nacional onde 

os docentes estudaram conhecimentos técnicos, gerais e língua inglesa, sendo que os 

habilitados nessa etapa, eram deslocados para os Estados Unidos para ampliarem a 

capacitação para o ensino industrial (SOUZA; RODRIGUES, 2017).  

 Após a regulamentação da LDB 4.024/1961 em seu art. 59, foram estabelecidos 

dois locais distintos para a formação dos professores. As faculdades de filosofia, 

ciências e letras para os professores do ensino médio, e nos cursos especiais de 

educação técnica para quem se habilitasse a ser docente do ensino técnico, esse curso 

especial pretendia formar professores para disciplinas específicas.  

 Porém a aplicação dessa lei só veio ocorrer em 1968 e com uma restrição ao 

público dos cursos especiais que seriam apenas “aos diplomados em nível superior 

 
nesse período foi instituído, em 1942, a criação do SENAI, como necessidade de qualificação 
profissional para as indústrias. (ROMANELLI, 2001) 
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ou em nível técnico em cujos currículos figurassem disciplinas escolhidas para 

lecionar e definiu o mínimo de 720 horas-aula” (MACHADO, 2008, p. 11).     

 Com a Lei nº 5.540 de 28 de novembro de 1968 foi exigido que a formação de 

todos os professores, seja da área técnica como do ensino médio ou segundo grau, 

deveria ser em nível superior. Essa reforma apresentou grandes problemas, uma vez 

que era quase inexistente o número de professores técnicos habilitados em nível 

superior, por isso o MEC por meio do decreto-lei nº 655/1969 passou a organizar os 

cursos especiais em caráter emergencial aos quais foram identificados como Esquema 

I e Esquema II. 

 O curso chamado Esquema I, era destinado aos portadores de diploma de 

nível superior, ao qual era ofertado para ampliar a formação do professor no sentido 

de uma complementação pedagógica. O Esquema II estava direcionado aos técnicos 

diplomados na área industrial, “e incluíam disciplinas pedagógicas do Esquema I e 

as de conteúdo técnico específico” (MACHADO, 2008, p. 12). 

 Outro registro importante ocorreu na formação dos professores durante o 

governo Médici, no ano de 1971. A promulgação da Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 

no artigo 5º, § 2º, estabeleceu a obrigatoriedade do ensino profissional para todo o 

ensino médio, e com isso o MEC e o Conselho Federal de Educação (CFE) 

organizaram por meio do currículo mínimo20 a formação dos professores para 

disciplinas correlatas às áreas econômicas primárias, secundárias e terciárias. Nesse 

mesmo contexto as coordenações do ensino comercial, industrial e agrícola, foram 

fundidas em único departamento de ensino do segundo grau (MOURA, 2008).  

   Porém, devido às questões estruturais, essa formação compulsória e 

específica para o trabalho não foi à frente, isso porque os habilitados a técnicos não 

atendiam às exigências postas pela globalização, devido às formações aceleradas e 

fragilizadas que antes haviam recebido, esse descompasso acabava enfraquecendo a 

produção e a lucratividade industrial. E assim, o ensino médio voltou a ser 

ministrado de modo propedêutico.     

 
20Esta denominação faz menção aos cursos especiais de educação técnica, identificados como cursos 

emergenciais, no qual determinou que o professor teria que escolher a disciplina correspondente na 
formação à área que iria lecionar, e esse curso era ofertado com a carga horária de 720 horas-aulas.    
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 Machado (2008) disserta que no ano de 1977 foi criada a Resolução nº 3 do CFE 

na qual promulgou a licenciatura plena para a formação especial do segundo grau, 

obrigando também as instituições de ensino que ofertassem os cursos especiais, 

Esquema I e II, a transformarem-se em licenciaturas. O tempo determinado para 

efetivação dessa medida foi dado no prazo máximo de 03 (três) anos, a ser cumprido 

a partir da sua vigência. Ainda, conforme Machado (2008 p. 12): “Passados 30 anos, 

não se generalizou a licenciatura e pouco sucesso se obteve com relação à 

implantação dessa licenciatura”.  

 Esse desafio posto pelo autor perdura até os dias atuais, vê-se que a LDB 

9.394/96 sinaliza as bases para a formação dos professores por meio de suas 

referências gerais. No art. 62, é assegurada a obrigatoriedade da formação em nível 

superior, em curso de licenciatura aos professores que atuam na educação básica, 

mas também nesse mesmo artigo em seu § 2º diz que: “A formação continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de 

educação a distância” já § 3º apresenta a seguinte redação: “A formação inicial de 

profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente 

fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância” (BRASIL, 1996).  

 Entretanto, percebemos que essa Lei não deixa explícito, e nem tampouco 

assegurado em seu artigo 62, como deverá ser a formação dos professores que atuam 

no ensino profissionalizante. Esse desafio posto no processo formativo dos docentes 

que chegam para lecionar nessa modalidade de ensino é também bastante 

contraditório, uma vez que essa lei exige uma formação em licenciatura, mas é 

notório que existem nos IFs professores que são bacharéis que atuam nas áreas 

técnicas, esses que foram habilitados através de áreas específicas, e são identificados 

como tecnólogos, e que estão exercendo a docência sem ter uma formação na 

licenciatura. E ainda existem os docentes licenciados em áreas básicas do ensino 

médio, que estão exercendo a profissão, mas não possuem uma formação específica 

para a EPT, essa problemática também é comum aos docentes tecnólogos.    

 Sendo assim, fica evidente que muitos dos professores que atuam hoje no 

ensino profissional, não possuem uma licenciatura específica para atuação nessa 

modalidade de ensino, e com essa problemática posta somos levadas a pensar que a 
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EPT traz consigo problemas na formação dos professores desde tempos históricos.  

  Machado (2008) aponta que a licenciatura para a EP é fundamental para 

possibilitar aos docentes momentos de aprendizagens em seus processos de 

formação inicial, sendo que essas experiências conferem saberes importantes para o 

processo de profissionalização, aos quais permitem desenvolver metodologias 

apropriadas às especificidades do ensino profissional, mas também reflexões sobre a 

prática educativa nesta área, e com isso fortalecendo o diálogo entre o ensino, 

pesquisa e extensão, junto ao universo das relações de trabalho.     

 Outro aspecto importante encontrado na legislação da formação dos 

professores está estabelecido no plano Nacional de Educação (PNE) para os 

próximos dez anos (2014-2024), Lei nº 13.005/2014, esse documento legal e oficial, 

fixa metas e estratégias a serem cumpridas no campo educacional. Quando analisado 

a meta 15 (quinze) que aborda sobre a necessidade de desenvolver em 01 (ano) após 

a vigência dessa lei, a formação de todos educadores e professores da educação 

básica, que tenham formação específica em nível superior adquirida na licenciatura 

da área de conhecimento que exerce a prática de ensino (BRASIL, 2014), é encontrada 

o seguinte desígnio a ser cumprido:   

  Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano 
de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 
do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 
todos os professores e as professoras da educação básica possuam 
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura 
na área de conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2014).  

 

 Essa meta aponta o mesmo problema encontrado no art. 62 da LDB 9.394/96 

em relação à ausência de uma política pública específica para formação de 

professores da EPT. É observado também na meta 16 a necessidade de formar 

professores em nível de pós-graduação, como também assegurar formação 

continuada aos demais profissionais da educação.  

  Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 
vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da 
educação básica formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino. (BRASIL, 2014).  
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 Não desconsideramos a importância da formação continuada para a vida dos 

docentes, visto que por meio dela os professores poderão elevar às qualidades de 

suas práticas educativas. Contudo analisando essa meta ora apresentada, 

percebemos outra contradição em relação à formação dos docentes da EPT, onde 

somos levadas a pensar que com necessidade de ampliar a profissionalização em 

virtude das aceleradas exigências da profissão professor, a procura pelos cursos de 

mestrado e doutorado vêm crescendo nos últimos anos e com isso grande parte dos 

professores que atuam no ensino profissional optam em cursar essas pós-graduações 

nas áreas específicas de sua formação inicial. E quando concluído esses cursos, esses 

profissionais voltam às salas de aulas normalmente com apenas conhecimentos 

científicos e técnicos da área que se formaram, e assim, acabam muitas vezes 

desenvolvendo suas práticas sem considerar às especificidades da EP.      

 Desse modo, pode-se depreender que se a LDB/96 não estabelece parágrafos 

específicos de uma formação voltada para a EP aos educadores que terão acesso as 

escolas profissionalizante, também o novo PNE (2014-2024) não enfatiza metas e nem 

estratégias que possam propor ações voltadas para formação de professores que 

atuam no ensino médio profissional. Vemos em larga escala um olhar direcionado 

apenas à educação básica e ao ensino superior. Esse cenário justifica alguns dos 

desafios que tem passado a EPT de nosso país, onde cresce a expansão dos IFs e a 

procura pelos cursos profissionais, na qual acarreta e continuará demandando a 

contratação de profissionais para atuarem nessa modalidade de ensino.  

 Nessa conjuntura posta, é possível pensar que devido à ausência de uma 

política pública mais consistente para os processos formativos dos docentes que 

atuam na EP, outros problemas poderão surgir nas próximas décadas, isso porque os 

efeitos negativos nos processos de formação dos alunos que buscam tais ofertas, 

poderão causar uma retroalimentação desses, ao retornarem como professores dessas 

redes federais. Nesse sentido espera-se ações governamentais pontuais e eficazes, 

voltadas para a demanda de formação desses professores que atuam e de outros que 

também chegarão para exercer a profissão nesses espaços de formação 

humana/trabalho.   
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2.4 Os desafios de uma formação específica para EPT: Quem forma o professor de 

matemática para atuar nos Institutos Federais de Ensino?  
 

A expansão dos IFs vem tornando-se um desafio, visto que hoje a EP oferta 

diversas áreas profissionais, além da articulação que essas áreas precisam estabelecer 

com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), necessitando assim, de profissionais 

capacitados para atender com qualidade o público que se forma na diversidade de 

cursos educacionais existentes nessa modalidade de ensino (SOUZA; RODRIGUES, 

2017).     

 E para termos uma melhor compreensão da complexidade desse desafio, é 

constatado nos estudos de Souza e Rodrigues (2017, p. 632) que geralmente os 

professores que atuam nesses espaços não têm uma formação acadêmica para 

ensinar nos “cursos técnicos e tecnológicos”, “os professores bacharéis chegam sem 

uma base pedagógica; já os licenciados raramente têm nos currículos da Educação 

Superior estudos referentes à temática trabalho e educação”.  

Isso nos faz refletir que nesse período, já existia desde 2015 uma legislação 

educacional que previa aos cursos de licenciaturas que formassem também para a 

modalidade da EPT. Trata-se da Resolução CNE/CP 02, de 1º de Julho de 2015. Em 

seu art. 2º foi estabelecido que:   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 
Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a 
Educação Básica aplicam-se à formação de professores para o 
exercício da docência na educação infantil, no ensino fundamental, no 
ensino médio e nas respectivas modalidades de educação (Educação 
de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e 
Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, 
Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola), nas diferentes 
áreas do conhecimento e com integração entre elas, podendo 
abranger um campo específico e/ou interdisciplinar (BRASIL, 2015).  

 
 Essa diretriz curricular orienta uma política formativa com vistas a qualificar 

os professores para formação inicial, em nível superior, ou seja, nesse processo há 

uma preocupação voltada para desenvolver capacitação superior para a docência nas 

diferentes modalidades da educação básica e inclusive na EPT, perspectivando de 

modo articulado junto as experiências e processos iniciais também formação 
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continuada desses, como forma de possibilitar melhor DP.  

 Nesse sentido compreendemos que essa legislação possibilitou novos 

caminhos para a qualificação da formação de profissionais do magistério, isso porque 

essa reformulação no currículo do professorado da educação básica representa uma 

melhoria para as ações docentes, além da valorização profissional. 

 Desse modo entendemos que a qualificação e as vivências na formação de 

professores conferem aos docentes, aprendizagens para a construção de seu DP, além 

de conhecimentos que servirão de base para possibilitar o rompimento do ensino 

mecânico, memorístico e autoritário que atinge a educação em vários níveis e 

modalidades, não sendo diferente encontrar essa situação também na EP.  

 Nessa mesma linha de raciocínio, é preciso considerar que a lógica de 

formação dos professores da EPT deveria ser semelhante à formação dos professores 

da educação básica, visto que, o número de disciplinas que abrange a educação 

profissionalizante é amplo, isso porque os cursos são englobados por áreas 

profissionais, e cada área é representada por diversos cursos, de modo que dentro de 

cada curso existem inúmeras disciplinas que são nomeadas de acordo ao 

planejamento de cada curso e essas por sua vez, apresentam diferentes abordagens e 

aplicações, enquanto que para a educação básica, a formação dos professores é 

concedida por disciplinas específicas (MOURA, 2008).  

 Sob essas visões, é sabido também que as transformações da sociedade atual 

passaram a exigir das pessoas mais responsabilidades para o desempenho de suas 

funções. Para os professores de matemática da EP, essa exigência não é diferente, 

uma vez que, não cabe ao novo perfil de professor seguir modelos tradicionais para o 

ensino da matemática, ainda mais quando tratamos dela em um espaço, que de 

acordo com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) dos IFs da Bahia, tem por missão 

criar condições aos indivíduos de serem proativos, a fim de utilizarem os 

conhecimentos aprendidos para aperfeiçoarem-se para a prática social e o mundo do 

trabalho, com perspectiva de alcançar o pleno desenvolvimento social, sustentável e 

econômico do país (PPI/IFBA, 2013); (PPI/IFBaiano, 2010).21 

 
21 Embora esses documentos apresentem nomenclaturas e siglas distintas, suas características e 
finalidades são bem parecidas.  
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Por isso, faz-se necessário compreender o novo papel do professor de 

matemática da EPT e as características do ensino profissionalizante, buscando 

encontrar um alinhamento entre formação, aprendizagem e trabalho nesse espaço 

formativo, uma vez que, desenvolver ações nesse lócus é desafiador e exige do 

profissional, uma formação consistente que possa garantir aos alunos conhecimentos  

para seu desenvolvimento pleno e qualificação para o trabalho, onde essas ações 

possam estar permeadas pelas tecnologias, ciências e técnicas de ensino 

contextualizadas.   

 Sob essa ótica, tais considerações justificam a necessidade de pensar a 

formação dos professores de matemática da EPTNM22 e a relação de quem forma 

esses profissionais para atuar nesse espaço de EPT.  

Tem havido muitas pesquisas e muito tem sido escrito sobre o que é ser um 

bom professor? Por que os professores precisam assumir um novo tipo de formação 

forjada em responsabilidade social? Nóvoa (2007), D’Ambrosio (2012), Tardif (2014), 

Cyrino (2006) destacam a importância de discutir os processos formativos docentes, 

essa preocupação acerca da formação nos leva a questionar: Quem forma os 

professores de matemática da EPT?    

Para discutir à formação dos professores da EPT, Moura (2008) destaca dois 

grandes eixos que merecem destaque: o primeiro é adquirido na graduação e está 

relacionado com a área de conhecimento específico e o segundo faz menção à 

formação didático-político-pedagógica e as especificidades que compõe a educação 

profissionalizante.  

Segundo esse autor, o eixo segundo vai além dos limites da educação 

profissionalizante, avançando para pensar a formação dos professores que irão atuar 

nas instituições de ensino superior, nos mais diversos cursos: medicina, engenharia, 

etc., e com isso se deparando com um grande problema:   

Acontece que tanto a educação chamada profissional como os cursos 
superiores formam profissionais que são formados por profissionais 
que atuam como professores, embora, na maioria das vezes, não 
tenham formação específica para esse fim (MOURA, 2008, p. 31). 

 
22LDB nº 9394/96 em seu Art. 36-B “A Educação Profissional Técnica de Nível Médio será 
desenvolvida nas seguintes formas: I - articulada com o ensino médio; II - subsequente, em cursos 
destinados a quem já tenha concluído o ensino médio”. 
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 De tal modo, Moura (2008, p. 31) também argumenta que a formação para as 

profissões liberais, só ocorrem “com a correspondente formação profissional, para 

exercer o magistério”, ele cita que no curso de medicina, existe pelo menos um 

profissional professor habilitado para desenvolver saberes de sua área específica. 

Porém no caso dos professores da EPT, nem sempre quem forma os docentes que 

estão atuando no ensino profissional são professores habilitados na área específica da 

EP.    

 Assim, nossa compreensão é também justificada quando nos colocamos a  

analisar a LDB nº 9394/96, na qual temos que a formação inicial do professor está 

centrada numa linha de formação propedêutica, essa que é desenvolvida numa 

perspectiva de formação generalista em institutos, universidades e faculdades de 

educação superior, onde os professores das séries iniciais são formados com bases 

genéricas nos cursos de formação humana, e os docentes das séries finais também 

são formados por uma concepção geral e específica para sua atuação disciplinar 

(matemática, biologia, etc.), e com isso reafirmando que a formação para atuar na 

modalidade profissional precisa ser diferenciada.       

 No tocante a essa discussão, é importante também considerar como os 

processos formativos desses professores podem trazer implicações para o trabalho 

que desenvolvem na EP. Por essa razão faz-se necessário discutir quem são os 

professores de matemática que se anunciam nesses espaços.   

 Na perspectiva de ensino tradicional, ser um bom professor pressupõe o 

domínio dos conteúdos a serem ensinados. E se os estudantes não aprendem esses 

conteúdos, o professor deixa de ser um bom professor? Na opinião de Freire (1996) o 

bom professor é aquele que tem a consciência da sua incompletude e inconclusão 

para o seu ofício de ensinar e ser professor.   

 Para D’Ambrosio (2012, p. 77):  

  Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, sem 
preocupação com o próximo, sem amor num sentido amplo. O 
professor passa ao próximo aquilo que ninguém pode tirar de 
alguém, que é conhecimento. Conhecimento só pode ser passado 
adiante por meio de uma doação. O verdadeiro professor passa o que 
sabe não em troca de um salário (pois, se assim fosse, melhor seria 
ficar calado 49 minutos!), mas somente porque quer ensinar, quer 
mostrar os truques e os macetes que conhece.   
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 Concordamos com essas argumentações e acreditamos que para ser um bom 

professor é preciso também, uma renovação na formação, uma vez que o 

conhecimento específico não venha sobrepor a subjetividade natural dos professores, 

mas que esses postulados possam estar imbricados dando condições aos professores 

de produzirem seus próprios conhecimentos, pensamentos, atitudes e ações num 

contínuo processo de se tornar professor por meio de contextualizações de suas ações 

ao ambiente político-social. 

 Desse modo, inferir sobre quem forma os professores de matemática da EP é 

um dilema, visto que em sua grande maioria, esses profissionais não possuem uma 

formação ampla para atuar nesses espaços, além disso, cabe outra leitura, a formação 

de professores para o exercício na EPT requer mais que formação técnica (domínios 

de conteúdos específicos) e formação específica (área de formação pedagógica - 

matemática), essa perspectiva é defendida pelas concepções e diretrizes para um 

novo modelo de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2010), uma vez que 

além desses conhecimentos o professor precisa saber educar para o trabalho e vida 

em sociedade, articulando competências técnicas do saber-fazer pedagógico a fim de 

que os indivíduos possam se colocar como sujeitos da pesquisa e reflexão, abertos a 

ações coletivas e críticas cooperativas.  

 A partir dessa construção de novo perfil de professor de matemática, não resta 

dúvida que a formação específica seja fundamental para o desenvolvimento das 

ações docentes, porém esse modelo de formação torna-se insuficiente quando 

refletida de maneira isolada no contexto da EPT. Assim, na tentativa de responder ao 

questionamento levantado tomamos por referência Tardif (2014) quando afirma que 

a formação se constitui de saberes (competências, habilidades, conhecimentos, etc.), 

esses que por sua vez contribuem para ampliação de conhecimentos dos professores 

através de suas próprias práticas.   

 Como caracteriza Tardif (2014, p. 230):  

  [...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do 
termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos 
significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 
conhecimento e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade 
e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta.   
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 No que diz respeito a essa linha de pensamento, compreendemos que os 

saberes docentes são construídos e reconstruídos de modo individual e coletivo, 

através do movimento de interação nos mais diversos espaços formativos que os 

professores estejam implicados, possibilitando dessa maneira, reflexões, 

conhecimento e aprendizagens para seu DP.   

 A formação dos professores de matemática para atuar na EPT também ocorre 

nas mais diversas relações coletivas. Freire (1996, p. 20) aborda que os professores 

precisam assumir seu compromisso de ensinar numa relação dialógica para com o 

outro, “Ensinar não é transferir conhecimentos”. Isso nos leva a crer que numa 

relação de diálogo o professor estará desconstruindo o ensino puramente 

memorístico e mecânico, contribuindo para que a matemática possa ser questionada 

e contextualizada e a aprendizagem concebida de maneira significativa e numa via 

de mão dupla, e nessa perspectiva de ensino o professor estará ampliando sua 

formação e repertório de saberes e, por conseguinte, estará em harmonia com os 

objetivos da EP.   

 Portanto é necessário relembrar que a matemática como ciência milenar traz 

em seu bojo um saber estruturante que dialoga com diversas áreas do conhecimento, 

estando presente em todos os âmbitos da vida humana. Fica claro que a sua 

importância reafirma a necessidade do professor refletir sua formação para o 

entendimento de si na perspectiva de um olhar voltado para aprender a ensinar com 

criticidade os alunos.  

 Nesse sentido, não restam dúvidas que os professores de matemática da EPT 

podem agregar às suas formações iniciais diversas aprendizagens em seu próprio 

lócus de trabalho, como também em tantos outros processos formativos aos quais 

estejam envolvidos no dia a dia de sua prática, mas ainda assim, é necessário que 

esses sujeitos tenham uma formação docente específica para EP como forma de  

qualificar seu trabalho, além de possibilitar compreensão do significado de suas 

ações educativas nesses espaços. 
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3 DESENVOLVER-SE PROFISSIONALMENTE: UMA EXPERIÊNCIA AO 
LONGO DA VIDA 

 
 

  
 Fazer uma abordagem sobre o Desenvolvimento Profissional de Professores 

(DPP) e em especial de professores de matemática requer, antes de tudo, uma 

tomada de “partidos conceituais”. Afinal, a história da profissão docente é 

atravessada por vários contextos políticos e polissêmicos sobre o que é ser professor. 

 Tomamos por referência o uso da terminologia DPP por entendermos que essa 

nomenclatura abrange conceitos amplos e em desenvolvimento sobre o que é tornar-

se professor em meio às mudanças político-sociais da atual sociedade. Ressaltamos 

que em algumas literaturas esse termo aparece como Desenvolvimento Profissional 

Docente (DPD). 

 Atrelado a isso, temos que essa abordagem é o que agrega-congrega-reúne-

consolida um olhar mais político e complexo do ato de profissionalizar-se, isso 

porque no decorrer do desenvolvimento do termo várias definições foram 

materializadas, nesse processo de construção contínua daquilo que se designou por 

DPP.  

  Nesse contexto compreendemos que o ato de fazer/fazer-se docente está 

associado a diversas expressões de competências, aspirações, saberes, experiências e 

conhecimentos que os professores vão adquirindo ao longo de suas vidas consigo, e 

com outros, para o crescimento pessoal e profissional de sua ID. 

 Sendo assim, almejamos com este capítulo situar e compreender o DP, além de 

suas implicações na formação dos professores, na perspectiva de refletir os contextos 

e fatores que influenciam para o desenvolvimento da pessoa/professor ao longo de 

suas vidas, além da possibilidade de reconstruir um entendimento sobre 

profissionalidade docente (PD) frente à necessidade de pensar o professor como 

profissional – construtor de sua própria identidade - capaz de apropriar-se de 

competências em sua prática para resolver diversas e complexas situações a partir da 

mobilização das aprendizagens que constroem em suas reflexões e com seus pares 

em seu processo de DP. 
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 Desse modo, este capítulo apresenta uma discussão acerca do DPP e da IP 

como modo de situar algumas compreensões de seus significados e como tais 

questões nos possibilitam perceber nossos colaboradores em suas trajetórias 

profissionais, uma vez que, nosso objeto de estudo - tornar-se professor de 

matemática no âmbito na EPT, baseia-se numa relação de aprendizagem ao longo da 

vida. 

 Para tanto, esses termos nos permitem pensar nos processos formativos dos 

participantes de maneira contínua e integrativa, a partir das relações que esses 

estabelecem com os contextos que estão implicados para novas aprendizagens em 

suas práticas profissionais e construção da ID. Além disso, o conceito de DPP nos 

transmite a ideia que a pessoa professor, é um ser que está em constante 

transformação, capaz de modificar o seu DP como também seus espaços de 

trabalhos.      

  Dessa maneira, as nossas referências utilizadas para a discussão ora proposta, 

são orientadas por Imbernón (2009), Marcelo (2009), Nóvoa (2007; 2008), Gonçalves 

(2007), Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), Day (2001), Ponte (1998) e outros, que 

interpretam o DPP em diferentes perspectivas, mas concebem esse termo como uma 

aprendizagem que ocorre nas experiências formais e informais no decurso da vida, às 

quais implicam para a construção da IP.     

 

3.1 Construindo significados para o Desenvolvimento Profissional 
 

 Nas últimas décadas tem-se discutido na literatura sobre formação de 

professores os significados e conceitos das expressões “formação” e “DPP”. Esses 

termos foram construídos e continuam sendo reelaborados em suas definições, essa 

motivação é justificada pelas constantes transformações da sociedade globalizada, as 

quais afetaram as ações e as condições de trabalho dos docentes, e, por conseguinte, 

seu modo de ser/estar professor (IMBERNÓN, 2009; PONTE, 1995, 1998; DAY 2001; 

MARCELO, 2009).  

 A literatura que trata sobre formação e DPP é bastante diversificada e ampla. 

A fim de justificar nossa escolha conceitual para esta discussão, nosso propósito não 
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é definir significados de forma isolada desses termos, mas sim, nos atermos em 

considerar que o DP circunscreve como um processo contínuo de formação e 

aprendizagem (MORGADO, 2011), que perpassa por toda a formação do(s) 

indivíduo(s) e engloba o estudo das histórias de vida dos professores, elucidando 

assim, para uma análise que ultrapassa a formação inicial e continuada desses 

profissionais.  

 Além disso, tomamos para este estudo a ideia de DP a partir das concepções 

de Diniz-Pereira (2019) por defender que o conceito de formação não está dissociado 

ao trabalho docente. Essa discussão proposta exigi-nos a consideração sobre o papel 

das estruturas sociais – baixos salários, excessivas jornadas de trabalhos, salas 

superlotadas e outros -, dimensões essas as quais entendemos que influenciam no 

processo de formação dos professores. 

 Tem-se, então, o entendimento que as condições favoráveis para as ações 

docentes favorecem o DP, isso porque a escola é um local privilegiado de formação, 

por isso, esse lócus é um: “[...] ‘projeto’ permanente em construção e os sujeitos que 

dele participam se formam coletivamente nesse processo” (DINIZ-PEREIRA, 2019, p. 

72, grifo do autor).  

 Diniz-Pereira (2019, p. 73, grifo do autor), argumenta também que desenvolver 

um conceito de DP considerando as condições de exercício da profissão docente no 

Brasil é bastante desafiador em nosso país, visto que, é inviável discutir uma 

definição desse termo sem reivindicar garantia adequada ao trabalho do 

professorado nos espaços escolares, “[...] do contrário, em vez de se formar e de se 

desenvolver profissionalmente, a/o trabalhadora/trabalhador da educação estará, na 

realidade, se deformando à medida que exerce a profissão docente”. Concordamos 

com o pesquisador e sua afirmação nos faz refletir uma outra análise, que o 

desenvolver-se na profissão, não é algo individualizado. Em nossa interpretação esse 

desenvolvimento é mútuo entre os pares de trabalho, e também implica perceber a 

escola como um espaço de infinitas reelaborações.       

 Marcelo (2009, p. 10) entende que o DP acontece de modo individual e 

coletivo, sendo um processo: “[...] que se deve contextualizar no local de trabalho do 

docente – a escola – e que contribui para o desenvolvimento das suas competências 
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profissionais através de experiências [...]”. Nesse ponto de vista, o DP consolida-se 

como uma aprendizagem a longo prazo, reafirmando que o desenvolvimento dos 

sujeitos são manifestados de forma dinâmica e peculiar em cada processo de 

formação.  

 Além dessa compreensão sobre DP o autor também considerou nesse estudo: 

“[...] o papel que a identidade profissional joga no desenvolvimento profissional e 

nos processos de mudanças e melhoria da profissão docente” (MARCELO, 2009, p. 

11). Ele esclareceu que essa discussão é fundamental, isso porque o professor constrói 

sua identidade em paralelo ao DP a partir do que vê, do que quer ser, ou de como se 

percebe em suas interações. A nosso ver, também, pelo modo em que esses sujeitos 

vão se reinterpretando em suas relações sociais.  

 Ao analisar essas pesquisas constatamos significados múltiplos sobre o 

conceito de DP, além das complexidades que envolve a discussão desse tema no 

campo da formação de professores. Nas questões levantadas por Marcelo (2009) o DP 

é um processo que caminha em paralelo a construção da identidade. Diniz-Pereira 

(2019) comunga com as concepções de Marcelo, porém para ele a definição mais 

aprofundada de DPP é o “princípio da indissociabilidade entre formação e trabalho 

docente” (DINIZ-PEREIRA, 2019, p. 71). 

Como vimos, o significado de DP é muito diverso e confirma o que explicamos 

na abertura inicial dessa discussão. Além disso, esse termo assume no campo da 

formação de professores definições amplas e que merecem outros destaques quando 

também tratamos do conceito de “formação”.     

 De acordo com Ponte (1998) a formação e o DPP são termos distintos, porém, 

dependentes porque a formação é um processo que está imbricado no DP. Em 

contrapartida, esse pesquisador em EM destaca que a formação em seu sentido 

comum e isolado, apresenta-se em contradição ao DP, isso porque nessas vertentes, a 

formação está próxima à ideia de frequentar cursos, como se fosse um movimento de 

aprendizagens de fora para dentro, enquanto que o DP perpassa por essa lógica, mas 

também inclui múltiplos processos de construção de saberes que os docentes trazem 

consigo, e que poderão ser desenvolvidos de modo individual e coletivo ao logo de 

suas trajetórias de vida (PONTE, 1995; 1998).  
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 Nessa mesma linha de pensamento, Imbernón (2009) defende que formação e 

DP trazem significados distintos. Para enfatizar essa diferenciação o autor nos chama 

a atenção ao seguinte questionamento: Como esses termos podem ser similares? Em 

resposta a essa pergunta ele argumenta que a formação traz em seu bojo um caráter 

reducionista em seu sentido, por não ser o único elemento essencial para que os 

professores possam desenvolver-se, uma vez que, o salário, as experiências, as 

relações de trabalho, a autonomia para planejar e decidir, a promoção na profissão, 

as angústias, reflexões, etc., possibilitam a esses um desenvolvimento contínuo a 

partir das situações de práticas reais vivenciadas durante sua vida e carreira.   

Por meio das argumentações desses autores ora mencionados entendemos 

que, ambos os termos estabelecem conceitos diferenciados, uma vez que o DPP é 

construído nos processos educativos formais e informais, no ambiente de trabalho, 

nas relações com os outros, consigo mesmo e com a realidade social e política. Sendo 

assim, esse significado apresentado por Ponte (1995; 1998) de formação docente é 

restrito em seu sentido e em comparação com o entendimento de DPP, por não 

contemplar o caráter contextual das ações, habilidades, conhecimentos, reflexões, 

experiências desenvolvidas pelos docentes em seus trabalhos, que por sinal é 

permeado por incertezas e desafios.  

Para Imbernón (2009, p. 43):   

  [...] não podemos afirmar que o desenvolvimento profissional do 
professor deve-se unicamente ao desenvolvimento pedagógico, ao 
conhecimento e compreensão de si mesmo, ao desenvolvimento 
cognitivo ou teórico. Ele é antes decorrência de tudo isso, delimitado, 
porém, ou incrementado por uma situação profissional que permite 
ou impede o desenvolvimento de uma carreira docente.   

 

Comungando com Imbernón, defendemos que o DPP é multidimensional e 

global, por envolver inúmeros aspectos, tais como: aprender a ser professor 

refletindo o valor social do trabalho educativo, por meio das experiências com os 

colegas de profissão, alunos e tantos outros grupos de socialização, mas também nas 

crenças, nas lutas pela valorização da carreira, etc. Desse modo, compreendemos o 

DPP como uma ação processual que possibilita aprendizagens aos professores ao 

longo de seus percursos pessoais e profissionais, sendo que essa caminhada infinita é 
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marcada pelo contexto social, experiências coletivas e individuais, autonomia 

profissional, compromisso e reflexão com o fazer-educativo, entre tantas outras 

etapas formativas que se façam interligadas de forma direta ou indireta para 

promover conhecimentos e saberes ao longo de suas vidas.   

 Como explica Day (2001, p. 16) o aprender é um processo do DP, por essa 

razão “O crescimento implica aprendizagem que, umas vezes, é natural e evolutiva, 

outras vezes, esporádica, outras, ainda, o resultado de uma planificação”. Tal como é 

exposto pelo autor, todas essas aprendizagens estão inclusas no decurso do DP. 

Nesta lógica, esse toma uma significação expressiva, uma vez que na escola (lugar de 

trabalho) e tantos outros espaços legitimadores de formações, os professores poderão 

construir aprendizagens, junto com os alunos, seus colegas de trabalho e outro(s) 

grupos sociais por toda vida, para que assim, possam aprender a ser professores ao 

longo de seus ciclos contínuos de desenvolvimentos pessoais e profissionais.     

Nesse percurso de busca de um entendimento sobre DP, Day (2001) amplia 

que essa definição ultrapassa o sentido de obtenção de conhecimento pedagógico e 

aprimoramento da prática docente, e reconhece que esses fatores são essenciais, mas 

não são capazes de revelar a complexidade desse processo. Para tanto, ele disserta 

que:  

O desenvolvimento profissional envolve todas as experiências 
espontâneas de aprendizagem e as atividades conscientemente 
planificadas, realizadas para benefício, direto ou indireto, do 
indivíduo, do grupo ou da escola e que contribuem, através destes, 
para a qualidade da educação na sala de aula. É o processo através do 
qual os professores, enquanto agentes de mudanças, reveem, 
renovam e ampliam, individual ou coletivamente, o seu compromisso 
com os propósitos morais do ensino, adquirem e desenvolvem, de 
forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas, o 
conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais para 
uma reflexão, planificação e prática profissionais eficazes, em cada 
uma das fases das suas vidas profissionais. (DAY, 2001, p. 20-21)    

 
O autor nos propõe uma visão detalhada e alargada sobre DP, e isso nos 

aproxima da compreensão que aprender a ser professor é uma ação que envolve 

diversas significações, devido à dinâmica contextual a qual estão imbricados os 

sujeitos, e as mais diferentes formas que cada professor apresenta seu 

entusiasmo/compromisso, produz saberes e se anuncia na profissão, ou seja, o DP 
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está fortemente ligado aos inúmeros espaços que os docentes legitimam seus 

processos de vir a ser ou estar professor.  

Temos assim, que o DP é também a manifestação das reações produzidas 

pelos docentes enquanto profissionais, por essa razão é que o “sentido do 

desenvolvimento profissional dos professores depende das suas vidas pessoais e 

profissionais e das políticas e contextos escolares nos quais realizam a sua atividade 

docente” (DAY, 2001, p. 15). Logo, todos esses fatores são determinantes para 

definição desse processo de desenvolvimento.  

Paralelamente a ideia de Day que o DP não envolve apenas aquisição de 

conhecimentos e desenvolvimento de competências profissionais, Imbernón (2009) 

elucida que durante algum tempo, a literatura que trata sobre os processos 

formativos docentes, baseou-se somente na valorização dos conhecimentos - 

desenvolvimento pedagógico - que os professores precisariam dominar para 

desenvolver suas ações profissionais. Segundo o autor, essa análise não leva a uma 

reflexão sobre os processos de desenvolvimento dos docentes, isso porque constituir-

se professor é o resultado de um amadurecimento na profissão na qual combinam e 

interagem diferentes perspectivas que ultrapassam a apropriação de conhecimentos a 

serem ensinados.    

Na concepção de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 187) essa prática 

limitada e sem contextualização são características do que pode ser chamado de “A 

antiga profissionalidade” essa que por sua vez “se baseava e ainda se baseia na 

relação com o saber acadêmico”, nota-se, que a profissionalização docente nesse 

contexto é concebida de maneira desvinculada da realidade concreta, isso porque, o 

conhecimento nesse cenário é desconectado das situações reais, e acaba inibindo o 

professor de inovar seu trabalho e de construir sua própria profissionalidade junto à 

coletividade.  

Por isso, Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 187, grifos dos autores) 

ampliam que:  

  A nova profissionalidade se apoia mais numa relação do saber 
profissional, um saber que nos leva ao trabalho coletivo da 
construção do projeto curricular, o que constitui num trabalho 
complexo, uma vez que se trata de um novo tipo de autonomia 
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profissional, a ser adquirida e que se desenvolve na interação entre os 
membros do grupo profissional da Agência Formadora.    

 

Essa nova ideia de profissionalidade docente possibilita entender a dinâmica 

que envolve o processo de DP, na qual os professores se assumem como profissionais 

e protagonistas de transformações sociais durante suas fases de vida. Nessa lógica, 

Imbernón (2009, p. 16) ressalta que “O professor possui conhecimentos objetivos e 

subjetivos”, ou seja, as aprendizagens, reflexões e as ações conscientes dos 

professores tornam-se necessárias para o crescimento de seu DP, e por esta razão, o 

crescimento também de seu espaço de trabalho, e isso nos evidencia que o DP como 

projeto maior da formação docente, está integrado ao espaço institucional para 

conferir não só progresso ao professor, mas também a instituição e aos outros 

indivíduos envolvidos.  

Corroborando com essa ideia, acrescentamos que é comum perceber que 

muitos professores ainda não são reconhecidos como profissionais capazes de 

participar ativamente nos processos político–sociais do mundo moderno, a esses são 

retirados o direito de voz e autonomia, e como consequência dessas mazelas cresce o 

desencanto pela profissão e o descrédito da “educação como promessa de um futuro 

melhor” (NÓVOA, 2008, p. 95).  

Atrelado a isso, Ponte (1998) relata que muitos professores em seus processos 

de formação e desenvolvimento ainda estão convencidos que receber a formação é 

suficiente para assumirem-se como professores, porém esse consentimento acaba 

negando o direito de serem autores do processo de seus próprios desenvolvimentos 

profissionais.  

Jardim (2009) infere em sua pesquisa de mestrado que as instituições 

responsáveis pelos programas de formação de professores precisam reconhecer que a 

formação do professor de matemática caminha lado a lado com o DP desses. Além 

disso, ela acrescenta que essa forma de perceber a formação em ligação com DP 

possibilita enxergar o professor como profissional possuidor de responsabilidades, 

potencialidades e autonomia.  

Em relação a essa situação ora apontada, lembramos o que alerta Imbernón 

(2009) que os formadores de professores e os próprios professores precisam ter 
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consciência crítica e poder de distinção entre formação e DP, e para isso, a formação 

inicial e continuada precisará ser reinterpretada em suas funcionalidades e intenções, 

caso contrário os professores serão cada vez mais destituídos de perspectivas 

emancipatórias de serem reconhecidos como profissionais.  

 Para Imbernón (2009, p. 44), “a formação é um elemento importante de DP, 

mas não é o único e talvez não seja o decisivo.” Com isso, demarcar esses conceitos 

torna-se urgente e necessário nessa nova conjuntura de sociedade na qual vivemos, 

visto que, as transformações do mundo atual passaram a ressignificar as relações 

pessoais, profissionais e as formas de conhecer, pensar e agir dos sujeitos, que de 

forma natural, ou por exigência, fez com que o trabalho dos professores sofresse um 

radical e acelerado impacto frente ao aumento de responsabilidades e funções 

conferidas em seus fazeres.  

Por outro lado, Imbernón (2009) alerta que devemos ter cuidado e não 

generalizar o DP em sentido funcionalista – apenas a serviço de melhorias, atitudes e 

qualidade das ações docentes. E conclui dizendo: “Há um processo dinâmico de 

desenvolvimento do professor, no qual os dilemas, as dúvidas, a falta de estabilidade 

e a divergência chegam a constituir aspectos do desenvolvimento profissional” 

(IMBERNÓN, 2009, p. 44). Assim, o conceito de DP alarga-se ainda mais, por isso, 

não é possível defini-lo em um significado estático e sem relações com as dimensões 

psicossociológicas, afetivas, culturais, sociais, relacionais, psicológicas dos 

professores.  

Na busca de condensar outras compreensões sobre DPP, acrescentamos novas 

concepções: Gonçalves (2007, p. 158, grifo do autor) argumenta que o DP poderá ser 

entendido como: “[...] um processo que, como todos os processos de «crescimento», 

se faz de forma não linear, em que os momentos de crise surgem como «necessários», 

antecedendo e preparando os momentos do progresso”. Dessa maneira, os conflitos e 

as tensões vivenciadas pelos professores em seus contextos de vida são aspectos 

marcantes para o DP, visto que tais desafios favorecem novas construções de 

processos de formações que ultrapassam a preparação intelectual para uma realidade 

mais prática e vivida. No entanto, esses acontecimentos podem atravessar a profissão 
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como elementos determinantes e decisivos para o encanto/desencanto na carreira 

docente.              

Partindo dessa concepção, acreditamos que o DP não parte apenas da 

formação, esse também se dá nas relações interpessoais dos sujeitos. Sob essa ótica 

comungamos com Imbernón (2009), quando ele argumenta que as relações coletivas 

entre professores, direção, funcionários, acabam integrando os processos de melhoria 

das situações de trabalho nos espaços educativos desses sujeitos e esse entendimento 

segundo o autor, precisa ser incorporado também à ideia de DP.  

Essa compreensão também é percebida nos estudos de Ferreira (2003). Essa 

pesquisadora argumenta que a partir dos estudos das histórias formativas dos 

professores de matemática, a qual realizou para compor sua tese, verificou-se que o 

DP é construído nas experiências e: ”[...] no dia-a-dia, no contato com os colegas, pais 

e alunos, nas leituras e reflexões pessoais” (FERREIRA, 2003, p. 32-33).   

Em outro estudo feito por Matos (2009), sobre DP de matemática verificou-se 

que essa pesquisadora contempla em sua análise que estar em formação requer um 

constante investimento pessoal, a qual possibilita processos de mudanças contínuas 

nas ações e profissão docente, logo, de acordo com a autora o professor de 

matemática ao formar-se, modifica-se a si e como resultado de suas condutas acaba 

também transformando o ambiente ao qual está inserido.  

É relevante também citar o trabalho de Salles (2005) que considera que a 

formação não se limita a aquisição de diplomas obtidos nos cursos de formação para 

futuras aplicações das práticas. Segundo essa estudiosa na área, a formação precisa 

englobar situações de aprendizados reais dos professores para que assim seja 

possível criar ambientes mais favoráveis ao DP, uma vez que o local de trabalho, o 

contexto, as interações constituem o que ela chama de DPP.  

Spiller (2016) destaca que o Desenvolvimento Profissional de Professores de 

Matemática (DPPM) acontece mesmo antes do indivíduo iniciar sua formação inicial 

- licenciatura. Essa pesquisadora justifica que essa convicção se dá pelo fato de que 

mesmo antes de ser professor, o indivíduo já traz consigo concepções de docência 

que foram e que continuam sendo construídas por toda a sua vida sobre o que é ser 

professor.  
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Essa autora acrescenta que o DP “É um processo complexo, sempre inacabado, 

e envolve várias fases não necessariamente evolutivas, influenciadas por desafios, 

possibilidades, dificuldades, novas experiências e realizações pessoais e 

profissionais” (SPILLER, 2016, p. 44). Assim a pesquisadora expõe que o professor 

iniciante ao começar seu DP, aprende com a prática a lidar com a complexidade que 

envolve a profissão.  

Nascimento (2016) disserta que os processos de formação inicial e continuada 

dos professores precisam estar atrelados com o DP em sua totalidade, contemplando 

os aspectos pessoais e profissionais da pessoa professor. Esse estudioso na área 

defende também que o DP ultrapassa os processos tradicionais formativos, uma vez 

que pensar em DPPM envolve considerar os múltiplos aspectos que envolvem a 

docência, desde as intencionalidades individuais e particulares do ser professor, 

como também as implicações com os grupos sociais aos quais estão imbricados no 

seu dia a dia.   

 Sendo assim, entendemos que DP melhor explica as nossas pretensões de 

pesquisa, e isso nos conduz a perceber que a construção desse termo requer uma 

ampla investigação que necessitará ser reinterpretada em cada época vivenciada. 

Além disso, não desconsideramos também que a definição de DP caminha lado a 

lado com a procura da ID (MARCELO 2009) e que requer considerar o DP a partir 

das condições de trabalho oferecidas ao professorado (DINIZ-PERERA, 2019).  

   Logo, discutir o DP é mergulhar nas incertezas e individualidades dos processos 

formativos dos professores, em que jamais será possível alicerçar uma definição de 

compreensão única, mas de uma coisa temos a certeza, que a construção desse 

conceito possibilita um encontro e reencontro para o fazer/fazer-se professor em 

interação com os contextos que estejam implicados. 

  

3.2 Desenvolvimento Profissional como um processo ao longo da vida para 

construção de uma Identidade Profissional Docente 
 

 A escola é dinâmica e isso evidencia que ela necessita acompanhar as 

mudanças e as transformações científicas e tecnológicas da sociedade moderna. 

Brzezinski (2002) aponta que o ensino e os professores foram afetados pela mudança 
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sociocultural, relações complexas do mercado de trabalho, escolarização em massa, 

entre tantos outros fatores, que exigem repensar a função dos espaços educacionais e 

o papel do professor, para que assim a escola não venha desaparecer.  

 Nóvoa (2008) expõe que as mudanças sociais submetem os professores a 

situações inesperadas no exercício de suas ações, e sem reação passam a fazer mal 

suas atividades, com isso, sofrem sucessivas críticas em relação aos seus trabalhos, 

como se fossem os responsáveis imediatos do fracasso escolar, em consequência 

desse cenário surge o “mal estar docente”, com efeitos degradantes e muitas vezes 

permanentes que acabam afetando de forma negativa a saúde emocional da 

pessoa/professor, e por sua vez, refletindo na qualidade de suas práticas educativas.    

 Atrelado a esses fatores, é pertinente também abordar que ao longo dos 

últimos 20 anos, as pesquisas acerca, da identidade do professor, vêm apontando que 

os educadores estão sendo acometidos por uma crise de identidade docente, a qual 

impôs “[...] uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional”, em decorrência 

disso foi intensificado o controle “[...] sobre os professores, favorecendo o seu 

processo de desprofissionalização” (NÓVOA, 2007, p. 15, grifo do autor).  Mas, essa 

realidade não é definitiva, ao longo das últimas décadas ela vem sendo contestada 

por movimentos reivindicatórios para pensar as práticas de ensino atreladas a vida e 

a pessoa do professor.   

 Frente a essas multiplicidades e tantas outras situações que os professores 

vivenciam em seu dia a dia, é urgente refletir na busca de novas concepções de seus 

processos de identidade, visto que a esses foram colocados complexos desafios 

educacionais, entre eles, serem profissionais proativos para resolverem problemas 

em seu trabalho, sendo que essa aprendizagem se dará por meio da formalização de 

saberes e competências adquiridas nas experiências.  

 Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 38) argumentam que compreender o 

professor como profissional é um problema com uma solução a longo prazo, visto 

que vários são os obstáculos que impedem que os professores possam assumir tal 

representação na construção de suas carreiras, “como a massificação, a 

desvalorização, as diferentes inferências dos mais diversos elementos (pais, Estado, 

administradores, etc.) ao trabalho do professor [...]”.  
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 Em nosso entendimento, esse novo modelo de formação baseado na visão de 

professor como profissional, traz provocações desafiadoras de serem alcançadas, 

devido a esses aspectos já mencionados e tantos outros, aos quais impedem que os 

docentes desenvolvam-se na profissão, mas acreditamos que uma conscientização 

dos educadores para o enfrentamento dessas situações, contribuirá para apropriação 

de uma identidade que os conduzirá a representar a docência como profissionais, 

para que assim possam adquirir autonomia com perspectivas de construir suas 

próprias resoluções de situações-problemas, e esse posicionamento nos faz pensar 

que “[...] a aplicação de regras exige menos competência do que a construção de 

estratégias” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 61), por isso, os professores 

precisam recriar as regras, dando novos valores e significados aos conhecimentos que 

emergem de sua prática.  

 Nessa direção, concordamos com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 41) que 

os profissionais da educação precisam buscar atualização de seus saberes em 

sincronia com o DP sob o ponto de vista de articulação entre a formação inicial e 

formação continuada, uma vez que “o saber atual não é o mesmo de há 40 anos; as 

mudanças sociais e políticas, bem como a facilidade de acesso a novos 

conhecimentos”, por esses motivos, não é mais possível conceber o professor com as 

mesmas representações de tempos passados.  

 Estas argumentações nos levam a várias reflexões centradas no professor como 

um eterno aprendiz, e suas implicações como uma categoria que luta para alcançar 

seu reconhecimento social e construção de uma identidade pessoal e profissional nos 

diferentes contextos que estão imbricados. Sendo assim, discutir a ID é bastante 

complexo por abarcar questões que nos provocam a mergulhar no mundo de 

individualidades e subjetividades dos indivíduos, levando-nos a diversos caminhos 

quando laçamos mão de compreender o ser professor ao longo de seus processos 

formativos.  

 Dado a relação da complexidade para entender a IP com o objeto de nosso 

estudo - tornar-se professor de matemática no âmbito na EPT, a partir das trajetórias 

profissionais construídas ao longo da vida, e em seus processos identitários (como 

pessoa e profissional capaz de se transformar e transforma-se) – partiremos 
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inicialmente da “linha de raciocínio” de Nóvoa (2007), sobre identidade, tendo em 

vista que esse partilha da ideia que a IP se constrói por toda a trajetória vivenciada 

pelos sujeitos, e isso nos faz refletir que essa construção inacabada se dá por todo o 

processo de desenvolvimento dos professores.   

 Assim, a partir dos pensamentos desse autor, dentre outros teremos o apoio 

teórico sobre o processo de constituição da ID, para assim agregar conhecimentos 

que possam nos ajudar a refletir e compreender essa construção, a fim de dialogá-la 

com o capítulo de análises, as narrativas de nossos colaboradores “professores de 

matemática da EPT”, que notadamente por meio de suas histórias contadas, venham 

nos deixar pistas de como constituem suas identidades profissionais.    

 Dessa maneira, a partir da ideia do mencionado teórico queremos saber: o que 

é IP e processos identitários docentes? Dessas inquietações emergem outros 

questionamentos: como o professor constrói sua identidade?  Quais fatores estão 

implicados para a construção desses processos?  

 Para construir tais entendimentos, é importante pensar a respeito da expressão 

“Identidade”. Nas palavras de Castells (1999, p. 22), a princípio o significado de 

identidade é direcionado aos indivíduos sociais, como sendo: 

  Entende-se por identidade a fonte de significados e experiência de 
um povo. [...] No que diz respeito a atores sociais, entendo por 
identidade o processo de construção de significados com base em 
atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-
relacionados, o(s) qual(ias) prevalece(m) sobre outras fontes de 
significados. 

 
A identidade a nosso ver é um processo inacabado marcado pelo projeto de 

vida que ocorre desde a infância e que vai modificando-se por toda história de vida 

dos indivíduos. Daí que a constituição da identidade não é estática e também não 

poderá ser compreendida como modelo fixo, ao contrário, ela é influenciada pelos 

contextos sociais, que por sua vez acaba também renovando as maneiras de ser/estar 

na sociedade. Desse modo compreendemos que a ID é também construída nessa 

perspectiva de aprendizagens diárias no decurso de vida.   

Ainda na conceituação do autor (1999, p. 22) qualquer sujeito pode manifestar 

“identidades múltiplas”, mas ele alerta que essa multiplicidade tende a gerar 

conflitos e contradições em relação a forma de como os indivíduos se apresentam e 
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exercem suas funções sociais. Por isso, é preciso definir o significado dos termos, 

identidade e papéis ou conjunto de papéis (termo esse atribuído pelos sociólogos).   

(CASTELLS, 1999).   

 Como explica Castells (1999, p. 23), papéis são regulamentos estabelecidos 

para que a sociedade possa manter uma organização social, por exemplo, ser mãe, 

trabalhador, policial, jogador, sindicalista, etc., e muitas vezes ser um ou outro ao 

mesmo tempo, em contrapartida, a identidade é construída através de um “processo 

de individuação” que cada ator social internaliza por meio da organização dos 

significados sociais/pessoais que confere para si, sendo assim, a identidade envolve 

o “processo de autoconstrução e individuação”, tornando-se um processo dinâmico 

por envolver a impessoalidade e subjetividade de cada ser, por isso a identidade 

cumpre sua função social de gerenciar a constituição de significados, enquanto que 

os papéis nesse contexto são menos importantes, porque servem apenas para 

organizar funções.   

 Então, seguindo essa linha de pensamento de Castells (1999, p. 23) que “[...] 

toda e qualquer identidade é construída”. É possível defender que a identidade não 

se desenvolve somente de forma isolada, mas também ela é orientada por meio das 

ações compactuadas, contestadas, conflituosas, harmoniosas entre o Eu-sujeito-

individual com o seu(s) Outro(s) em suas interações no trabalho, tanto quanto na 

vida pessoal, sendo que essas relações possibilitarão aos indivíduos uma consciência 

de sua existência, para que assim venham de forma intencional ou até mesmo 

inconsciente se encontrar no processo contínuo de formação identitária.  

 Essas ideias apresentadas nos remetem outras reflexões por meio do trabalho 

de Nóvoa (2007) sobre a construção da identidade docente e dos processos 

identitários de professores, pois o autor expõe que:  

  A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não 
é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 
espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, 
é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla 
dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz 
professor. (NÓVOA, 2007, p.16) 

 

 Compreendemos a partir dessas concepções sustentadas pelo autor, que a ID 

se autodefine numa formação ao longo da vida e em articulação com as vivências 
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individuais dialogadas com as experiências coletivas no decurso dos percursos 

históricos e de vida que os sujeitos constroem entre si. 

 Isso nos demonstra que ao pensar sobre construção de identidade, em 

consonância com o que fora apontado por Nóvoa, é possível assumir que cada sujeito 

traz consigo representações religiosas, culturais, familiares, políticas, ideológicas, etc. 

Sendo que, essas configurações sociais acabam influenciando os comportamentos, 

ações, características, convicções dos indivíduos, e por sua vez, sua identidade 

pessoal e profissional.   

 Nóvoa (2007, p. 16), ao dissertar sobre processos identitários nos traz a 

seguinte reflexão:  

  A construção de identidades passa sempre por um processo 
complexo graças ao qual cada um se apropria do sentido da sua 
história pessoal e profissional. É um processo que necessita tempo. 
Um tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para 
assimilar mudanças.  

 

 E continua dizendo nesse mesmo trabalho:  

  O processo identitário passa também pela capacidade de exercemos 
com autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que 
controlamos o nosso trabalho. A maneira como cada um de nós 
ensina está diretamente dependendo daquilo que somos como pessoa 
quando exercemos o ensino [...] (NÓVOA, 2007, p.17).   

 
 Aqui o autor nos possibilita refletir que na imbricação da relação pessoal com a 

profissional, os docentes manifestam as diferentes maneiras de ser/estar na profissão.  

 Dessa maneira, Nóvoa e Castells nos permitem entender que a identidade se 

dá por meio de construções individuais e ao mesmo tempo coletivizadas. Partindo 

desse princípio os autores compactuam que a identidade é ativa, processual, 

autoreflexiva e com características que se transformam por toda a vida, por isso, 

consideram que os sujeitos constroem a si mesmo em interação com outro, através de 

processos identitários, aos quais compreendem as histórias de vida sociais, pessoais e 

profissionais, ou seja, trata-se de um processo com significações distintas, norteado 

pelo contexto social, momento histórico e subjetividades de cada indivíduo.  

 É importante também, destacar a indissociabilidade defendida por Nias (1991 

apud NÓVOA, 2007, p. 15) que “O professor é a pessoa; e uma parte importante da 

pessoa é o professor”. Assim, compreendemos que as construções identitárias dos 
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professores perpassam tanto pelos aspectos pessoais quanto profissionais, e como diz 

Nóvoa (2007), pelas diversas maneiras de ser e sentir-se professor.  

 E para explicar os aspectos que sustentam os processos identitários docentes 

Nóvoa toma como referência a representação simbólica de três movimentos 

necessários para ser professor, aos quais ele nomeou de, “A de Adesão, A de Acção, A 

de Autoconsciência” (NÓVOA, 2007, p. 16, grifos do autor). 

 Com base nesses pressupostos para constituir-se professor, o autor discorre: 

que Adesão, faz menção a aquisição de princípios e valores na carreira; e a Ação, 

perpassa pelo compromisso e responsabilidade social de decidir as melhores 

maneiras na tomada de decisão (agir profissional); e a última categoria é a 

Autoconsciência, a qual é compreendida como uma reflexão na ação, sendo uma 

dimensão que contempla o amadurecimento de decisões refletidas e conscientes.   

 Partindo dessas dimensões, acreditamos que a identidade torna-se um 

conjunto de fatores aos quais estão permeados pelos aspectos pessoais, profissionais 

e interpessoais, sobretudo pela maneira de como o professor toma consciência de si e 

do outros, e de como decide construir sua profissão e relacionar-se com o seu grupo, 

uma vez que a implicação que estabelece com seu trabalho, lhes confere 

aprendizagens para constituir-se professor em interação social, base de construção de 

seus processos identitários.     

 Portanto, entendemos que a ID é um processo importante na profissão 

professor, pois por meio dela o educador torna-se ator de sua história com base nas 

experiências individuais, mas também junto aos seus pares. Sendo assim, a 

identidade do profissional docente é construída de forma dialética no cotidiano, e 

está diretamente relacionada às suas vidas pessoais e profissionais, nesse sentido, 

temos que identidade é o caminhar de histórias de vida que perpassam pelo universo 

do “Eu”, do “Outro”, e do “Nós” em inteira relação com as dimensões sociais, 

culturais, políticas, que acabam refletindo no desenvolvimento dos professores no 

decurso de suas vidas, e que nos permite compreender nossos colaboradores como 

sujeitos que são influenciados pelos contextos, capazes de si reinterpretarem e 

também de serem referências para que outros possam aprender a partir de suas 

experiências.  
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4  DOS CAMINHOS TRILHADOS 
 

  
Este capítulo objetiva abordar as escolhas e caminhos metodológicos 

percorridos para dialogar com os professores de matemática da EPT (colaboradores 

desta pesquisa qualitativa). Para tanto, esse delineamento levou em consideração as 

memórias compartilhadas pelos participantes, na perspectiva de uma heurística 

voltada para as possibilidades de ampliação do conhecimento científico, através de 

rememorizações das histórias de vida, em especial, trabalho, formação e exercício na 

profissão, aqui entendemos esse percurso dos pesquisados como – o sentido do 

processo de tornar-se professor ao longo da vida.   

A fim de compreender o nosso objeto de estudo - o processo de tornar-se 

professor de matemática no âmbito da EPT, utilizamos as trajetórias profissionais 

construídas ao longo de suas vidas, e em seus processos identitários (como pessoa e 

profissional capaz de se transformar e transformar a outros).  

Para produzir esse conhecimento científico levamos em consideração o 

seguinte objetivo principal:Compreender como os professores de matemática se percebem no 

contexto do fazer/fazer-se professores dos IFs em Jequié e Santa Inês. Por isso, assumimos o 

compromisso ético de desenvolver uma metodologia pautada numa estrutura 

responsável e favorável para incluir os colaboradores em seu próprio processo de 

pensar seus percursos de vida, respeitando suas memórias, tempos e diálogos para a 

produção das histórias de vida que discutiremos no próximo capítulo.   

Assim, compreendemos que a pesquisa é um processo organizado baseado em 

metodologia planejada, possibilitando ao investigador encontrar respostas para 

questionamentos que a princípio estão no campo das ideias, sendo necessário um 

rigor ético com vistas a encontrar respostas para o problema, em que a partir dessas 

descobertas será possível produzir novos conhecimentos. Numa construção 

metodológica, “a pesquisa é um processo de estudo que consiste na busca 

disciplinada/metódica de saberes ou compreensão acerca de um fenômeno, 

problema ou da questão da realidade [...]” (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 60).   

Desse modo, nesta seção discutimos inicialmente os aspectos teóricos e 

metodológicos da pesquisa (auto)biográfica, levando em consideração suas 
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contribuições teóricas e metodológicas para esta investigação pretendida. Além 

disso, detalhamos o cenário onde desenvolvemos o estudo, abordamos o ambiente e 

a inserção regional dos IFs escolhidos de nossa pesquisa, bem como, os critérios de 

escolha dos indivíduos colaboradores. Nessa sequência, apresentamos também as 

técnicas definidas para a produção das histórias de vidas dos participantes. Esses 

procedimentos metodológicos nos direcionaram para o alcance de nossos objetivos 

propostos.    

 

4.1 A pesquisa (auto)biográfica 
  

Os pressupostos de uma pesquisa (auto)biográfica estão em sintonia com a 

abordagem qualitativa, isso porque entendemos que o método (auto)biográfico 

possibilita conhecer por meio da história pessoal e profissional, a singularidade 

individual ou grupal dos sujeitos, e nesse processo nos inter-relacionamos para 

repensar também nossa formação. “A pesquisa (auto)biográfica é uma forma de 

história autorreferente, portanto plena de significado, em que o sujeito se desvela, 

para si, e se revela para os demais.” (ABRAHÃO, 2004, p. 202). Nesse sentido, essa 

ação nos aproxima de uma visão qualitativa em interpretar o outro em suasdiferentes 

dimensões sociais - ambiente natural de suas existências, como também de nos 

fazermos implicados nesse processo.   

Desse modo, acreditamos ser pertinente descrever algumas compreensões 

sobre o método (auto)biográfico no campo educacional, e sua importância nas 

pesquisas científicas como um estudo inovador da pessoa professor. Conforme 

Nóvoa (2007, p.19, grifo do autor), “O movimento nasceu do universo pedagógico, 

numa amálgama de vontades de produzir um outro tipo de conhecimento, mais 

próximo das realidades educativas e do quotidiano dos professores”.  

Com relação ao método (auto)biográfico, Moura (2004) elucida que a aplicação 

desse método ocorreu primeiro no campo da sociologia, e por não encontrar uma 

receptividade passou por uma retração, sendo incorporado recentemente na pesquisa 

educacional.  

A referida autora acrescenta que a (auto)biografia foi utilizada entre os anos 

de 1920 a 1930 pelos sociólogos da Escola de Chicago, como uma escolha de 
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enfrentamento ao positivismo da época, sofrendo nas décadas seguintes um crise 

súbita ao qual levou ao seu total desuso, e somente nos anos 1980 ganha fôlego e 

volta a ser empregado nas ciências sociais. Contudo foi na área educacional que o 

método obteve maior aceitação, devido à ênfase dada ao estudo sobre a formação de 

professores, sendo que a partir desse cenário diversos estudos acerca das carreiras, 

percursos profissionais, vida dos professores foram surgindo no âmbito das 

pesquisas educacionais (MOURA, 2004).  

A respeito do método (auto)biográfico, Abrahão (2004, p. 203) esclarece que o 

investigador(a) ao trabalhar com esse campo:  

  [...] conscientemente adota uma tradição em pesquisa que reconhece 
ser a realidade social multifacetária, complexa, socialmente 
construída por seres humanos que vivenciam a experiência de modo 
holístico e interrelacionado, em que as pessoas estão em constantes 
processos de autoconhecimento.  

 
Sendo assim, a fim de situar a expressão “(auto)biografia” nesta pesquisa 

julgamos necessário expor aspectos concernentes a abordagem biográfica, a partir 

das compreensões de Souza (2006, 2007) e Josso (2007, 2010), na qual utilizaram-se 

das pesquisas com narratividades e história de vida em formação, para inferir 

questões metodológicas, históricas e teóricas da formação de professores, com 

destaque na análise (auto)biográfica.   

Para Souza (2007) o movimento biográfico no Brasil surge com pesquisas no 

âmbito educacional perspectivando estudar a formação dos professores, história da 

didática e da educação, e tantas outras áreas voltadas a pensar as narrativas como 

enfoque na pesquisa e formação.  

Ainda segundo esse autor, as crescentes pesquisas no que tange as práticas de 

formação no Brasil, através das memórias e trajetórias docentes com perspectiva de 

formação e autoformação, configurou-se como momentos significativos para a área 

de pesquisas biográficas em nosso país, como também para marcar o início de 

estudos (auto)biográficos, isso porque ao examinar as crescentes pesquisas 

(auto)biográficas, Souza (2007, p. 61) explica que “[...] a ampliação das pesquisas com 

as histórias de vida e (auto)biografias na área educacional, seja como prática de 

formação, seja como investigação ou investigação-formação”, surge da diversidade 
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de produções científicas as quais sofreram influências teóricas e metodológicas de 

diversas áreas do conhecimento.  

Nesse sentido, justificam-se as diversas terminologias encontradas em nossas 

leituras, que foram identificadas assim: relatos de vida, história de vida, pesquisa 

(auto)biográfica, biografias, método biográfico, autobiografias, narrativas biográficas, 

narrativas (auto)biográficas, indicando que essas filiações epistemológicas 

originaram-se do campo dos estudos biográficos dos professores, mas que ao longo 

da história foi ganhando diversos sentidos para explicar novas formas de produzir 

conhecimentos acerca dos processos formativos de professores. “[...] as pesquisas 

com histórias de vida têm utilizado terminologias diferentes e, embora considerem 

os aspectos metodológicos e teóricos que as distinguem como constituintes da 

abordagem biográfica [...]” (SOUZA, 2006, p. 23).  

Desta forma, Souza (2006, p. 26) entende que:  

  [...] a abordagem biográfica e a autobiografia das trajetórias de 
escolarização e formação, tomadas como “narrativas de formação” 
inscrevem-se nesta abordagem epistemológica e metodológica, por 
compreendê-la como processo formativo e autoformativo, através das 
experiências dos atores em formação. Também porque essa 
abordagem constitui estratégia adequada e fértil para ampliar a 
compreensão do mundo escolar e de práticas culturais do cotidiano 
dos sujeitos em processo de formação.  

 
Partindo desse ponto de vista de Souza (2006) e considerando seu 

entendimento embasado no trabalho de Josso (2002) e Dominicé (1988, 1990, 1996) 

sobre pesquisas como um processo de investigação/formação, esse autor nos 

esclarece que:  

  Essa perspectiva de trabalho, centrada na abordagem biográfica, 
configura-se como investigação porque se vincula à produção de 
conhecimentos experienciais dos sujeitos adultos em formação. Por 
outro lado, é formação porque parte do princípio de que o sujeito 
toma consciência de si e de suas aprendizagens experienciais quando 
vive, simultaneamente, os papéis de ator e investigador da sua 
própria história (SOUZA, 2006, 26).     

 
Nessa perspectiva Souza e Souza (2015, p. 182), dissertam que “A 

autobiografia, como dispositivo de pesquisa-formação, emerge como campo 

empírico na contemporaneidade e nos impele a buscar apreender quais relações 

existem, de fato, entre narrativas de si, formação e invenção de si”.  Assim, podemos 
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compreender a (auto)biografia como uma recriação das nossas próprias histórias de 

vida ou das histórias que almejamos conhecer de outros.  

Nessa mesma linha de pensamento, vê-se na obra de Josso (2010) as 

contribuições que a autora nos apresenta sobre histórias de vida, fundamentadas por 

uma compreensão biográfica que é nutrida por meio de pesquisa-formação, numa 

composição de exercício de investigação à luz do princípio de auto-formação no 

campo educacional centrado para formação de professores.  

Nessa lógica, a autora nos faz entender que na medida em que eu desenvolvo 

estudo biográfico do outro, eu também estou fazendo um estudo (auto)biográfico 

meu, porque estou investindo em uma pesquisa formação, como também numa 

pesquisa auto-formação (JOSSO, 2010).  

E assim, é pertinente dizer que utilizamos o vocábulo autobiografia com 

parênteses, “(auto)biografia”, por nos apropriarmos das ideias apresentadas pelos 

autores supra, quando adotam o sentido de pesquisa, como prática de 

investigação/formação, e também por ser um processo de aprendizagens que se dão 

em duas direções mútuas entre pesquisados e investigadoras, isso porque, os 

investigados têm possibilidade de refletir sobre si ao contar suas histórias, e também, 

porque ao ouvir o outro me escuto, ao escutar o outro revejo, relembro, refaço, por 

isso é pesquisa-formação. Nesse sentido, tomamos essa expressão dupla nesta 

pesquisa com ênfase voltada à investigação e formação de nossos colaboradores, mas 

também o realce pelo termo (auto) por nos possibilitar um autoconhecimento de 

nossa formação a partir das experiências refletidas dos participantes.  

Dessas considerações, inferimos nesta pesquisa que não existe uma separação 

entre as “(auto)biográficas” e “biográficas”, o que existe, é um entendimento teórico 

baseado nos autores mencionados, como também num rol de autores que transitam 

dentro da área de estudos (auto)biográficos, entre eles, Moura (2004), Nóvoa (2007) 

Abrahão (2004), e tantos outros que contemplam que todo estudo voltado à pesquisa-

formação, que nós tentamos fazer, embora seja estudo da história do outro, é também 

um estudo da nossa história, uma vez que, eu tenho uma implicação e termino 

construindo uma relação direta de autoconhecimento com meus pares.    

Assim, temos que as pesquisas (auto)biográficas trazem uma aplicabilidade 
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eficaz para nosso estudo, por nos possibilitar uma compreensão da subjetividade dos 

colaboradores a partir das narrativas que fazem sobre si, e nesse movimento de 

escuta lembramos Josso (2010), quando nos afirma que na medida que eu caminho 

para o outro, existe um caminhar também para si. Dentre as várias modalidades23 de 

pesquisas (auto)biográficas, em nosso estudo utilizamos a história de vida.  

Segundo Abrahão (2004) o exercício da memória é um elemento importante 

para se produzir pesquisa (auto)biográfica, uma vez que esses estudos são 

constituídos por narrativas que revelam a subjetividade dos indivíduos. Por essa 

razão, compreendemos que as narrativas põem em evidência o significado das 

histórias de vida dos indivíduos junto aos seus contextos socioculturais, em interação 

às reminiscências, lembranças passadas, presentes e futuras, porém sabe-se que cada 

narrativa não necessariamente segue uma ordem de tempo cronológico, visto que 

cada ser traz consigo suas subjetividades e ideias diversas.  

Nesse viés, tomamos as ideias de Souza (2007, p. 66) sobre narrativas para 

nortear este estudo, quando nos diz que “Narrar é enunciar uma experiência 

particular refletida sobre a qual construímos um sentido e damos um significado”.  

Esse mesmo autor traz outra concepção acerca das narrativas, nos apontando 

assim:  

A escrita da narrativa abre espaços e oportuniza, às professoras e 
professores em processo de formação, falar-ouvir, e ler-escrever sobre 
suas experiências formadoras, descortinar possibilidades sobre a 
formação através do vivido. A construção da narração inscreve-se na 
subjetividade e estrutura-se num tempo, que não é linear, mas num 
tempo da consciência de si, das representações que o sujeito constrói 
de si mesmo (SOUZA, 2007, p. 69).      

 
 Frente a essas percepções, compreendemos que as narrativas (auto)biográficas 

representam as emoções, significações das histórias vividas pelos sujeitos, intenções, 

representações, numa constante construção/reconstrução das subjetividades no 

decurso da vida.   

 Com base nesse entendimento, nossa pesquisa respeitou as dimensões da 

formação dos participantes, como pessoa e profissional, nas quais as histórias de vida 

 
23Para um aprofundamento das modalidades sobre pesquisas (auto)biográficas indicamos o artigo de 
Souza (2006). 
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dos colaboradores foram entendidas em inserção ao contexto político-social que esses 

estão implicados.  

 Dessa maneira, nos baseamos em Abrahão (2004, p. 203) quando nos afirma 

que a pesquisa (auto)biográfica “não pretende estabelecer generalizações estatísticas, 

mas, sim, compreender o fenômeno em estudo, o que pode até permitir uma 

generalização analítica”. Concordamos com essa contribuição, e por meio dessa 

vertente nos propusemos compreender a subjetividade de nossos colaboradores.      

 

4.2 Panorama contextual e cenário da pesquisa 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no campus do IFBA de Jequié-BA e no IF Baiano, 

campus de Santa Inês-BA. As escolhas desses Institutos ocorreram pelas seguintes 

razões: No caso do IFBA, pelo fato da motivação da pesquisa ter surgido no campus 

de Jequié-Ba, e por ser a cidade onde a pesquisadora reside e trabalha e por ter a 

intenção de colaborar com o avanço de produção científica não só de seu lócus 

profissional, mas também para a melhoria da educação de sua cidade.  

 E a opção pelo IF Baiano de Santa Inês na Bahia, se deu pela decisão feita entre 

pesquisadora e orientadoras em investigar outro contexto de EP com origens nas 

escolas agrárias, e assim decidiu-se o referido instituto pela facilidade de 

deslocamento e baixo custo financeiro de acesso e desenvolvimento da pesquisa e 

estadia da investigadora durante suas visitas técnicas para produção das histórias de 

vida dos colaboradores. Sendo assim, consideramos pertinente apresentar 

inicialmente parte da história desses institutos que compõe o cenário de nossa 

investigação.    

 

4.2.1 Uma parte da história do IFBA campus de Jequié-BA 

 
 A sede do IFBA, campus Jequié, está localizada na Rua Jean Torres, s/n, 

Loteamento Cidade Nova, bairro John Keneddy, na cidade de Jequié – BA. A 

população desse município gira em torno de 155.800 habitantes, conforme estimativa 
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realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2018. 

(IBGE, 2018a). 

 A economia é fortemente marcada por meio do Poliduto de derivados de 

petróleo e álcool. Segundo a empresa Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), a base 

de Jequié recebe e armazena álcool anidro, álcool hidratado, gasolina, GLP e diesel, 

produtos esses originários do terminal Madre de Deus via Oleoduto Recôncavo-Sul 

da Bahia (Orsub), os quais são transferidos via rodoviária por caminhões-tanques às 

diversas companhias distribuidoras (PETROBRAS, 2018). Mas também, grande parte 

da população vive economicamente de vendas no comércio de atacado e varejo.   

 O referido município também é bastante rico em ferro e minérios. O clima da 

cidade é bastante quente e encontra-se entre a zona limítrofe da caatinga e a zona da 

mata (PDI IFBA, 2014 - 2018) (IFBA, 2018a). 

 De acordo com os dados encontrados no mencionado documento, o campus 

Jequié, foi inaugurado no final do ano de 2010, pelo antigo presidente do Brasil, o 

senhor Luís Inácio Lula da Silva. Nesse ato solene de implantação do IFBA na 

comunidade Jequieense, fez-se presente na referida época a representante da reitoria, 

a professora, Aurina Oliveira Santana, o diretor Antonio Moab Souza Silva e demais 

servidores públicos e funcionários.  

 Segundo esse mesmo documento, o referido IF foi construído em uma área de 

400 metros quadrados em um terreno doado pelo empresário Dorival Andrade, com 

recursos do Governo Federal e apoio da Prefeitura Municipal da cidade, essa que por 

sua vez, contribuiu na construção da pavimentação da localidade.  

 Atualmente, o IFBA de Jequié está em funcionamento há 08 (oito) anos, suas 

atividades acadêmicas foram iniciadas no dia 21 de março de 2011 (PDI IFBA, 2014 -

2018)(IFBA, 2018a).  Conforme publicado no portal do IFBA, campus Jequié, essa 

rede de EP oferta atualmente24 os seguintes cursos: Pós-Graduação lato sensu em 

gestão ambiental e formação docente e práticas pedagógicas; Graduação em 

engenharia mecânica; Cursos Técnicos em Eletromecânica Integrado25; Técnico em 

 
24Período em que foi realizado este pesquisa.  
25O termo integrado faz menção à oferta de ensino médio e curso técnico ao mesmo tempo. Para maior 
conhecimento indicamos uma pesquisa no portal do IFBA, pelo link: 
<http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2019/cursos/cursos-integrado-subsequente>. 
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Informática Integrado; Técnico em Eletromecânica Subsequente26; Técnico em 

Informática Subsequente. 

  

4.2.2 Uma parte da história do IF Baiano campus de Santa Inês–BA 

 
 A cidade de Santa Inês está localizada no interior do Estado da Bahia. Conta 

com uma população de aproximadamente 10.656 habitantes (IBGE, 2018) e uma área 

de unidade territorial de 379,271 km² (IBGE, 2018b). 

 O IF da referida cidade está localizado no KM 2,5 da BR 420 (Rodovia Santa 

Inês – Ubaíra), zona rural - conforme imagem extraída do web site do IF Baiano da 

cidade de Santa Inês na página 09 do relatório final para implantação de um curso 

superior em informática no campus (IF Baiano, 2017).    

 

Figura 5: Mapa de Localização do IF Baiano da cidade de Santa Inês–BA 

 

 

 Fonte: Portal do IF de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, 2017.  

 

 A economia dessa cidade é marcada pelo comércio e agricultura. Porém, a 

maior parte da população vive economicamente de “atividades agropecuárias” (IF 

Baiano, 2015 – 2019, p. 26).      

 
26 O termo subsequente faz referência à oferta somente do ensino técnico. Para maior conhecimento 
indicamos uma pesquisa no portal do IFBA, pelo link: 
<http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2019/cursos/cursos-integrado-subsequente>.  



102 
 

 De acordo com os dados obtidos por meio do PPI de Santa Inês (2010), a 

Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês foi criada em 30 de junho de 1993, através 

da Lei 8.670. Nesse mesmo ano, na data de 16 de novembro, essa escola foi 

transformada em autarquia pela Lei 8.731 e a concessão de funcionamento ocorreu 

por meio da Portaria nº 51, de 12 de junho de 1999, da Secretária de Educação Média 

Tecnológica (PPI IF Baiano, 2010).   

 No ano de 2008 foi transformada em IF de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano, campus Santa Inês – BA, essa mudança veio a ocorrer após a promulgação da 

Lei 11. 892, de 29 de dezembro de 2008. Porém a consolidação como Instituto surgiu 

no momento em que as Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia e as Escolas Médias 

de Agropecuária Regional da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC), ou seja, as Escolas Médias de Agropecuária Regional da CEPLAC 

(EMARCs) foram integradas numa só instituição (PDI IF Baiano, 2010).  

 Esse IF, atualmente, tem oferecido os seguintes cursos à população: Técnico 

em Alimentos; Técnico em Agropecuária; Técnico em Zootecnia; Técnico em 

Agropecuária, na modalidade PROEJA na pedagogia da alternância27; Técnicos em 

Informática na modalidade subsequente; Integrados ao Ensino Médio; Três (03) 

cursos de graduação: Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em 

Geografia; e Bacharelado em Zootecnia, além de uma parceria feita com IF Paraná, o 

qual oferta ao campus de Santa Inês, três (03) cursos na Educação a Distância (EAD): 

Técnico em Eventos, Técnico em Agentes Comunitários e Técnico em Serviços 

Públicos, esses que por sua vez estão publicados no PPI do IF Baiano de Santa Inês 

(PPI IF Baiano, 2015-2019). 

 O IF de Santa Inês pretende ofertar uma EP de qualidade, gratuita e pública, 

configurando-se como uma escola de excelência para a formação humana e 

crescimento local e regional, estabelecendo assim uma integralização entre educação, 

ciência e tecnologia aos mais diversos públicos, contribuindo dessa maneira para a 

formação da cidadania e capacitação para o mundo do trabalho.   

 
27Oferta de educação profissional de nível técnico aos sujeitos do campo sem desvinculá-los do seu 
contexto e valores sociais. Indicamos o endereço eletrônico, 
<http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines/if-baiano-campus-santa-ines-oferta-proeja-na-
pedagogia-da-alternancia/> para melhor compreensão.  
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 As escolhas desses lugares estão implicadas com o nosso objeto de estudo e 

também alicerçados na ideia que é a partir da relação com o trabalho que os 

professores constroem ao longo de suas vidas o seu processo de DP, e as experiências 

de tornarem-se professores na EPT.  

 Sendo assim, as concretizações dessas escolhas se deram por meio de algumas 

definições: serem IFs localizados na Bahia; ofertar a modalidade integrada de 

educação voltada aos discentes do ensino médio em articulação com ensino técnico; 

serem docentes de matemática efetivos da modalidade integrada28 e dispostos a 

colaborar na produção de conhecimento de maneira voluntária.  

  

4.3 Colaboradores da pesquisa 
 

 Inicialmente o nosso público alvo consistiu em 07 (sete) professores de 

matemática efetivos da modalidade integrada: 02 (dois) do IFBA, 05(cinco) do IF 

Baiano. Entre esses, e atendendo aos critérios estabelecidos participaram nesta 

pesquisa 04 (quatro) professores, sendo 02 (dois) do IFBA e 02 (dois) do IF Baiano.  

 A ausência de 03 (três) professores efetivos do IF Baiano nesta pesquisa, 

justifica-se pelos motivos de: licença maternidade; licenças de saúde e capacitação 

profissional (doutorado). O contato com esses foi incompatível com o tempo de 

duração do estudo e demandas do mestrado. Ressaltamos que entre os participantes 

existia uma única professora, sendo que no momento de produção das histórias, a 

mesma estava no período de licença materna, por isso não foram apresentadas as 

questões de gênero nas narrativas produzidas. Não desconhecemos essas questões e 

sabemos o quanto são importantes, uma vez que é tão naturalizada a ideia de que os 

homens são mais capacitados para a matemática do que as mulheres. 

 De acordo com Oliveira, Oliveira e Fabrício (2004, p. 172), ao selecionar os 

participantes para o trabalho de uma produção científica é preciso ter em mente que:   

 
28 Restringimos o público de professores de matemática temporários (substitutos) devido à 
aproximação de encerramento de seus contratos nos mencionados IFs no período realizado da 
investigação, para que assim, não fosse inviabilizado o sentido de aprendizagens ao longo da vida 
definidos em nossa pesquisa, que é compreender os participantes em seus aspectos contínuos de vida 
pessoal e profissional nesses espaços formativos da EPT.     
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    [...] no momento em que se escolhe um grupo específico a ser 
pesquisado, esse corresponde a um contexto de sociedade que deve 
ser cuidadosamente trabalhado por meio da escolha teórica, e 
consequentemente, através das categorias utilizadas para a análise de 
dados.   

 
 Assim, cabe aqui relembrar que ao selecionar os nossos colaboradores da 

pesquisa, desenvolvemos a escolha teórica já explicitada nos tópicos anteriores e com 

isso, buscamos a preservação das identidades e integridade dos participantes. Para 

isso, sugerimos inicialmente aos professores que escolhessem nomes fictícios para o 

diálogo com suas narrativas, porém esses deixaram a cargo da pesquisadora tais 

escolhas.  

 Com o intuito de manter o anonimato dos professores utilizamos nomes de 

matemáticos importantes da história da humanidade29, sendo que a escolha ocorreu 

em virtude de sabermos que esses deixaram suas contribuições para a história da 

matemática, e assim sabemos também, que todo processo de pesquisa científica 

contribui para a produção de novos conhecimentos, que nesse caso se fez por meio 

das narrativas dos professores de matemática colaboradores desta pesquisa. Por fim, 

para ampliar a dimensão ética da pesquisa retiramos das transcrições 

intencionalmente, nomes de pessoas, cidades, disciplinas, ou qualquer outra 

informação que pudessem transmitir pistas na identificação dos professores de 

matemática da EPT.  

 

4.4 Produção das histórias de vida... como desenhamos? 
 

 As técnicas para a produção das histórias definidas na pesquisa científica 

possibilitam ao investigador um caminho mais seguro para analisar o que se almeja 

compreender. Dessa maneira, toda técnica precisa estar em sintonia com as 

pretensões do estudo, para que o pesquisador possa criar um ambiente favorável 

para captar, reter e interpretar as informações, base para o conhecimento que almeja 

produzir. Nesse sentido, utilizamos como técnica de produção, as narrativas 

 
29René Descartes, Isaac Newton, Arquimedes e Euclides são importantes matemáticos da história da 
matemática que substituíram nomes dos colaboradores que participaram nesta investigação, sendo 
que pela nossa postura ética os nomes verdadeiros dos participantes não serão apresentados.    
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(auto)biográficas orais dos professores de matemática da EPT, essas que por sua vez, 

ocorreram por meio das entrevistas narrativas.30 

De acordo com Gatti e André (2010) as entrevistas narrativas trazem como 

características uma atitude quase passiva em relação ao trabalho desenvolvido pelo 

pesquisador, visto que o seu intuito ao utilizar essa técnica será de construir com o 

investigado a sua história de vida, deixando o participante compor de forma livre os 

relatos da maneira cronológica que venha se sentir confortável.  

Além disso, essas mesmas autoras enfatizam que as entrevistas narrativas 

representam um diálogo interpretativo, no qual, por meio das lembranças contadas 

pelos sujeitos que narram suas histórias, o pesquisador terá possibilidades de 

perceber os momentos que indicam o término do relato, e a partir daí motivar o 

colaborador a explicar alguns fatos que não tenham ficado claros para abstração de 

novos conhecimentos, com isso, gerando novas informações para futura 

interpretação (GATTI; ANDRÉ, 2010).  

Sendo assim, para compreender as experiências, as histórias de vida pessoal e 

profissional dos nossos colaboradores, utilizamos entrevistas narrativas, “A 

entrevista é, nas ciências sociais, o procedimento mais usual no trabalho de campo. 

[...], além de permitir uma obtenção mais direta e imediata dos dados, serve para 

aprofundar o estudo [...]” (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 120).  

Para direcionar o diálogo na produção dos dados com os professores, 

elaboramos um roteiro (Apêndice A) para conduzir a construção das narrativas. Na 

concepção de Oliveira, Oliveira e Fabrício (2004, p. 168) o “[...] roteiro se destina 

apenas a guiar os pesquisadores, para que estes não percam o elo com as referências 

que norteiam a pesquisa [...]”.  E assim, nosso roteiro não perspectivou a limitar os 

participantes, mas sim provocá-los a narrar novos acontecimentos na reconstrução de 

suas histórias que porventura não fossem compreendidos pela pesquisadora. 

Observa-se que “[...] a descontinuidade como a subjetividade são partes integrantes 

da própria constituição humana [...]”. (OLIVEIRA; OLIVEIRA; FABRÍCIO, 2004, p. 

172 -173).  

 
30 A produção de entrevistas narrativas junto aos participantes se deu porque nossa intenção foi 
construir de forma dinâmica e livre, informações de acordo com recordações memorativas dos 
colaboradores.    
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Desse modo, o roteiro para produção das narrativas foi elaborado a partir de 

04 Blocos. No Bloco I tratamos as questões sobre trajetória escolar/ 

processos/percursos formativos desenvolvidos pelos professores; no Bloco II 

investigamos sobre experiências profissionais dos participantes; no Bloco III 

buscamos a relação do investigado com a Matemática, com o Ensino da Matemática, 

e com a Formação para atuar no Ensino Técnico/Técnico de nível Médio e, por 

último, no Bloco IV procuramos compreender acerca dos conhecimentos dos 

professores sobre: formação profissionalizante, ensino da matemática na EPT, além 

das satisfação/insatisfação profissional encontradas por eles no ambiente de trabalho 

(Apêndice B).   

Assim, a fim de responder ao nosso objetivo geral, esses blocos serviram de 

base para os desdobramentos das mencionadas questões, conferindo à pesquisadora 

uma escuta atenta para captar o que porventura não tivesse sido relatado pelos 

investigados, dessa maneira, eles foram construindo sua história sem qualquer 

interrupção, e somente, após o final de cada pensamento concluído dos 

colaboradores, a investigadora poderia fazer considerações para entender melhor o 

que já havia sido narrado.   

Portanto, essas histórias foram construídas como forma de apreender as 

implicações dos participantes em seus processos de tornarem-se professores.   E para 

produzir o conhecimento científico que propusemos aos professores, esses 

solicitaram antecipadamente um pré-roteiro com a proposta de trabalho para que 

pudessem compreender a dinâmica que iria ser construídas com eles, (Apêndice C).   

 E assim, essa construção foi desenvolvida em 02 (dois) encontros de forma 

individual, e sem nenhum tipo de acompanhamento escrito por parte do pesquisado 

e nem da investigadora. Esses falaram de forma livre em todos os encontros, além 

disso, respeitamos de maneira ética os dias estabelecidos pelos participantes e seus 

momentos de exaustão durante as narrativas. Ressaltamos também, que as histórias 

contadas foram gravadas em mídia digital, depois ouvidas, transcritas na integra, 

lidas e enviadas de modo físico e por e-mail aos professores, para que esses 

pudessem validar o material produzido para futura análise. Esse consentimento à 

pesquisadora ocorreu por meio da entrega da carta de cessão (Apêndice D), a qual foi 
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enviada junto com as transcrições revisadas, e posteriormente devolvida pelo 

colaborador prontamente assinada e reconhecida com firma registrada em cartório.     

 Talvez, pelo fato de pertencer ao mesmo universo de trabalho e ser também 

professora, posso confirmar que a produção dos dados tornou-se um momento 

prazeroso e bem natural. Além disso, pelo fato de ter feito previamente visitas no 

campo de trabalho antes de agendar as entrevistas com os professores, consegui criar 

por meio dessa ação, vínculos de cumplicidades com eles.  

Logo, posso afirmar que o momento de construção das narrativas 

(auto)biográficas foi bastante significativo tanto para a pesquisadora, quanto para os 

investigados, visto que, a partir dos diálogos construídos fomos oportunizados em 

reflexões sobre nossa condição de sermos professores. O reconhecer-se no outro criou 

uma situação de confiabilidade para que os participantes pudessem revelar suas 

subjetividades no campo de pesquisa.  

 

4.5 Análise das Histórias de vida dos participantes 
 

A pesquisa auto(biográfica) oportuniza o diálogo e o repensar sobre si, tanto 

ao colaborador como também ao pesquisador. Assim, as histórias de vida 

construídas pelos indivíduos durante sua trajetória pessoal e profissional, sinalizam 

marcas de subjetividades e construções identitárias as quais precisam ser discutidas, 

analisadas, tratadas e categorizadas a fim de responder o que se pretende pesquisar.   

Desse modo, as histórias de vida de nossos participantes foram produzidas 

por meio de narrativas (auto)biográficas orais, às quais foram transcritas e 

repassadas para conhecimento e aprovação desses, a fim de que pudéssemos analisar 

e interpretar suas vozes.  

Levando em consideração a mediação do pesquisador(a) no campo empírico e 

a maneira como produz a técnica de pesquisa, Souza (2007), ao tomar princípios 

teóricos-metodológicos propostos por Queiroz (1981), aponta a diferença entre 

narrativa como depoimento e como história de vida. Na visão do autor, nas 

narrativas como depoimento o investigador dirige e conduz o que o pesquisado deve 

dizer, já nas narrativas de histórias de vida, diferente do depoimento, é o investigado 
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quem decide a partir de suas lembranças o que deve ser contado ou não ao 

pesquisador (SOUZA, 2007). Sendo assim, a compreensão de narrativas que 

utilizamos neste estudo é fundamentado por meio das histórias de vida, a partir 

dessa concepção explicada por Souza, “Ainda que o pesquisador dirija a conversa, de 

forma sútil, é o informante que determina o ‘dizível’ da sua história, da sua 

subjetividade e dos percursos da sua vida”. (SOUZA, 2007, p. 67, grifo do autor).    

Outra concepção acerca das narrativas e que traz aplicabilidade em nossa 

pesquisa é observada no trabalho de Souza (2014, p. 42), quando nos afirma que a 

pesquisa-formação desenvolvida a partir das narratividades dos sujeitos, possibilita a 

construção de:  

  [...] experiências de pesquisa centradas nas práticas de formação, com 
as histórias de vida e com abordagem (auto)biográfica tanto em 
relação as práticas de formação, a construção da identidade docente, 
quanto em relação as memórias e trajetórias pessoais e institucionais 
de professores em processo de formação [...].     

 
Nesse sentido, Josso (2007, p. 427) ao discutir sobre as narrativas das histórias 

de vida infere que:  

  [...] antes mesmo de abordar as ideias que estruturam nossa 
compreensão de nós-mesmos, dos outros, dos acontecimentos que 
teremos que viver, é preciso passar pela colocação em evidência das 
sensibilidades subjacentes a nossos julgamentos e a nossas reações. 
Nossa primeira percepção do mundo e de si-mesmo passa pela 
consciência de nossas percepções sensíveis, conjuntamente ou 
separadamente segundo as circunstâncias, mas sempre num 
movimento, ou seja, numa atividade.   

 
A partir dessas concepções e corroborando com o entendimento de narrativas 

(auto)biográficas, acreditamos que para compreender a subjetividade do outro é 

necessário primeiro reconhecer nosso limiar de sensibilidades em conexão com a 

compreensão da realidade multifacetária e complexa à qual estamos implicados, a 

fim de não ajuizar ao narrador valores que não estejam no contexto de suas 

realidades, como também não distorcer as histórias de vida às quais foram contadas 

ao pesquisador durante a produção dos relatos.   

 Souza (2014, p. 43) baseado no trabalho de Souza (2006a) descreve três tempos 

narrativos para categorizar e organizar produções com narrativas, “Tempo I: Pré-

análise/leitura cruzada; - Tempo II: Leitura temática – unidades de análises 
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descritivas; - Tempo III: Leitura interpretativa-compreensiva do corpus”. Como é 

entendido pelo referido autor, esses tempos servirão de ideia metafórica para a 

leitura dos discursos, por possibilitar uma estrutura interpretativa através do “tempo 

de lembrar, narrar e refletir sobre o vivido” (SOUZA, 2014, p. 44). 

 Sendo assim, o Tempo I, faz menção ao momento de organização do material 

produzido e leitura dos mesmos, com vistas a construir uma representação dos 

indivíduos que foram analisados, a fim de caminhar para a leitura cruzada, essa que 

por sua vez irá revelar as particularidades de cada história contada (SOUZA, 2014).  

 Em relação ao Tempo II, é importante destacar que esse está vinculado ao 

Tempo I, visto que para construir as categorias de análises ou unidades de análise 

temática, será necessário fazer as leituras cruzadas das narrativas dos participantes, 

para em seguida realizar a análise compreensiva- interpretativa (SOUZA, 2014).   

 O Tempo III vincula-se ao momento de todo o processo de análise, desde o 

início da organização e seleção dos relatos, exigindo do pesquisador bastante 

disposição, dedicação e atenção nas leituras, sendo imprescindível “releituras 

individuais e em seu conjunto do corpus das narrativas”, a fim de garantir a clareza 

das unidades temáticas para futura interpretação com base em fundamentação 

teórica que possam explicar as análises compreensivas-interpretativas (SOUZA  2014, 

p. 46).  Dessa maneira, cabe considerar que esses tempos mantém uma relação 

recíproca e dialógica entre sim, mas por vezes também podem apresentar 

singularidades em determinados momentos das análises.    

 Para Souza (2014) a análise compreensiva-interpretativa das narrativas dos 

indivíduos implica em evidenciar de maneira colaborativa as relações entre, o objeto 

do estudo junto às ações e concepções dos sujeitos envolvidos, buscando demonstrar 

também, as práticas e processo de investigação-formação, visando apreender os 

acontecimentos individuais ou coletivos por meio das narrativas escritas/orais. Essas 

que por sua vez, partem das subjetividades que cada ser confere em suas formações 

(SOUZA, 2014).   

Dessa explicação de Souza, entendemos que a análise compreensiva-

interpretativa possibilita ao pesquisador uma escuta sensível para que assim seja 

possível mergulhar na singularidade das histórias e das experiências relatadas pelos 
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indivíduos, a fim de possibilitar uma apreensão da realidade vivenciada dos 

participantes, como também para tentar responder questionamentos ora 

desconhecidos.  

Portanto, além desses tempos narrativos explicitados por Souza (2014), o autor 

nos aponta que existe diversas possibilidades de análises com produções narrativas. 

Contudo, para a compreensão das histórias produzidas neste estudo, utilizamos a 

leitura compreensiva-interpretativa, proposta pelo mencionado autor, tendo em vista 

que esse tipo de análise, nos possibilitou um direcionamento metodológico para 

organização das etapas, categorização dos relatos e compreensão das 

rememorizações de vida contadas pelos colaboradores sobre seus processos de 

construções identitárias ao longo de suas trajetórias de vida.   

Sendo assim, a partir dos tempos narrativos de Souza (2014) organizamos um 

desenho de análise que emergiu dos blocos de eixos formativos e narrativos - 

(Apêndice A), e das leituras exaustivas das histórias de vida dos professores desta 

pesquisa. Em relação aos eixos de análises, esses surgiram a partir dos significados 

de formação, identidade docente e DP, a fim de responder à questão orientadora e os 

objetivos desta investigação. Assim, nossas unidades temáticas às quais 

apresentaremos no próximo capítulo, foram desenvolvidas por meio de cinco 

categorias de análises que nos levaram a compreender, como os professores de 

matemática da EPT constroem suas identidades docentes no decurso de suas vidas.  
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5 OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA EPT CONTAM SUAS HISTÓRIAS 
DE VIDA E PROFISSÃO 

 
 

 
 Neste capítulo apresentamos as narrativas (auto)biográficas orais dos 

professores de matemática dos IFs: IFBA de Jequié e IF Baiano de Santa Inês, por 

meio das quais nos propusemos a pesquisar - Tornar-se professor de matemática nos 

Institutos Federais: narrativas de um processo formativo no interior baiano.  

 Para entender os diálogos construídos, faremos um exercício de uma análise 

compreensiva- interpretativa a partir do que nos contaram sobre suas caminhadas na 

docência, e em especial na EP, e, para a construção das análises dos discursos 

narrados, partimos do entendimento que o DP é um processo que confere aos 

docentes uma aprendizagem ao longo de suas vidas, e que é nesse percurso que 

constroem suas identidades de professores.   

 Sendo assim, o desenvolvimento dessa etapa nos possibilitou compreender o 

quê os professores de matemática dos IFs de Jequié e Santa Inês pensam sobre si em 

seus processos identitários junto à profissão para constituírem-se docentes de um IF.   

 Compreendendo que o ato de tornar-se professor compõe as bases de 

formação, experiências individuais e coletivas, construção de saberes, imbricações 

institucionais, aprendizagens, competências, reflexões sobre o trabalho e a prática-

educativa e identidades profissionais construídas ao longo de o todo processo de 

desenvolvimento na carreira, entre tantos outros aspectos que se façam interligados 

ao trabalho e a vida dos professores, é que essas histórias narrativas são 

apresentadas.    

 Desse modo, esta pesquisa que desenvolvemos com nossos colaboradores 

buscou compreender as rememorizações dos processos formativos, as histórias de 

vida profissional e pessoal, as manifestações de entendimento de si e de seu papel no 

processo formativo de estudantes, contextos de vida e trabalho que mobilizaram 

experiências marcantes no decurso da construção de seus processos identitários, tais 

pretensões, por sua vez, foram pensadas como princípios para narrar sobre a 

construção da IP desses participantes ao longo de seu DP, ao tempo que pretendeu 

buscar responder à nossas questões de pesquisa. 
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 Assim, baseando-se na pergunta norteadora, nos objetivos propostos, e no 

roteiro de entrevistas narrativas, esta seção foi dividida em tópicos a fim de 

discutirmos as unidades temáticas que surgiram após as exaustivas leituras das 

narrativas dos participantes:  

✓ Quem somos e quais caminhos percorremos até chegar ao ensino de 

matemática;  

✓ Dos caminhos iniciais às relações construídas com a Escola Técnica e à 

Docência;  

✓ A escola Técnica, a matemática, o ensino e a relação construída com o 

ambiente escolar;  

✓ As percepções do narrar-se, olhar-se, imaginar-se;  

✓ Tornar-se professor – inferimos sobre um caminhar para o outro... um 

caminhar para si.  

 Os relatos de nossos participantes nos levam a compreender, por meio de suas 

histórias de vida, informações importantes sobre a realidade e os contextos 

experenciados por estes profissionais, a compreensão que eles têm de si e a relação 

que estabelecem com o trabalho, a instituição e seus pares, além de como constroem 

seus processos identitários e o DP para atuarem na rede de EPT.   

 Sendo assim, as histórias de vida de nossos colaboradores foram analisadas 

por meio de textos narrativos em primeira pessoa31, e também por excertos das 

narrativas. Essas escolhas ocorreram de modo intencional, isso porque nossa 

pretensão no primeiro caso foi apresentar a subjetividade de cada participante 

considerando as experiências pessoais e profissionais que construíram no decurso de 

suas vidas. Já o uso dos excertos utilizamos como forma de compreender os 

investigados nas mais diversas dimensões – processos formativos, relações sociais, 

atuação profissional, dentre outros –, para possíveis interpretações de como 

constroem a ID na caminhada de tornar-se professores.  

 

 

 
31Esse recurso de análise foi desenvolvido somente no tópico 5.1 
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5.1 Quem somos e quais caminhos percorremos até chegar ao ensino de 

matemática 

 

     Narrar sobre nossos colaboradores implica dar significado aos objetivos deste 

trabalho de pesquisa, por isso, essas histórias foram textualizadas da seguinte 

maneira: 

 

5.1.1 Professor René Descartes 

   

  Produção da história de vida realizada no IF em 18 de Julho de 2018. Duração 

da gravação: 67 minutos e 33 segundos. Ele tem 44(quarenta e quatro) anos e é 

efetivo da rede federal de ensino profissional técnico de nível médio. Possui 

graduações em licenciatura em ciências (habilitação plena em matemática) e 

licenciatura em filosofia. É mestre em educação matemática pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC). Em relação ao seu percurso profissional na docência, exerce a profissão 

de professor há 22 (vinte e dois) anos, sendo que até a presente data os 03 (três) 

últimos anos de dedicação especial na EPT.   

 Eu vim tradicionalmente de uma família nordestina, do Ceará, que por sinal é uma 

região que gosta muito de matemática, não sei quais são os motivos, mas enfim, a gente veio 

muito novo aqui para Bahia. Somos uma família de 7 irmãos, dentro dessa família eu observei 

que quase todos gostavam de matemática, especialmente de uma forma mais aplicada, de uma 

matemática assim que pudesse resolver problemas, e acho que eu cresci com isso.32 

 Eu cresci nessa perspectiva da matemática como uma ferramenta, como algo que pode 

auxiliar na resolução de um problema e desde criança eu percebia que eu gostava de ajudar os 

meus colegas que tinham certa dificuldade em compreender a matemática. Como eu tinha... e 

isso acontece muito em sala de aula no ensino de matemática, sempre tem aquela pessoa que 

tem, como em qualquer área, mas em matemática talvez se sobressai um pouco mais essa 

questão de uma pessoa ter mais aptidão para uma área do que para outras áreas.  

 Aquelas pessoas que não tinham muita aptidão para matemática eu gostava de ajudar, 

 
32Nesta seção, como forma de destaque, as narrativas de todos os colaboradores são apresentadas em 
formato Itálico.  
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e acho que foi nesse período, nesse percurso que eu fui descobrindo que eu gostaria de ser 

professor.  

 Houve um certo momento que eu pensei em fazer engenharia, mas na épocaque eu fiz 

faculdade, você só conseguia fazer engenharia se fosse em Salvador ou indo para outra cidade 

de maior porte do que a minha, assim optei por ficar na minha cidade, fazer o curso de 

licenciatura em matemática e foi o primeiro e único vestibular33 que eu fiz e, graças a Deus, 

passei no curso de matemática.  

 Fui fazendo o curso e me identificando muito, especialmente com a área de ensino. Eu 

percebia que gostava de ensinar aquele pouco que sabia, gostava de ensinar, de passar para os 

meus alunos, e com isso, fui fazendo o curso de matemática. Esse curso tinha um viés muito 

da matemática a qual chamamos de matemática pura, uma matemática mais voltada para 

teoremas, para demonstrações, mais axiomática.  

 Mas ficava um germezinho de uma questão, especialmente quando eu fiz uma 

disciplina chamada História da Matemática, com professor Michel, o qual aposentou-se 

recentemente, quer dizer, há alguns anos. Ficou aquele germe assim porque existiam, por 

exemplo, filósofos, matemáticos, aquilo me chamava muito atenção que as pessoas que 

contribuíram com a matemática não eram única e exclusivamente matemáticos, aquele 

profissional da matemática, aquela pessoa que sentava e ficava pensando teoremas, ficava 

pensando em conjecturas matemáticas, isso me chamou muita atenção e me inquietava muito 

algumas disciplinas que eu fiz na UESB. O meu primeiro curso foi na UESB, eu não 

conseguia responder essas questões, e logo depois que eu terminei a graduação em matemática 

eu busquei fazer filosofia, no curso de filosofia.  

 Eu incentivado pela minha esposa, acredito que no curso de filosofia eu consegui 

canalizar e responder algumas questões que ficaram na minha formação no curso de 

matemática. No curso de filosofia eu comecei a compreender o porquê que existiam pessoas 

com outras formações e outras áreas que contribuíam também para a matemática, e com isso, 

gostei muito do curso de filosofia, esse que foi minha segunda formação.   

 
33 Durante a leitura da transcrição ficamos com dúvida a respeito da forma de ingresso do participante 
no curso de filosofia, uma vez que neste ponto da narrativa afirmou que fez um único vestibular. Ao 
fazer contato com o professor, ele nos informou que quando ingressou nesse curso, já havia feito a 
graduação em matemática, e como já era graduado, não precisou passar pelo processo seletivo como 
os demais ingressantes. Nesse caso sua entrada se deu por meio de análise de currículo. E assim, 
cursou apenas as disciplinas necessárias para concluir a nova graduação, tanto é que o curso era de 04 
anos e conseguiu fazer em 02 anos.    
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 O curso de filosofia nesse período... também um pouco antes do curso de filosofia eu já 

lecionava matemática em escolas particulares, e logo passei também no concurso tanto da 

UESB quanto do Estado.   

 Esses foram os concursos que eu me propus a fazer, fiz e passei para a UESB, eu passei 

para o laboratório de física e no Estado eu passei para professor de matemática, logo avancei 

para 40 horas no Estado. Depois reduzi porque assumi a UESB, e fiquei concomitantemente 

lecionando no Estado, em faculdades particulares, em escolas particulares e na UESB 

trabalhando com laboratório de física. Foi nesse processo, nessa mescla de muitas coisas que 

foram permeando minha profissão, que eu fui me fazendo.  

 Eu acho essa questão da matemática aplicada que eu gostava muito, de uma 

matemática voltada para uma prática, voltada para uma aplicação, encontrei isso nos 

laboratórios de física e comecei a ver sentido de todo aquele estudo que fazia de matemática, 

onde eu poderia aplicar, em que momento era aplicado aquilo, como era aplicado.  

 Assim, fui percorrendo, lecionando, e aconteceu algo que acho que foi marcante na 

minha vida, nesse processo de formação que foram os anos que eu trabalhei no Pronera34 que 

era o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, e tive a oportunidade, 

primeiramente, de trabalhar na UESB com estudantes jovens e adultos de assentamento, e 

logo depois no próprio assentamento.  

 Foi assim uma realização trabalhar nesse período no Pronera, pois consegui ver um 

outro viés da educação que mais tarde eu descobri que esse viés é um ramo da educação e da 

matemática, que era etnomatemática35, mas que até então eu não tinha conhecimento. Foi 

muito interessante porque me desconstruiu muito, nesse período que eu lecionei no Pronera, 

 
34 Criado em 16 de abril de 1998, por meio da Portaria Nº. 10/98, sendo em 2001 incorporado ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O objetivo do programa é fortalecer a 
educação nas áreas de reforma agrária. E o público alvo são jovens e adultos dos projetos de 
assentamento criados e reconhecidos pelo Incra, quilombolas e trabalhadores acampados cadastrados 
na autarquia, e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Para melhor 
esclarecimento indicamos a leitura do manual do Pronera, disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/sites/default/files/programa_nac_educacao_reforma_agraria.pdf>.   
35 A etnomatemática surge como proposta de investigação com o objetivo de estudar as matemáticas 
produzidas e praticadas por distintos grupos culturais. Na Primeira vertente a etnomatemática foi 
estudada por meio do Programa de Etnomatemática, que é um programa de pesquisa que busca 
compreender o conhecimento matemático dos grupos culturais, para assim levantar informações das 
técnicas e saberes criados e desenvolvidos em seus ambientes sociais.  A outra vertente, que é 
caracterizada pela Abordagem Metodológica, vem apresentar que existem inúmeras maneiras de 
ensinar e aprender matemática a partir de um contexto cultural de determinado grupo social. Nessa 
abordagem, os professores poderão se apropriar da matemática desses grupos para se tornarem 
investigadores de novos conhecimentos matemáticos dentro de cada realidade vivenciada. 
(D’AMBROSIO, 2012), (ROSA; OREY, 2013).     
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percebi que eles tinham uma matemática própria, que dava conta da realidade deles, dava 

conta dos problemas que apareciam na comunidade.  

 Percebi que estava sendo um intruso ali. No primeiro momento eu estava tentando 

levar uma matemática urbana, uma matemática centro-europeia, para uma realidade de 

assentamento, onde eles têm suas próprias medidas, seus próprios“padrões” de medida, 

asuaforma de contabilizar, sua própria forma de medir, enfim uma matemática muito 

característica de um grupo chamado MST36, um grupo de zona rural.   

 Aí se deu uma mudança de paradigma na minha vida nesse período que ensinei no 

MST, ensinei por um período de 7 anos. Pensei seriamente em abrir mão de todas as escolas 

que eu trabalhava na cidade, pensei muito em trabalhar somente com essa realidade. Mas, 

alguma coisa também me impeliu a não tomar tal decisão, o fato de ter uma família, e que não 

era um programa regular, às vezes ficava 6 meses sem acontecer, e eu tinha que dar conta 

também da minha família, eu tinha que suprir a minha família. 

 Fiz também uma pós-graduação em matemática, fiz pós-graduação em física37 e, 

finalmente, ingressei em 2012 no mestrado na UESC, no mestrado em Educação Matemática. 

Tive a oportunidade de fazer um mestrado na UFAL em Análise Matemática, tive a 

oportunidade também de fazer o mestrado em Sergipe, tive a oportunidade de fazer 

Profmat38mas optei pelo Mestrado de Educação Matemática. 

 Foi um momento em que estava em crise existencial com minha profissão, eu estava me 

sentindo um pouco desvalorizado dentro da nossa profissão. Vínhamos de uma grande greve 

que houve em 2012. Estava precisando buscar um novo curso num patamar maior, e me veio 

essa ideia de fazer o mestrado em Educação Matemática. Fiz o mestrado e, nesse meio tempo, 

fiz o concurso para o Instituto federal, e fui aprovado. Tinham 6 meses que estava no 

mestrado, aí fui aprovado. 

 

5.1.2 Professor Arquimedes 

 
  Produção da história de vida realizada no IF em 19 de Junho de 2018. Duração 

da gravação: 56 minutos e 21 segundos.  Ele tem 54 (cinquenta e quatro) anos, é 

 
36 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é um movimento social do Brasil, tendo como objetivo à 
luta pela reforma agrária brasileira, proposta pelos trabalhadores do campo.  
37 Ao fazer contato com o professor, ele nos informou que as mencionadas pós-graduações foram lato 
sensu.  
38 Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat). 
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efetivo na rede federal de ensino profissional técnico de nível médio, e possui 

licenciatura em matemática, mestrado e doutorado em estatística. Leciona na área de 

matemática há 34 (trinta e quatro) anos, sendo 12 (doze) no ensino médio Estadual e 

22 (vinte e dois) anos na rede federal de EP. 

 Eu quero fazer um relato a partir do ensino fundamental; onde eu tive, assim, uma fase 

da minha vida mais marcante na área que eu sigo hoje! Eu tive no meu ensino fundamental no 

segundo ciclo, lá de quinta a oitava série, o professor de matemática que era meu tio, irmão de 

minha mãe. Então por questão de afinidade, simpatia e afeto ao meu tio, eu não sei se isso teve 

uma influência positiva de modo que eu desse mais atenção para que eu a passasse a estudar 

mais.    

Não sei se foi exatamente isso, mas o fato que ao concluir o ensino fundamental a 

disciplina que eu mais me destacava de longe era matemática, eu gostava mais de estudar e 

enfim... Eu era muito jovem numa cidade do interior, e não conseguia naquele momento 

atrelar o fato de eu gostar de matemática e ser docente de matemática. Eu passei a gostar de 

matemática, eu estudava mais matemática, era desafiador aqueles problemas, aquelas coisas. 

Eu gostava da matemática, docente foi mais uma consequência.  

Quando fui para o ensino médio continuou essa coisa de eu gostar da área de cálculo, 

em especial de matemática, e sempre me saí bem! Então no ensino médio eu já não tinha 

dúvida que eu queria seguir a área de matemática, ou um curso da área de exatas, uma 

engenharia, enfim, isso já estava bem claro na minha cabeça.  

E quando foi na hora do vestibular eu terminei decidindo mesmo por matemática, eu 

não tinha ainda naquela época, aquela coisa assim, a porque eu quero ser professor. Professor 

foi consequência, porque eu gostava mesmo era da área de matemática. Então a coisa surgiu 

assim, depois de formar em matemática, vamos dizer assim, como fim mesmo a profissão é 

docência.  

 Durante os primeiros semestres eu comecei a lecionar ainda muito jovem com 21 

(vinte e um anos). Eu por muitos momentos cheguei parar e refletir, a avaliar se era aquilo 

que eu queria, porque era uma profissão difícil, entendeu? É muito desafiador você chegar 

numa sala de aula e às vezes você tem 50% (cinquenta por cento) dos alunos que estão ali 

porque os pais cobram, porque tem que vir. E aquela coisa toda, e você não pode se dar ao luxo 

de ensinar só pra quem quer, você tem que ensinar também pra quem não quer.  

 Comecei a lecionar em 1985 no meu primeiro ano de faculdade. Fiz minha faculdade de 
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matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lá por carência de 

profissionais nessa área, existia uma parceria da secretaria estadual de educação como a 

universidade.  

 O professor poderia atuar ainda que estivesse apenas no primeiro ano sob um contrato.  

Eu comecei durante meu período de faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, ainda como 

estudante da universidade do curso de matemática, e atuando como professor de matemática 

na rede pública. E só quando terminei a faculdade é que passei a ser realmente professor 

concursado. Mas minha primeira experiência como professor foi em 1985, que hoje já tem 32 

vai fazer 33 anos39.  

 E aí eu não nasci, eu não cheguei à faculdade um professor pronto! Na verdade eu 

cheguei [...] ao longo do tempo. A gente vai aprendendo com os erros com os acertos, vai 

aprendendo com os alunos, a gente começa com a experiência aprendendo a falar a linguagem 

do aluno, aprendendo com ele mesmo, às vezes você desenvolve, planeja alguma estratégia de 

ensino para o menino quando você explica, o aluno já fala pra você: “ah professor! eu aprendi, 

eu entendi dessa outra forma”. Então aquilo para você já é um ensinamento, vamos dizer 

assim, a perceber a forma que ele entende, a forma que fica mais fácil para ele.  

 Então a vida ensina muito ao professor eu posso dizer a você seguramente que com a 

faculdade aprendi muito a teoria, mas a questão de ser professor mediador, facilitador, de 

poder vamos dizer assim, é... fazer o aluno se apropriar do conhecimento, isso é uma coisa 

mais com a prática.  

 Assim, foi com a experiência que eu tive do meu tio, foi mais para desenvolver o gosto 

pela matemática, mas a docência foi a prática que me ensinou mesmo! não foi nem a faculdade, 

não!  

 Então foi, algumas vezes foi a consequência disso, e eu acho que essa questão da 

empatia quando se tem com um profissional, quando um profissional faz um trabalho bem 

feito, um trabalho sério, e se preocupa. Essa questão da admiração da pessoa termina 

contagiando um pouco você, a passar a gostar da área. 

 Acho que o meu gosto pela matemática, acho que surgiu daqui! Considerando que 

contrariamente ao que muita gente diz: “ah, porque matemática tem que está na veia, tem que 

gostar, tem que...”, eu não acredito nisso! Meu pai tinha só até quinto ano do primário, e 

 
39 Essa informação foi relatada à pesquisadora no ano de 2018, período de realização da produção da 
história de vida do referido colaborador.  
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minha mãe ensino fundamental. Ninguém se destacava em matemática e não tinha, vamos 

dizer assim, de quem herdar o dom. Vamos dizer assim, foi na verdade a motivação, foi mais é 

uma motivação externa mesma, uma empatia. Então foi mais ou menos isso.  

 

5.1.3 Professor Isaac Newton 

 

  Produção da história de vida realizada no IF em 18 de Julho de 2018. Duração 

da gravação: 42 minutos e 48 segundos.  Ele tem 27 (vinte e sete) anos, é efetivo na 

rede federal de ensino profissional técnico de nível médio, possui licenciatura em 

matemática, mestrado em modelagem computacional. O referido professor trabalha 

há 05 (cinco) na área educacional, dentre esse período atua com dedicação exclusiva 

há 01 (um) ano na EP. 

Muitos professores contribuíram para a escolha da profissão. Me recordo que, ainda no 

ensino médio fazendo o terceiro ano do ensino médio, eu conversava com alguns professores 

que ainda estavam em formação. Tive muitos professores que estavam em formação na própria 

Universidade de Santa Cruz40 e eles conversavam comigo e falavam sobre a área, professores 

da área, por exemplo, de física, me incentivaram bastante. Eles viam que eu tinha uma certa 

habilidade com a matemática, diferente de uma grande maioria lá da classe, e, aí eles falavam: 

“nossa! você tem um perfil para fazer algo da área de matemática, mas você ainda consegue 

ajudar as pessoas a entenderem algum problema que passamos aqui na sala, então, talvez uma 

profissão para você seria a de professor”.  

Até então eu não pensava na profissão em si. Como aluno de ensino médio ainda eu 

não tinha essa maturidade. Me lembro que eu ainda tinha 17 anos nessa época, mas essas 

conversas que eu tive com esses profissionais, foram o que me motivaram a fazer o curso de 

matemática, e durante o curso eu também tive outros exemplos de professores que me 

incentivaram a progredir a buscar uma pós–graduação.  

Os próprios grupos de pesquisas que eu participava, eu discutia muito sobre assuntos 

mais avançados de pós-graduação, que foi o que mais me motivou a fazer a pós-graduação que 

eu fiz, foi o grupo. Foi o grupo de pesquisa sobre ambientes computacionais voltados para sala 

de aula, o GEPMAC41 lá na UESC, e esse contato com esse universo foi que me fez buscar 

 
40 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
41 Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem da Matemática em Ambiente Computacional, e tem 
por objetivo intervir na formação inicial e continuada do professor, em especial ao ensino e 
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essa profissão.  

[...] Família sempre me incentivou em palavras que eu poderia me sair bem nessa 

profissão, e, por isso eu ingressei, por conta de amigos, professores e família.   

 [...] me lembro bem  que eu comecei na área de educação, logo no início da minha 

graduação em 2010 quando eu entrei na faculdade para área de matemática, licenciatura em 

matemática, lá na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus. Eu já tive 

oportunidade de ingressar como professor, numa escola particular na região Ilhéus – Itabuna, 

onde eu lecionava matemática basicamente para alunos do ensino fundamental e algumas 

vezes para nível médio, apenas como substituto de professores.   

De lá até aqui eu participei de alguns programas voltados também para área de 

educação, programa bem conhecido que é o PIBID42, que está presente em várias instituições 

públicas, principalmente aqui na Bahia [...]. Durante esse programa também tive um contato 

direto com a escola, não como professor, mas como é, sempre eu digo como uma espécie de 

estágio. Estagiário onde acompanhava as práticas docentes de professores que já atuavam há 

bastante tempo, sempre aprendendo com essas experiências, aprendendo com outros 

professores, aprendendo com os próprios alunos, tanto a parte administrativa dos locais onde 

eu trabalhei também.  

Além desses projetos voltados para educação, eu sempre gostei também da área de 

pesquisa. Pensando já nessa parte de pesquisa, comecei a trabalhar em alguns projetos lá na 

UESC, que me possibilitassem um futuro, fazer alguma pós-graduação na área de pesquisa e 

matemática, não sendo para educação propriamente dita, mas para área de matemática pura.  

Minha formação é em matemática, fiz a graduação em licenciatura em matemática, 

porém o mestrado foi um pouco mais interdisciplinar, foi na área de ciências exatas, seria uma 

junção de computação e matemática. 

Só que com o passar do tempo, a partir das experiências que eu tive como docente eu 

peguei o gosto pela área de educação e acabei fazendo o mestrado, nem na área de matemática 

pura, nem na área de educação matemática, eu fiz o mestrado em modelagem computacional, 

 
aprendizagem da matemática utilizando ferramentas tecnológicas, além de aprofundar conhecimentos 
teóricos metodológicos na perspectiva de uma prática docente que concebe o professor como 
pesquisador e como um agente de transformação (GPEMAC, 2019).       
42 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), criado pelo Decreto nº 7.219/2010 
e regulamentado pela Portaria 096/2013, funciona como uma das iniciativas de política de formação 
inicial de docentes. É gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) (BRASIL, 2013b). 



121 
 

pensando na área de educação também no futuro, numa futura pós-graduação que é o 

doutorado. Tenho ainda interesse em fazer o doutorado na área de ciência ou computação 

voltado para educação que eu sempre me identifiquei com essas áreas e nas pesquisas de 

iniciação científica.  

 

5.1.4 Professor Euclides 

   
 Produção da história de vida realizada no IF em 15 de Junho de 2018 e 20 de 

Junho de 2018. Duração das gravações: 61 minutos e 05 segundos, e 87 minutos e 46 

segundos, respectivamente. Ele tem 36 (trinta e seis) anos, é efetivo na rede federal de 

ensino profissional técnico de nível médio e possui licenciatura em matemática com 

enfoque em informática. Cursou mestrado em modelagem computacional em ciência 

e tecnologia.  Em relação a sua experiência como professor, exerce a docência há 15 

(quinze anos), sendo 09 (nove) anos na EPT. 

Eu me recordo que tive como primeira professora minha própria tia, que começou a me 

ensinar as primeiras letras na verdade. Entrei na escola um pouquinho tarde porque nasci na 

zona urbana, mas minha família mudou-se para zona rural quando eu ainda era pequeno. E 

na zona rural não tinha a questão de séries. Então, eram apenas duas salas em que os meninos 

maiores estudavam em uma turma e os menores estudavam em outra turma.  

Então a divisão era por tamanho e não por conhecimento, então não tinha   questão de 

seriado era por questões de tamanho, nem sempre ficava na mesma turma, meu irmão mais 

velho que era maior ficava na turma mais avançada, e à medida que iríamos crescendo 

mudava-se de turma.  

Mas o tamanho ainda não me favoreceu no tempo (risos), então, assim, eu passei 

quatro anos de minha infância na mesma turma por questão de tamanho, sem poder mudar de 

turma, então por conta disso fiquei muito atrasado nos estudos quando fui para a cidade.  

Minha mãe me matriculou numa série muito atrasada em relação ao conhecimento que 

eu tinha na época. Em vez de me matricular na 2ª série, me matriculou no que chamava 

primeira fraca na época, que era tipo alfabetização, eu era tido como superdotado, mas era um 

conhecimento que eu já tinha prévio e que só depois com o tempo se descobriu que não tinha 

essa habilidade de superdotação. Então, por conta disso fiquei muito atrasado nos estudos, de 

pelos menos três anos. Fui matriculado na primeira fraca e depois na forte, para depois, 

segunda, terceira e quarta série em diante. 
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Nessa questão de estudar na zona rural, além da questão de não passar de série, tinha 

questão da própria alimentação da escola em si. A gente tinha merenda duas vezes por semana 

e que na época chegava de jegue, como só tinha duas salas não tinha ambiente apropriado para 

merenda, até a questão da própria higienização, por exemplo, a gente lavava a mão no riacho 

que tinha em frente, então assim, era uma limitação muito grande realmente. Quando eu vim 

para zona urbana a coisa melhorou um pouco, é meus pais não tinham muitas condições, mas 

eu pelo menos pude estudar mais coisas.   

Andava cerca de 5 a 7 quilômetros junto com meu irmão mais velho para estudar, e foi 

bem na época que meu irmão mais novo nasceu, e aí acabou estudando todo mundo na mesma 

escola, então tinha essa facilidade de irmos todos juntos para nossa escola.  

Aí eu fui avançando durante o tempo, primeira, segunda, terceira, quarta série e na 

época de passar para quinta série, que hoje é sexto ano, tinha questão de vai para o ginásio, 

então era tipo um status, tipo hoje, a universidade.  Tinha a questão do regimento, porque o 

ginásio tinha que ir de meia branca, sapato preto fechado, farda completa, e isso na época era 

caro, e meus pais tinham que gastar muito.    

Nessa época minha mãe não tinha dinheiro para me colocar no ginásio, porque não 

tinha condições de pagar o fardamento, então a princípio estudei até a quarta série, assim 

como meu irmão mais velho estudou até a quarta série, ia parar porque meus pais não tinham 

dinheiro para a farda.   

Nessa época minha professora da quarta série ficou sabendo que eu iria parar os 

estudos, que meus pais não tinham condições de me colocar no ginásio, então ela fez um 

desafio na sala que o melhor aluno da turma receberia, ganharia a farda. Ela daria o 

fardamento na verdade. Assim, foi uma benevolência que ela sabia que eu tinha um bom 

desempenho na turma e que eu tinha condições de concorrer como melhor aluno da turma.  

Então eu me esforcei durante o ano todo, e consegui galgar o êxito de ser o melhor 

aluno da turma em termos de nota, ganhei o fardamento e fui para o colégio, minha maior 

felicidade do mundo (risos).  

Eu sempre gostei muito de estudar, minha família também ficou muito feliz, e eu 

prossegui os estudos na quinta série, sexto ano, sexta série, sétima e assim eu sempre tive 

desafios durante minha vida escolar e sempre tentei ser o melhor possível em questão de 

desempenho. [...] 

Quando cheguei na oitava série, dava aula junto com minha tia num reforço escolar. 
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Primeiro eu fui aluno. Da sexta série em diante ela disse: “que eu não preciso mais, quero que 

você venha me ajudar a ensinar”. Aí eu tive o desafio de estudar conteúdos na frente pra 

ensinar os alunos, e tipo estava na sexta, sétima série, e tinha que estudar assunto de oitava, 

de primeiro ano, pra ensinar os alunos do curso dela, então isso era ótimo para mim, porque 

eu tinha que estudar conteúdos na frente para ensinar os demais.   

Aí eu desenvolvia muito mais, conclui a oitava série e fui pra o ensino médio, quando 

cheguei na oitava série eu estudava num colégio municipal em que nenhum dos professores 

era formado realmente na área de conhecimento. Todos os professores tinham apenas o 

magistério. Senti necessidade, é, de revisão, revisar. Eu tinha um nível de maturidade 

suficiente para perceber que eu precisava de mais, que eu não tinha o conhecimento suficiente 

pra fazer um bom ensino médio, mesmo com a facilidade que eu tinha, principalmente nas 

disciplinas de exatas.  

Nessa época quando eu passei para o primeiro ano, passei no concurso do município, 

eu fiz o concurso do município que só exigia o ensino fundamental. Então fui trabalhar no 

próprio colégio que estudava, trabalhava como assistente administrativo e serviços gerais na 

verdade. Trabalhava na questão de limpeza, tomava conta do banheiro masculino. Aí para 

minha sorte tinha um depósito que o pessoal guardava os livros, os livros didáticos que não 

eram utilizados de anos anteriores, era tudo guardado nesse depósito que eu também tomava 

conta, eu tinha a chave, aí então eu aproveitava e acessava esse depósito e pegava os livros e ia 

revisando, então comecei revisar desde a minha quinta série até a oitava série novamente, 

aproveitei as férias que era as férias escolares da oitava para o primeiro ano. Os assuntos que 

eu dominava eu passava, os assuntos que eu sabia mais ou menos achava que tinha que 

revisar, eu revisava, e os que eu não conseguia apreender porque não foram passados, os 

conteúdos foram negligenciados, então eu ia estudando, por conta própria tinha meu 

caderninho que ia anotando as fórmulas, propriedades, então ia anotando tudo que eu podia 

nos meus caderninhos. Tinha uns caderninhos pequenos até de poesia, então eu aproveitava e 

ia anotando matemática, química, e geografia, etc. Até hoje eu tenho alguns caderninhos, eu ia 

revisando e consegui nesse intervalo de férias de um mês e pouco de aula, revisar todo meu 

ensino fundamental. Todos os dias eu pegava seguro manhã, tarde e noite, e aí consegui 

revisar e fui para o primeiro ano com uma base muito melhor do que não teria se não tivesse 

feito isso. [...] Aí o meu primeiro ano do ensino médio foi muito mais tranquilo, por que eu 

tinha uma ótima base, eu busquei por conta própria.  
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Na época a gente teve uma sorte porque teve uma reviravolta política na cidade que foi 

interessante, porque entrou uma prefeita que resolveu investir muito na educação do 

município, colocou a própria filha dela para estudar na escola, e por conta disso também, ela 

deu credibilidade para escola e investiu realmente.  

Então, começou contratar professores universitários, até os professores que só tinha só 

o magistério começaram a ensinar na quinta, sexta e sétima série e o ensino médio ficou com 

os professores universitários. Normalmente quando você está na universidade você tem um 

gás a mais, você está com aquela empolgação aquele gás, aquela vontade de mostrar serviço.  

Esses professores chegaram com muito gás, com muita vontade de mostrar o serviço. 

Então era mais puxado, exigiam mais da gente, mas em compensação também aprendíamos 

mais, porque eram professores que tinham um estudo a mais, uma informação a mais, uma 

capacitação a mais.  

Nesse sentido foi muito positivo, porque no ensino médio tive conteúdos 

negligenciados como eu tive no fundamental, então, eu fiz ensino médio com uma abordagem 

mais avançada.    

Eu fiz um ensino médio me dedicando o máximo possível. Comecei fazer um outro 

curso, por quê?  Porque na época que eu estava na oitava série só existia magistério e 

contabilidade e eu sempre tive vontade de fazer contabilidade, que era a noite só. Mas quando 

eu passei para o 1º ano o governo tirou esses cursos, foi a época que acabou o magistério e 

acabou a contabilidade, então era só formação geral. 

Então você não tinha mais opção de escolher um curso profissionalizante, era só 

formação geral e aí foi muito frustrante, eu comecei fazer formação geral. Mas quando eu 

estava no segundo ano foi lançado o curso médio normal, que era o magistério, só que com 

uma nova roupagem.   

E foi oferecido no Colégio do Estado, aí o que acontecia, eu queria fazer esse curso 

médio normal, como eu fazia formação geral à noite fui fazer esse curso normal à tarde, na 

época.  

[...] aí o que aconteceu foi que quando eu comecei a fazer esse curso normal eu deixei de 

vender picolé, até porque o dinheiro era muito pouco. Comecei fazer magistério à tarde e 

formação geral à noite e pela manhã comecei trabalhar numa fazenda. [...]   

E o trabalho era basicamente cuidar de animal, uma espécie auxiliar de vaqueiro. 

Minha função basicamente era cortar capim e cana, como ração para os animais. Então, 
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cortava capim, cana, carregava carroça, descarregava carroça, colocava no cocho comida para 

os animais, fazia esse trabalho próprio de ajudante de vaqueiro.  

Na minha rotina eu levantava cinco da manhã, tomava banho, me arrumava, ia para o 

trabalho e trabalhava até 12h. Tinha liberdade de trabalhar só um turno, era um  acerto meu 

com o gerente da fazenda, trabalhava só um turno recebia a metade, trabalhava até 12h, doze 

horas e ia para casa tomava banho,  almoçava e ia pro Colégio que eu estudava à tarde, que 

fazia meu curso médio normal (o magistério), na época estava no primeiro ano magistério do 

próprio colégio onde eu estudava magistério eu ia pra o outro colégio que estudava a noite. 

 Então não vinha em casa, muitas vezes ficava sem jantar, aproveitava a merenda do 

colégio como forma de alimentação, a merenda da tarde servia como a janta do começo da noite 

e a merenda da noite era pra aguentar até o final da aula que era 22h.  

Então eu praticamente emendava de 13:00 h até 22:00 h estudando. Aí 22:00 horas eu 

voltava para casa, que era cerca de 5 a 7 quilômetros andando, chegava em casa, onze, doze 

horas que era a hora que eu ia estudar para prova ou fazer as atividades, os trabalhos da escola, 

aí ficava até duas três da manhã dormia 1, 2 horas de relógio, ia novamente para o trabalho. 

Então essa era a rotina semanal! Final de semana eu dobrava os turnos de estudo porque tinha 

que compensar o que eu perdia de estudo durante a semana que eu não podia estudar em casa 

por conta dessa rotina dura, isso era no domingo, porque no sábado eu trabalhava também.  

No sábado eu trabalhava o dia todo para compensar alguma coisa durante a semana 

que saí mais cedo do trabalho. Domingo era o dia todo estudando, então era sete dias por 

semana praticamente 24h de estudo. Isso foi muito positivo, porque na época que eu era 

adolescente me deu um senso de responsabilidade muito grande com minha vida, e me ensinou 

a dar muito valor às coisas conquistadas. Fiquei fazendo essa rotina fazendo o magistério à 

tarde a formação geral à noite. 

Quando eu concluí formação geral ainda estava fazendo o magistério. Só quando eu 

concluí o terceiro ano, um professor de matemática me chamou para conversar perguntando o 

que eu queria fazer da vida, qual era minha perspectiva. Só que eu não tinha perspectiva, 

porque eu não tinha conhecimento do que vinha pela frente.   

Conhecia universidade só de nome, ouvia falar em universidade, mas não tinha noção 

do que era universidade, eu não sabia o que era vestibular. Esse professor que fazia 

matemática na UEFS43 começou a conversar com a gente, conversou comigo e mais uns 

 
43 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  
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colegas mais interessados da turma, começou a conversar, a universidade funciona assim, 

vestibular é assim, tais e tais lugares têm tais cursos.  

Aí ele me lançou a proposta de fazer o curso de matemática. Logo depois que saí da 

fazenda, passei no concurso e comecei trabalhar no colégio, eu trabalhava e pela manhã era 

espécie de turnão. Trabalhava pela manhã, estudava à tarde e à noite, só que trabalhava pela 

manhã no mesmo Colégio que eu estudava à noite, então era... trabalhava pela manhã no 

Colégio, voltava para outro Colégio para fazer magistério, e voltava para o mesmo colégio que 

trabalhava pela manhã a noite para estudar novamente. Eram 6 horas de turnão, começava 

sete e ia até três e chegava um pouco atrasado para aula da tarde. Na época ia de bicicleta, 

então facilitava. Aí o que aconteceu: ele lançou a proposta de fazer o vestibular, só que eu não 

podia fazer o vestibular porque eu trabalhava, e eu não podia ficar sem o trabalho, porque 

durante toda a minha vida eu próprio que me sustentava, eu trabalhava e comprava todas 

minhas coisas.  

Minha família me sustentava na questão da alimentação, roupa, e outras coisas, em 

relação aos estudos materiais escolares quem comprava era eu, com meu trabalho vendendo 

picolé comprei uma bicicleta, a primeira televisão, tudo eu comprei com essa questão do 

trabalho. Não podia ir fazer vestibular em outra cidade, porque eu não tinha condições de sair 

do trabalho e não tinha na minha cidade.   

Fui pesquisar e matemática só tinha em Jequié, que são 107 quilômetros, mas na época 

eu não sabia pra que lado ficava Jequié, não conhecia. A cidade mais próxima que eu conhecia 

era a 13 quilômetros e tinha Santo Antônio de Jesus, não tinha o curso de matemática, mas 

tinha outros cursos. Como Santo Antônio era mais próximo, questão de 60 quilômetros, 67 

quilômetros. Então eu disse vou fazer em Santo Antônio alguma coisa, que eu tenha mais 

afinidade, e faço matemática em Jequié só por fazer, por experiência, aí fui fazer história em 

Santo Antônio. Como sempre tive muita facilidade em todas as disciplinas, então qualquer 

opção que escolhesse pra mim não estava muito ruim, apesar que afinidade maior era na área 

de exatas, aí fui fazer história.   

Fiz o vestibular para história em Santo Antônio como 1ª opção, e administração como 

segunda opção, aí passei no vestibular pra história, e na semana seguinte eu vim fazer o 

vestibular aqui da UESB pra matemática. Santo Antônio como era primeiro semestre saiu o 

resultado mais cedo, aqui era segundo semestre44. Então demorou o resultado do vestibular 

 
44A entrada ocorre no segundo período letivo. 
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um pouquinho mais. 

[...] Aí saiu o resultado de matemática também e eu passei no vestibular. Foi um 

acontecimento na cidade, porque até então não tinha muitas aprovações na cidade em 

vestibulares, a maioria era igual a mim, não sabia nem o que significava vestibular.     

[...] Fazia o curso de história, gostava, era muito legal, só que aí a UESB chamou, era 

segundo semestre, foi bem em junho, teve a chamada da UESB pra gente fazer matrícula para 

segundo semestre.  

[...] Na época eu estava numa situação complicada, porque assim, eu gostava muito de 

matemática, da área de exatas, estudava história e ensinava química, então, assim, (risos) era 

meio complicado. Ensinava ciências na sétima e oitava (que eram química e física) e ensinava 

química no ensino médio, numa espécie de suplência, o pessoal fazia dois anos em um, eram 

adultos mais maduros.  

Aí fiquei nessa mesmo! Estudando história, ensinando química e gostava de 

matemática. Eu fiz a matrícula, mas também fiz sem perspectiva que ia começar o curso, eu 

tinha que vir ou perdia. [...] É o que eu falo com os meus alunos hoje, vai fazendo, no caminho 

as coisas vão se ajeitando pra quem se dedica.  

Aí eu vim pra universidade e fiz um acordo com os professores, entrei em contato com 

todos os professores do primeiro semestre e aí como meu curso era com enfoque de informática 

tinha disciplina de programação, aí eu comecei a fazer acordo com os professores, eu digo: 

“ora, eu trabalho dois dias, eu preciso trabalhar dois dias, então eu preciso faltar duas noites, 

mas assim eu queria ver o que a gente faz? Por que eu queria muito fazer o curso, eu quero 

fazer o curso, quero me formar, quero fazer mestrado, doutorado, mas assim, eu não posso 

faltar o trabalho, tenho que faltar dois dias e voltar pra cá.” Fiz um acerto com os professores 

que davam aula segunda e terça, “eu tiro nota suficiente para passar no semestre sem ir pra 

final”. Aí acertei com duas professoras que davam aula nesse dia de tirar acima de oito, então 

meu acordo era tirar acima de oito, então eles esqueciam minha falta, não registravam minhas 

faltas, se eu tirasse abaixo de oito minhas faltas entravam, aí eu podia perder o semestre por 

falta.  

 [...] quando eu cheguei à universidade além dessa questão da rotina de trabalhar em 

outra cidade e vim pra cá, tinha a questão da própria sustentação aqui, eu estava na casa 

emprestada, na casa de uma senhora. [...] Cheguei a passar muita fome, porque às vezes não 
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dava pra ficar só comendo miojo45, me sentia meio enjoado, só que também o dinheiro não dava 

porque eu gastava com passagem, ganhava como serviços gerais, apesar de estar ensinando, 

não ganhar como professor. Meu salário não mudou e o dinheiro era a conta das passagens de 

ida e volta e merenda durante o trajeto. E ainda tinha que ajudar minha família.  Eles não 

tinham condições de me ajudar, era uma loucura, muitas vezes pensei em desistir, mas eu 

queria continuar. Várias pessoas me aconselharam a desistir, mas eu tinha vontade de 

continuar, a vontade de continuar era maior do que a vontade de desistir, do que as 

contradições.   

Comecei o curso em 2005 e terminei no segundo semestre de 2009 por conta que tive 

que trancar 7 disciplinas, como já expliquei.  Ainda em 2009 eu passei no concurso da UESB 

para técnico administrativo que só exigia ensino médio. Aí o salário já deu um upgrade. 

Assumi esse concurso e na época também surgiu um outro concurso que era para professor 

nível três, professor que tinha graduação, na minha cidade natal.  O salário da UESB era 

maior do que o de professor nível três. Só que esse concurso de professor era para trabalhar na 

minha cidade e a pretensão era terminar o curso e voltar para a cidade natal. A intenção era 

voltar e contribuir com o município e trabalhar junto com as pessoas que ajudaram em toda 

essa trajetória, além de estar perto da minha família, mas o salário era menor. Além disso, pelo 

fato de Jequié ser uma cidade mais desenvolvida teria mais oportunidades futuramente de sair 

para mestrado e doutorado. Nessa época já tinha perspectiva de fazer um mestrado, um 

doutorado, aí eu fiquei nessa dicotomia, faço o concurso lá ou fico aqui. Fiz o concurso lá e fui 

o único aprovado. Também fazer o concurso era uma forma de dar uma resposta para aqueles 

que ficavam questionando o fato de eu estar ensinando sem ser professor. Essa foi uma forma 

de mostrar que sou capaz, mas eu não assumi, eu optei pela UESB que o salário era cerca de 

500 reais maior, ou seja, como técnico na UESB ia ganhar mais do que como professor no 

município, também era uma questão de perspectiva, se eu voltasse pra lá eu ficaria dando aula 

e sem muita oportunidade de crescer.  Ia entrar na rotina de sala de aula e a gente sabe que a 

rotina de sala de aula é complicada, você fica naquilo e ia acabar estacionando no tempo, então 

aqui em Jequié por ser uma cidade maior e por estar próximo de professores universitários etc. 

eu teria uma maior responsabilidade de avançar. 

[...] Em julho, defendi a monografia e formei. [...] depois de defender o TCC, eu passei 

no concurso para técnico na UESB, eu trabalhava como secretário do Colegiado do Curso de 

 
45 Marca de macarrão instantâneo.   
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Sistemas de Informação, era um trabalho administrativo.  Já estava numa situação mais 

confortável mediante as dificuldades que eu vinha passando durante a graduação, mas ainda 

eu tinha uma frustração pelo fato que eu gostava da Docência, e já vinha atuando na docência 

durante a graduação toda e já estava acostumado com essa vida de docente, mas agora estava 

desempenhando um trabalho administrativo, então ficava um pouco de frustração.    

Mas enfim, foi uma experiência enriquecedora porquê de certa forma como eu estava 

trabalhando no colegiado de um curso superior, isso me colocava muito próximo das 

discussões universitárias, então muitas discussões apesar de não fazer parte da minha função 

eu participava [...]. 

 

5.1.5 Discussão das experiências formativas dos professores colaboradores 

  

 Com a leitura individual e análise dos relatos narrados pelos colaboradores 

desta pesquisa, foi possível elaborar um quadro no qual buscamos descrever seus 

perfis identitários formativos. E para manter a integridade de cada perfil 

apresentado, solicitamos dos professores alguns esclarecimentos de suas formações, 

que não foram comentadas no momento da produção das histórias. Assim, enviamos 

por e-mail o (Apêndice E), a fim de compor as informações que seguem.    

 

Quadro 01: Síntese do perfil identitário formativo dos colaboradores da pesquisa 
 

Colaborador
es da 

Pesquisa 

Idade 
(Anos) 

Graduação Pós-Graduação 
(Stricto Sensu) 

Tempo de 
atuação 
na EP 

Tempo de 
atuação 

(Docência) 

Professor 
René 

Descartes 

44 Licenciatura em 
Ciências (habi- 

litação plena em 
Matemática) e 

Licenciatura em 
Filosofia 

Mestrado em 
Educação 

Matemática 

03 anos. 22 (anos) 

Professor 
Isaac Newton 

27 Licenciatura em 
Matemática 

Mestrado em 
Modelagem 

Computacional 

01 (ano) 05 (cinco) 

Professor 
Arquimedes 

54 Licenciatura em 
Matemática 

Mestrado e 
Doutorado em 

Estatística 

22 (anos) 34 (anos) 

Professor 
Euclides  

36 Licenciatura em 
Matemática com 

Enfoque em 
Informática 

Mestrado em 
Modelagem 

Computacional em 
Ciência e Tecnologia 

09 (anos) 15 (anos) 

Fonte: Elaborado pela mestranda, 2019.  
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Com essa estrutura de quadro apresentada é possível perceber que todos os 

professores investigados cursaram licenciatura em matemática, mas, somente 

Euclides possui a licenciatura em matemática com destaque em outra área, 

(informática). A formação inicial na visão de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 78) 

é compreendida como “uma etapa no processo de desenvolvimento profissional”. 

Para tanto, esse projeto formativo se faz de maneira contínua na vida do professor.  

Ao discorrerem sobre suas formações iniciais, os professores revelaram que 

essas licenciaturas foram cursadas em Universidades públicas, sendo todas distintas. 

René Descartes, na UESB campus Vitória da Conquista; Euclides, UESB campus 

Jequié e Isaac Newton, na UESC em Ilhéus-BA. Já o professor Arquimedes cursou a 

licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

  Para Tardif (2014, p. 247): “[...] Essa formação é sancionada por um diploma 

que possibilita o acesso a um título profissional, título esse que protege um 

determinado território profissional contra a invasão dos não diplomados [...]”. Tal 

afirmação aponta para uma visão política acerca do processo de profissionalização 

docente, onde temos o entendimento que esse primeiro acesso do professor na 

formação inicial, constitui-se como um ato de institucionalização, ou seja, a busca de 

conhecimentos que lhe confere o título a priori para seguir a carreira de professor.  

  Com o quadro apresentado podemos perceber que nossos professores 

investigados possuem o curso superior em licenciatura na área de matemática, essa 

formação adquirida pelos colaboradores nos aponta que os mesmos estão em acordo 

ao que é exigido pela LDB 9.394/96 em seu art. 62: “A formação de docentes para 

atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena 

[...]”. Sabemos que a educação básica compõe os níveis: infantil, fundamental e 

médio, e assim, vê-se que nossos participantes têm em sua formação inicial, 

qualificação profissional para atuar nas etapas de ensino fundamental e médio.  

Conforme já explicitado nas narrativas iniciais (tópico 5.1), os professores 

participantes exercem a docência na EPTNM46, essa modalidade é voltada para o 

ensino profissional em articulação ao ensino médio, sendo que essa novidade foi 

assegurada pela LDB 9.394 de 1996 em seu art. 36-B que nos diz que a EPTNM será 

 
46 Educação Profissional Técnica de Nível Médio.   
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ofertada em articulação com o ensino médio, mas também em cursos subsequentes, 

para aqueles que já tenham concluindo o ensino médio. Essa mesma legislação em 

seu art. 39, destaca que: “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 

educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”. Assim, os trabalhos 

desenvolvidos pelos investigados integram-se ao que é regido nos mencionados 

artigos dessa legislação educacional.   

Compreendemos a importância de uma licenciatura na formação do professor. 

Esse processo formativo de aprendizagens é essencial porque se constitui em: 

“espaço privilegiado da formação docente inicial e pelo importante papel que podem 

ter na profissionalização docente” (MACHADO, 2008, p. 15). Mas por outro lado, não 

temos a garantia legal, a fim de exigir que os professores tenham uma formação 

específica, ou seja, uma licenciatura própria para atuar na EP. Na verdade, 

encontramos apenas na LDB 9.394/96 algumas sinalizações gerais para a formação 

de professores. No entanto, esse cenário não nos causa estranheza, uma vez que, são 

quase inexistentes as políticas públicas de incentivos aos cursos de licenciatura para 

as ofertas formativas de professores para atuarem na modalidade da EP, ou pelo 

menos, um processo de formação complementar e acompanhamento desses 

profissionais no início de suas atividades docentes no IFs.      

É importante destacar que, além da formação mínima estabelecida por lei, 

todos os docentes que fizeram parte do estudo possuem mestrado em áreas 

diversificadas, sendo que apenas René Descartes seguiu uma linha da educação 

matemática, os demais professores se profissionalizaram numa vertente mais 

aplicada e interdisciplinar da matemática. Somente Arquimedes tem doutorado, mas 

o anseio de ampliar a formação, para além do mestrado, se estende aos outros 

professores participantes, e isso podemos afirmar porque foi evidenciado nas 

narrativas. Tais pós-graduações foram realizadas também em Universidades 

públicas, René Descartes, Euclides e Isaac Newton, na UESC em Ilhéus-BA. E o 

professor Arquimedes fez o mestrado e o doutorado no Estado de Minas Gerais, na 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

Com esses processos de profissionalizações construídos em suas formações, 
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fica evidente, que esses participantes também apresentam qualificação profissional 

para atuar também no ensino superior. Essa afirmação condiz com a ideia que muitos 

processos seletivos ao cargo de professor para o ensino superior, se faz por meio de 

requisitos de pós-graduações lato sensu e stricto sensu, dentre tantos outros, aos 

quais irão depender dos critérios estabelecidos por cada instituição de ensino.          

O processo formativo dos professores é necessário para lhes conferir 

competências, conhecimentos e experiências em suas atuações profissionais, além de 

ser um elemento importante que emerge para a profissionalização docente. “Essas 

referências convergem para o fazer profissional competente do professor e são 

ferramentas para seu desenvolvimento profissional” (RAMALHO; NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2003, p. 23). Acreditamos também que a formação do professor está 

relacionada ao seu fazer/fazer-se na profissão, e essa convicção nos leva a refletir que 

esse processo de construção profissional possibilita não apenas explicações de suas 

práticas educacionais, mas uma participação na transformação da realidade política e 

social.  

Desse modo, sabemos que a formação inicial docente surge desde a 

graduação, porém, entendemos que ela é necessária, mas não é suficiente para que o 

professor possa desenvolver de modo eficaz a profissão. Nesse viés, muitos docentes 

frente à sensação de incompletude buscam ampliar sua formação continuada, para 

que assim possam agregar novos conhecimentos em articulação com suas vivências. 

Essa marca de continuidade na formação é notada na trajetória formativa de 

todos os participantes desta pesquisa. Por isso, é importante considerar que a 

formação dos docentes tem começo, meio e nunca terá fim, enquanto os professores 

estiverem atuando na profissão. Nas considerações de Freire (1996) essa situação é 

explicada a partir do inacabamento do ser humano, ou seja, no sentido de 

incompletude de seu próprio saber. Ampliando esse entendimento, podemos dizer 

que a construção do conhecimento é dinâmica, e por sua vez, irá exigir atualizações 

dos professores ao longo de suas vidas profissionais para desenvolverem suas 

práticas.  

Também nos chama atenção no quadro apresentado, outras categorias de 

análise, “idade” e “tempo de atuação”. É notável que as idades desses professores, 
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variam entre 27 (vinte e sete) a 54 (cinquenta e quatro) anos. Podemos também 

verificar que Isaac Newton é o professor com menor tempo de atuação na docência, 

em comparação aos outros três professores colaboradores que já militam a mais de 10 

(dez) anos na carreira docente. A atuação profissional entre eles varia entre 05 (cinco) 

e 34 (trinta e quatro) anos, e na EP, o tempo de exercício oscila entre 01 (um) e 22 

(vinte e dois) anos. 

De maneira geral, a análise dessas variações na carreira desses professores tem 

se constituído em algumas peculiaridades, a primeira são os investimentos que todos 

fizeram ao longo de suas vidas para irem tornando-se professores, nesse caso 

podemos dizer que esses investimentos não devem ser limitados apenas ao sentido 

de fornecimento de recursos financeiros a cursos de formação, mas também é 

importante levar em consideração que esses colaboradores demonstraram uma 

implicação e comprometimento para o seu fazer-se professor, além do próprio apoio 

emocional e afetivo das famílias, amigos, professores, que por sua vez, também 

foram relevantes nesses processos formativos. Nessa vertente Tardif (2014) nos 

afirma que os professores trazem consigo influências das relações sociais e do 

ambiente familiar aos quais estão inseridos.   

No segundo olhar, é pertinente pensar que essas oscilações de tempo na 

docência trazem outras significações para nosso estudo que nos fazem refletir sobre o 

percurso da trajetória profissional, as motivações, as percepções a respeito de ser 

docente, e de como esses professores foram se desenvolvendo no decorrer de suas 

experiências para irem construindo suas identidades e seu DP. Além disso, 

acreditamos que por meio do tempo de experiências os professores assumem o que 

são como profissionais, e como constroem conhecimentos e aprendizagens para 

estarem imbricados na profissão. 

Em relação ao tempo de experiências de nossos colaboradores, inferimos que 

Isaac Newton ao falar de sua vida pessoal e trajetória profissional, foi mais conciso 

que os outros participantes, essa brevidade em seu diálogo está associada a suas 

características subjetivas e individuais, e também ao resultado das aprendizagens 

que vêm construindo em seu processo formativo que tem em torno de seis anos. 

Compreendemos que o detalhamento de informações narradas por Arquimedes, 
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René Descartes e Euclides está associado à caminhada mais longa de investimento 

pessoal e profissional que esses vêm trilhando durante a carreira, a qual possibilitou 

mais vivências para estarem construindo novas aprendizagens. 

Segundo Day (1999) as aprendizagens ocorrem durante toda a vida. Com base 

nesse entendimento é passível de ser interpretado que o tempo de experiência é um 

dos fatores importantes, para que o professor possa aprender a partir da realidade 

vivenciada.   

Esse percurso vivido nos anos de trabalho dos professores colaboradores, é 

visto por Tardif (2014), baseando-se nos estudos de Marx, como um processo de 

transformação do ser por meio do trabalho, ou qualquer prática social que esses 

possam estar envolvidos. “[...] com o passar do tempo, ela vai-se tornando - aos seus 

próprios olhos e aos olhos dos outros – um professor, com sua cultura, seu ethos, suas 

ideias, suas funções, seus interesses, etc.” (TARDIF, 2014, p. 57, grifo do autor).  

Concordamos com o autor, quando nos aponta que o trabalho transforma o 

ser, e acreditamos que esse tempo de docência vivido pelos professores lhes 

possibilitou experiências e compreensões diferenciadas sobre o que é ser professor, e 

isso podemos dizer, porque em suas narrativas eles manifestaram a respeito do que é 

ser professor/professor de matemática.  

  [...] ser professor não pode ser professor por acaso. Eu fui meio que 
professor por acaso, como eu falei eu gostava muito da área de 
matemática, e depois por consequência... Para ser professor tem que 
gostar, ele tem que estar preparado, tem que fazer... assim uma 
avaliação, uma reflexão, ele se puder fazer assim um estágio... não sei 
porque a profissão de professor não é fácil entendeu? É uma 
profissão... você lidar constantemente com pessoas diferentes, com 
pessoas que estão cada dia com o estado diferente. Têm pessoas que 
já aprenderam a não gostar de matemática lá atrás, e já começa 
antipatizá-lo só pelo fato de ser professor de matemática [...] (Excerto 
da narrativa do prof. Arquimedes)   

  Para ser professor de matemática, além da própria formação, eu 
acredito que esse processo de formação é importantíssimo. [...] Então 
primeiro passo é se formar professor de matemática na licenciatura, 
no curso de matemática, se especializando também nessa área, eu 
acho que esse processo formativo ele é importante. Segundo 
momento talvez seja sua inclinação em ser professor [...] (Excerto da 
narrativa do Prof. René Descartes) 

  [...] eles questionam que sou professor de matemática e não de 
português, então digo a eles que antes de ser professor de 
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matemática, de história, geografia, artes, desenho técnico, etc, antes 
de ser professor de qualquer disciplina, eu sou professor. Então eu 
acho que a primeira coisa que o professor tem que entender, antes de 
ser professor de qualquer área, é que ele é professor [...]  

 
  [...] professor não é um detentor do conhecimento e sim uma ponte 

entre o conhecimento e o aluno. 
 
  O professor vem se construindo durante toda a sua vida estudantil, 

desde o ensino fundamental I.  O professor que é bom ou ruim hoje, 
que é brincalhão, enfim as características do professor são 
características pessoais que foram moldadas durante todo esse 
processo desde o ensino fundamental, desde alfabetização até o curso 
superior, até a licenciatura ou até mestrado, doutorado, então se 
construiu durante toda essa vida acadêmica, então o que eu sou hoje 
é o reflexo de tudo que construí durante a vida. (Excerto da narrativa 
do Prof. Euclides). 

  
  [...] é, eu acredito que seja necessário habilidade em relação às 

técnicas matemáticas que são usadas, mas não só isso, também vem 
acoplada a paciência para a profissão, saber que o outro não conhece 
aquilo, aquilo é novo, e que para introduzir um conceito novo para 
ele, então exige paciência, e disciplina, organização, disciplina, tudo 
isso é válido! (Excerto da narrativa do Prof. Isaac Newton). 

 

  A significação de “professor” para Arquimedes esta aliada à concepção de 

construção do processo identitário docente: “[...] ele tem que estar preparado, tem 

que fazer... assim uma avaliação, uma reflexão [...]” (ARQUIMEDES), evidenciando 

no seu discurso que as inter-relações entre os aspectos pessoais e profissionais se 

articulam para redimensionar cotidianamente o sentido do desenvolver-se na 

profissão. A esse respeito Brzezinski (2002) afirma que: “A profissão docente adensa 

as questões do próprio educador, sobre o sentido do que faz e o modo como os 

outros entendem e reconhecem a sua ação”.  

Ao fazer referência do que é ser “professor”, René Descartes deixa nesse 

trecho da narrativa a compreensão que as aprendizagens construídas na formação 

inicial são fundamentais para habilitar o futuro docente, mas também afirma que a 

vocação e a formação continuada complementam a construção da identidade do 

professor. Concordamos com o participante, porém entendemos que os 

conhecimentos adquiridos pelos docentes em seus processos de formações iniciais 

tornam-se, em parte, insuficientes para habilitar o docente ao enfrentamento das 

complexidades da prática educativa. Nesse sentido tomamos a ideia de Paiva (2006) 
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quando disserta que é fundamental que o docente reflita sua formação, assumindo 

para si que ser professor é construir-se ao longo da carreira, na qual o seu DP 

dependerá da maneira que é dada as significações de sua existência em ser/fazer na 

profissão.  

Essa dimensão do que é “ser professor” aparece nas narrativas de Euclides, 

como processo de construção da pessoa professor ao longo de toda a vida, em 

implicação aos aspectos pessoais, profissionais e coletivos. Esse valor interiorizado 

pelo participante está em sintonia com a percepção de Day (1999) quando destaca 

que o DP é uma aprendizagem que ocorre por toda a vida dos sujeitos. Sendo assim, 

a apropriação dessas experiências ao longo de suas trajetórias de vida aproxima-os 

de um desenvolvimento contínuo na profissão, na perspectiva de construir seus 

processos identitários junto aos desafios da carreira docente e sobre as representações 

que produzem ao tornarem-se professor. Desse modo, o processo identitário e o DP 

vão se construindo à medida que vamos nos implicando na docência. 

O participante Isaac Newton ao referir-se sobre o que é “ser professor”, 

compreende a importância de uma formação inicial que garanta conhecimentos 

específicos e pedagógicos para os fazeres docentes, entende também que a paciência 

e o planejamento da disciplina são válidos para o exercício da profissão. Percebemos 

nesse contexto uma construção formal sobre a figura do ser professor. Concordamos 

que o docente precisa dominar conhecimentos da área e saber lidar com as ações 

inerentes ao trabalho educativo. Contudo ser docente é também saber utilizar desses 

conhecimentos nas relações com os pares, para assim construir a ID, uma vez que as 

inter-relações do conhecimento teórico com os conhecimentos experenciais, nem 

sempre são aprendidas no processo de formação inicial, essas são construídas nas 

interações do dia a dia da profissão, possibilitando aos docentes o constructo de seu 

processo identitário.  

Nesse sentido aportamos em Carrolo (1997, p. 27) quando afirma que: “É no 

seio de múltiplas interações que a identidade emerge como uma função combinatória 

inacabada, expressa nas diferentes perspectivas”. Esse pensamento deixa 

transparecer que ser professor é um movimento que não ocorre de modo isolado, 

mas sim nas relações interpessoais com os pares.  
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Desse modo, essas narrativas nos fazem pensar numa mistura de sentimentos 

que foram construídos nas implicações do ambiente familiar, social e nas 

experiências desses consigo, e com outros. Nesse sentido, essas significações acerca 

do que é ser professor, são defendidas por Nóvoa, como um processo de construção 

identitária o qual revela as maneiras de ser e estar na profissão. Ainda nesse 

entendimento, o autor esclarece que: “A construção de Identidades passa sempre por 

um processo complexo graças ao qual cada um se apropria do sentido da sua história 

pessoal e profissional. É um processo que necessita tempo [...]” (NÓVOA, 2007, p. 

16).  

 

5.2 Dos caminhos iniciais às relações construídas com a Docência e a Escola 

Técnica 
 

Com a pretensão de conhecer os aspectos que orientaram a vida profissional 

dos colaboradores e as motivações que despertaram seus interesses pela EP, 

selecionamos excertos das narrativas onde eles nos contaram suas trajetórias iniciais 

na docência, seu ingresso na escola técnica federal e as motivações para estarem 

professores de IFs de educação profissionalizante.  

Como explicitado anteriormente por Arquimedes, o gosto pela profissão se 

deu por consequência de experiências construídas em sua vida: “[...] terminei 

decidindo mesmo por matemática, eu não tinha ainda naquela época, aquela coisa 

assim, ah porque eu quero ser professor. Professor foi consequência” 

(ARQUIMEDES). Se por um lado ele faz a sua escolha pela docência devido o gosto 

pela matemática, no decorrer de sua vida profissional ele se identifica com a 

profissão. Assim, somos conduzidas a refletir que o ser humano está em contínuo 

processo de existência, melhor diríamos, se adaptando e ressignificando seus valores 

e concepções para a vida em sociedade, e com isso, nos permitindo também dizer, 

que esse ser – o professor - está sempre construindo e desconstruindo sua existência e 

história de vida, para assim dar significado a suas ações.  

 No momento em que dialogamos com Arquimedes sobre “Trajetória Escolar e 

Processos/Percursos Formativos”, ele preferiu fazer um relato a partir de seu ensino 

fundamental e nos contou que:  
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  É eu quero fazer um relato a partir do ensino fundamental que foi 
uma fase da minha vida mais marcante, na área que eu atuo hoje. Eu 
tive no meu ensino fundamental no segundo ciclo da quinta a oitava 
série, um professor de matemática que era meu tio, irmão de minha 
mãe. Então por questão de afinidade, por a questão assim até de 
simpatia de afeto ao meu tio eu não sei se isso teve uma influência 
positiva de modo que eu desse mais atenção a estudar [...]. Eu passei 
a gostar de matemática eu estudava mais matemática, era desafiador 
aqueles problemas aquelas coisas, eu gostava da matemática! [...] 
(Excerto da narrativa do prof. Arquimedes).  

 

       Observamos que a história de vida de Arquimedes, em relação ao caminho 

inicial com a docência, nasceu de uma fase que ele narrou como sendo “marcante”, 

momento esse que foi conservado em sua recordação ao longo de seu processo 

formativo - lembranças de seu tio -, professor de matemática no seu ensino 

fundamental. E pela afinidade que tinha com o mesmo acabou desenvolvendo o 

desejo pela matemática: “com a experiência que eu tive do meu tio desenvolvi o 

gosto pela matemática” (ARQUIMEDES).   

 Segundo Freire (1996, p. 20) “Ensinar não é transferir conhecimentos”. Os 

professores precisam assumir seu compromisso de ensinar numa relação dialógica 

para com o outro (FREIRE, 1996). Entendemos que essa concepção apontada pelo 

autor, faz menção a escuta do aluno em suas vivências, e contribui para a construção 

de processos de ensino-aprendizagem, por meio de um ambiente harmonioso, 

respeitoso e de confiança entre professor-aluno. Essa perspectiva de trabalho coloca o 

docente numa posição aceitável e de referência para os discentes, e foi nessa vertente 

que percebemos a relação que foi construída entre o participante Arquimedes e o seu 

tio, professor de matemática: “[...] quando um profissional faz um trabalho bem feito 

um trabalho sério e se preocupa... essa questão de admiração da pessoa termina 

contagiando um pouco você! Passamos a gostar da área.” (ARQUIMEDES).    

Essa ideia defendida por Arquimedes está em consonância com a concepção 

de Freire (1996) quando infere que as atitudes do professor e a sua maneira de ser, 

não passam despercebidas pelo julgamento dos alunos, de modo que o exame crítico 

feito pelos discentes possibilita ao professor um desenvolvimento na carreira, no 

instante em que busca a: “[...] aproximação cada vez maior entre o que digo e o que 

faço, entre o que pareço ser e o que realmente estou sendo” (FREIRE, 1996, p. 37).  
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   Arquimedes quando se refere ao seu início na docência, narra com olhos 

brilhantes, sorriso carregado de lembranças que evidenciaram terem sido boas, cheio 

de alegria e contentamento em sua expressão facial e corporal, o que nos permite 

acreditar em seu orgulho de professor:    

  Eu comecei a lecionar em 1985 no meu primeiro ano de faculdade. Fiz 
minha faculdade de matemática na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e lá, por carência de profissionais nessa área, existia 
uma parceria da Secretaria Estadual de Educação com a 
universidade, onde o professor poderia atuar ainda que estivesse 
apenas no primeiro ano. Isso se dava por meio de um contrato. Eu 
comecei atuar durante meu primeiro ano de faculdade. Era estudante 
da universidade do curso de matemática e atuava como professor de 
matemática na rede pública (Excerto da narrativa do prof. 
Arquimedes). 

 Bastante orgulhoso dessa trajetória nos encantou ao falar de si. Essa reflexão 

de existência na profissão é necessária e importante para seu processo de formação, 

da mesma forma que a entendemos como vital para o processo de formação de todos 

os professores. Para Josso (2010, p. 48, grifo da autora), essas lembranças da formação 

podem ser não conscientes ou conscientes, em um momento “[...] ’percebido dentro 

de si’ e ’a partir do mundo exterior’ para orientar-se e viver seja modificando seu 

meio, seja mudando seu comportamento”.   

 Em continuidade, Arquimedes narrando seu começo na profissão, ratifica que 

essa primeira experiência profissional como docente foi na rede pública no Rio 

Grande do Norte, e que permaneceu atuando como professor de matemática por: “12 

anos, foi de 1985 a 1997, e só saí da rede pública Estadual do Rio Grande do Norte em 

1997 por conta do concurso da Rede Federal” (ARQUIMEDES). Logo depois, nos 

conta com muita ênfase a sua entrada na escola federal, nos dizendo que: 

  [...] felizmente coincidiu quando eu fiz o concurso e fui nomeado. 
Nessa época, surgiu um plano de demissão voluntária, então 
participei desse plano de demissão e não teve nenhuma lacuna, 
nenhum interstício. Saí de professor do Estado do Rio Grande do 
Norte e entrei em 1997 para rede pública do ensino Público Federal 
[...] (Excerto da narrativa do prof. Arquimedes). 

 
 Essas vivências são traduzidas em reflexões e aprendizagens por Arquimedes. 

Ele narra que com a caminhada na docência, passou a ampliar o conhecimento e que 

“com a experiência que eu tenho, consigo lidar com aqueles desafios, com aquelas 
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situações mais complexas” (ARQUIMEDES). É possível inferir que esse fazer-se na 

profissão, foi bastante significativo para Arquimedes, tanto para sua formação como 

para o início na EP.   

 Sua chegada na EP, ocorreu primeiro em uma escola agrotécnica. Ele relatou 

que sair da agrotécnica e vir para o IFBA não representou muitas mudanças em 

termos de ser professor e atuar em sala de aula. Primeiro porque ele nos explica: “As 

escolas agrotécnicas são também Federais, o que mudou foi o nome, porque, em 2008 

juntou-se toda rede de escolas vinculadas ao CEFET, transformando-se em institutos, 

e as agrotécnicas também se transformaram em institutos” (ARQUIMEDES). E 

segundo porque:  

  [...] só mudou o contexto porque lá eu atuava em sala de alunos 
essencialmente agrícolas. Quando ia trabalhar, vamos dizer assim, 
um exemplo uma aplicação de uma função exponencial, de uma 
função quadrada eu utilizava, por exemplo, o número máximo de 
galinhas que se podem criar por espaço, por metro quadrado, e aqui 
eu precisei mudar o contexto, a história. Porque aqui é outra 
realidade, mas assim, o fato da atuação não mudou muito [...] 
(Excerto da narrativa do prof. Arquimedes).  

 
 Percebemos nessa fala a visão que o colaborador tem sobre o ensino da 

matemática na EP, ou seja, a necessidade de aplicação na área de formação 

profissional do curso.Além disso, é também evidenciado que essa autonomia em sua 

prática resulta de ressignificações e reflexões sobre o seu trabalho, e mais que isso, de 

uma aprendizagem que ele vem conferindo para si durante sua trajetória docente. 

Conforme disserta Day (1999 p. 17-18), essa consciência da prática constitui-se uma 

“visão alargada da aprendizagem profissional”, a qual é constituída por um DP, em 

qualquer estágio da vida e carreira dos professores. Tendo como base o saber-fazer 

profissional (DAY, 1999). Nesse viés, entendemos que o comprometimento e a 

implicação com a prática, possibilita ao professor uma melhor compreensão do 

significado da docência em seu processo formativo. 

 Isaac Newton quando instigado a narrar sua relação inicial com a docência, 

nos explica que durante o ensino médio não havia nascido o desejo em seguir a 

carreira de professor, mas com as conversas mantidas com alguns professores nessa 

etapa formativa, surgiu a motivação para cursar a licenciatura em matemática. Ele se 

recordou:  
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  [...] me lembro bem que eu comecei na área de educação, logo no 
início da minha graduação em 2010 quando eu entrei na faculdade 
para área de matemática, licenciatura em matemática, na UESC, 
Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Eu tive 
oportunidade de ingressar como professor, numa escola particular na 
região Ilhéus – Itabuna, onde eu lecionava matemática basicamente 
para alunos do ensino fundamental e algumas vezes para o nível 
médio, apenas como substituto de professores.  (Excerto da narrativa 
do Prof. Isaac Newton) 

 
  Continuando a falar de si e de seu início na docência, momento em que fez 

reflexão do PIBID47 como uma aprendizagem importante para seu processo 

formativo, nos diz que: “Durante esse programa também tive um contato direto com 

a escola, não como professor, mas como uma espécie de estágio, onde acompanhava 

as práticas docentes de professores que atuavam há bastante tempo” (ISAAC 

NEWTON). Fica evidente que essa experiência do colaborador no PIBID foi 

significativa para sua profissionalização, construção de seu perfil de professor e 

aprendizagens para o seu fazer-se na carreira docente. Para Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003) essas experiências conferem aos docentes saberes iniciais para 

atuarem em diversos espaços educacionais, nas realidades mais complexas da 

profissão.     

 Como podemos perceber o professor Isaac Newton, mesmo sendo recente na 

docência e essa escolha ter inicialmente sido despertada por parte de alguns 

professores que estiveram em seu processo de formação, notamos que ele ao iniciar a 

carreira de professor apresentava uma implicação com a área de pesquisa. Nesse 

excerto narra assim:    

  [...] além desses projetos voltados para educação, eu sempre gostei 
também da área de pesquisa, aí pensando já nessa parte de pesquisa, 
comecei a trabalhar em alguns projetos lá na UESC, que me 
possibilitasse um futuro, fazer alguma pós-graduação na área de 
pesquisa e matemática, não sendo para educação propriamente dita, 
mas para área de matemática pura (Excerto da narrativa do Prof. 
Isaac Newton). 

 
47 O PIBID é uma política pública de iniciação à docência oportunizada pela formação inicial, na qual 
possibilita ao licenciando das Instituições de Ensino Superior uma inserção nas escolas de educação 
básica para que possam vivenciar a prática e aperfeiçoar a profissionalização. Além disso, esse 
programa também contribui na formação continuada dos professores supervisores que acompanham 
os bolsistas, e os professores que coordenam cada projeto (BRASIL, 2013b). 
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 Acreditamos que esse desejo do professor Isaac de fazer uma pós-graduação 

na área de pesquisa é fulcral para a tomada consciente de suas pretensões 

profissionais, em especial por perceber a necessidade de uma continuidade na 

formação. Essa pretensão do colaborador está ligada à compreensão da profissão e 

do tornar-se professor que confere para si, por sua vez, é uma reflexão significativa 

para a construção da sua IP e de competências que lhe possibilite questionar suas 

ações educativas com autonomia, a fim de se fazer investigador de sua própria 

prática. “[...] os professores que refletem na, sobre e acerca da ação empenham-se 

numa investigação com vistas não só a uma melhor compreensão de si próprios 

enquanto professores, mas também tendo em vista a melhoria do seu ensino” (DAY, 

1999, 47-48).  

 Ao narrar sobre a escolha de ser professor, registramos em seus olhos o 

empoderamento e a realização de se fazer docente: “Só que com o passar do tempo, a 

partir das experiências que eu tive como docente eu peguei o gosto pela área de 

educação” (ISAAC NEWTON). Tardif (2014) afirma que essas socializações 

permitem a formação do indivíduo, possibilitando por toda sua história de vida 

rupturas e continuidades de estar assimilando as novas realidades vivenciadas.    

 O colaborador Isaac Newton também nos conta outros momentos que 

marcaram profundamente sua trajetória na docência, bastante motivado narrou:   
 

  Em 2017, quando eu iniciei o mestrado, eu também passei em um 
outro concurso, foi o concurso da prefeitura municipal de Itabuna, 
para o cargo de professor de matemática. Durante o próprio 
mestrado eu trabalhava também nessa prefeitura, e em outros 
colégios particulares. Nessa vivência eu percebi que a matemática 
que eu gostaria de ensinar ainda não era aquela ensinada no 
município que era muito voltada pra o ensino fundamental, eu nunca 
gostei muito de trabalhar com essa clientela de aluno (Excerto da 
narrativa do Prof. Isaac Newton) 

 
 Percebemos nessas falas a preferência do participante em exercer a docência 

no ensino médio, essa pretensão está associada à construção de uma identificação 

profissional que ele conferiu para si por meio das experiências que percorreu em sua 

formação inicial e em sua caminhada de ser professor. É também evidenciado nessas 

narrativas, algumas diferenças de posicionamentos em relação à ausência inicial de 
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motivação pela docência e após a vivência na profissão, grande entusiasmo e projetos 

para sua formação e novos horizontes para continuar seguindo a carreira de 

professor, isso confirma o que nos lembra Day (1999, p. 16) que a docência é 

construída no decurso de toda a carreira profissional, na qual os professores passam 

por oportunidades de aprendizagens em suas atividades formais e informais, que 

lhes conduzirão a “processos de revisão, renovação e aperfeiçoamento do seu 

pensamento e da sua ação e, sobretudo do seu compromisso profissional”. 

 E assim fica registrado que o professor Isaac Newton vem construindo com 

apreço e esforço seu caminho para tornar-se professor. E foi justamente com a 

convicção de suas pretensões em desenvolver um trabalho com um público 

diferenciado, que fica provado que esse participante desenvolve para si, outras 

maneiras de estar na profissão, nos levando a pensar que ele está ao encontro de 

novas aprendizagens, essas que por sua vez, lhes confere a autonomia para decidir 

qual professor está em busca de se tornar.  

 O retrato dessas reflexões anuncia o seu ingresso e motivações pela escola 

federal: “Sempre gostei do ensino médio ao superior, vi isso no IF, como 

possibilidade de trabalhar tanto com a educação básica, no ensino médio, e estar 

articulando também com educação superior, e com alguns cursos de graduação [...]” 

(ISAAC NEWTON).    

 Até sua chegada ao IF, analisamos nessas narrativas de Isaac que seu caminho 

profissional não foi trilhado por uma lógica linear. Sua trajetória com a docência vem 

sendo construída, mesmo antes de concluir seu processo de formação inicial. Para 

Cyrino (2006, p. 78) “[...] a formação do professor de Matemática não se inicia no 

momento em que ele é admitido num curso de licenciatura em Matemática [...]”, isso 

porque, essa compreensão é reforçada pela ideia que o professor: “[...] tem contato 

com aspectos que caracterizam a profissão docente muito antes de iniciar o curso de 

licenciatura, em toda a sua formação” (CYRINO, 2006, p. 78).   

 Com o intuito de compreender como Isaac Newton consegue enxergar a 

docência que vem trilhando até chegar à docência da EP ele procede explicando 

sobre suas concepções:   
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Eu acredito que dos ambientes que passei na educação, o Instituto 
Federal ainda consegue se destacar em relação aos demais. Trabalhei 
tanto no município como professor concursado efetivo, tanto quanto 
no Estado também só que contrato temporário, regime de Reda48. 
Então eu consigo enxergar essa diferença, mais de organização do 
que de conteúdo. De conteúdo o professor também lá consegue 
trabalhar se ele quiser, ele consegue utilizar coisas novas, só que 
dentro da sala, se ele pensar em uma coisa que vai além daquilo, têm 
muitos impasses em relação às estruturas das escolas (Excerto da 
narrativa do Prof. Isaac Newton).  

 
 Desse modo, podemos compreender que essa trajetória da história de vida do 

professor Isaac Newton é marcada por um sentimento presente, sobre o anseio que 

confere para si em tornar-se professor. Essa implicação do participante nos faz 

pensar nas construções que vêm desenhando para sua carreira, junto ao 

comprometimento com a profissão, em articulação com outros, com o contexto social 

e o ambiente de trabalho.    

 René Descartes, ao rememorar alguns momentos de suas experiências de 

professor, começou nos dizendo que a docência em sua vida foi despertada a partir 

das influências em seu ambiente familiar e nas vivências de ensino desenvolvidas 

com pessoas que apresentavam dificuldades em aprender matemática: “[...] desde 

criança eu percebia que gostava de ajudar os meus colegas que tinham certa 

dificuldade em compreender a matemática” (RENÉ DESCARTES). Dessa narrativa, 

inferimos que mesmo nessa caminhada pré-profissional, o participante cumpria uma 

função social educativa, mas também construía sua ID com outros, ao passo que iria 

aprendendo a ser professor nessas relações experenciadas.    

 Brzezinski (2002, p. 133) quando se refere ao processo de ensinar e aprender 

expõe que o professor aprende a profissão enquanto ensina: “Na tarefa de ensinar 

não há como desconsiderar que, na sua essência, inclui também o aprender, sendo 

ambos elementos básicos e fundamentais do trabalho docente [...]”. Desta afirmação, 

é possível considerar que René Descartes ensinava, mas também aprendia com seu 

grupo de colegas e alunos a ser professor. Temos essa interpretação porque esse 

entendimento foi mencionado em sua narrativa: “[...] nessa dialética entre ensinar e 
 

48 É um Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), no âmbito da Administração Pública 
Estadual – Poder Executivo. É um acerto trabalhista utilizado para contratar, recontratar ou prorrogar 
contratos temporários de professores para atuar em escolas municipais ou estaduais (SILVA JÚNIOR; 
OLIVEIRA, 2019).     
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aprender que nós nos formamos [...]” (RENÉ DESCARTES).   

 Ele disse também: “[...] foi nesse período, nesse percurso que eu fui 

descobrindo que gostaria de ser professor” (RENÉ DESCARTES). Esse excerto 

evidencia suas primeiras experiências na docência, e foi novamente apresentado 

nessa mesma unidade temática, a fim de reforçar como se deu a sua relação inicial 

com a profissão. Essa caminhada é entendida como um processo construído da ID, 

na qual “mesmos nos tempos áureos da racionalização e da uniformização, cada um 

continuou a produzir no mais íntimo da sua maneira de ser professor” (NÓVOA 2007, 

p. 15, grifo do autor).     

 O professor René Descartes, ao falar de sua formação inicial, lembra que: “[...] 

eu pensei em fazer engenharia, mas na época que eu fiz faculdade, você só conseguia 

fazer engenharia se fosse em Salvador ou indo para outra cidade de maior porte que 

a minha [...]”, sobre sua preferência nos contou: “[...] optei por ficar na minha cidade 

e fazer o curso de licenciatura em matemática[...]” e continuou narrando “Fui 

fazendo o curso e me identificando muito, especialmente com a área de ensino” 

(RENÉ DESCARTES). Essas lembranças refletem na implicabilidade que a formação 

inicial representa para o DP do docente, tendo em vista que nessa fase são adensados 

saberes, competências e conhecimentos, que servirão de lastros para o fazer-se na 

profissão. E assim, quando lemos essas narrativas de René, percebemos sua 

identificação profissional com o curso de matemática, e a sua inclinação para o 

magistério à medida que conferia para si, saberes da profissão. A esse respeito, 

lembramos de Tardif (2014, p. 247) ao dizer que os “conhecimentos especializados 

devem ser adquiridos através de uma longa formação de alto nível, na maioria das 

vezes, de natureza universitária ou equivalente”.   

 Mas para além dessa argumentação de Tardif, na perspectiva de adquirir 

conhecimentos específicos da profissão na formação inicial, compreendemos também 

que esse saber construído pelo colaborador em seu encontro inicial com a docência 

foi tão importante quanto a decisão de ser professor de matemática, onde a partir 

dessa escolha, um novo rumo foi dado à sua vida e trajetória profissional, podemos 

dizer que houve uma implicação de sua profissionalização com o caminhar para si e 

sua (auto)formação com outros (JOSSO, 2010).    
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 Nesse itinerário formativo com a profissão, René Descartes também 

apresentou lembranças conflitantes: “Foi um momento em que estava em crise 

existencial com minha profissão, eu estava me sentindo um pouco desvalorizado 

dentro da nossa profissão. Vínhamos de uma grande greve que houve em 2012” 

(RENÉ DESCARTES). Para Estrela (1997, p. 15) muitos professores que se encontram 

em momento de conturbação na profissão tendem a construir “[...] significações 

valorantes da sua profissão e da sua ação ou, pelo contrário, deixando-se abater pelo 

desânimo e frustação e entrando em crise de identidade”. 

 Sabemos que cada reflexão apontada pela autora são comumente ações 

visíveis no percurso profissional de quase todo docente. Sendo que essas 

características estão atreladas ao modo de vida que é estabelecido para si, em 

consonância aos diversos fatores endógenos que são incorporados à pessoa 

“professor”. No caso de René Descartes, seus momentos de crise provocaram o 

anseio pela ampliação de seu processo de profissionalização: “[...] Estava precisando 

buscar um novo curso num patamar maior, e me veio essa ideia de fazer o mestrado 

em Educação Matemática. Fiz o mestrado e, nesse meio tempo, fiz o concurso para o 

IF, e fui aprovado“ (RENÉ DESCARTES). Essa narrativa do participante está em 

consonância com a afirmativa de Estrela, quando diz que: “[...] docentes que, apesar 

de momentos de crise relacionados com o seu ciclo de vida, fazem reformulações 

positivas do seu projeto profissional terminando a sua carreira num estado de 

espírito de grande serenidade” (ESTRELA, 1997, p. 15). Acreditamos que esse 

conflito vivenciado por René em certo período de sua vida, e a necessidade de buscar 

novas formas de valorização na profissão, fazem parte de um processo de DP que foi 

construído ao longo de sua caminhada docente.   

 E foi por meio da crise, que René Descartes chamou de “existencial”, que 

surgiram as motivações para o seu ingresso na rede federal de ensino 

profissionalizante. Nos contando que essa entrada no IF foi uma escolha 

amadurecida e consciente, porque:   
 

  Tinham 6 meses que estava no mestrado, aí fui aprovado. O que me 
trouxe aqui eu acredito que foi esse conjunto de fatores, eu percebia 
que no Instituto Federal, talvez teria essa oportunidade de colocar em 
prática tudo aquilo que acreditava, que achava que a matemática 
serviria como uma ferramenta transformadora na vida das pessoas, 
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aplicada no seu dia a dia (Excerto da narrativa do prof. René 
Descartes).  

 
 As recordações dessa fase revelaram as motivações que levaram o professor 

René Descartes a estar exercendo a docência no IF, sendo que esse desejo, a nosso 

ver, faz parte de uma identificação profissional que conferiu para si durante as 

experiências que construiu em sua vida e na implicação do seu fazer-se professor. 

Acreditamos que essa consciência de ser docente, atrelado à vontade de 

contextualizar seu trabalho para além da sala de aula, implica a urgente necessidade 

de reconhecer o professor como “produtor de sua própria identidade profissional” 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 19).  

 Procedendo a escuta da história de Euclides a fim de entender seu caminhar 

na docência, ele anunciou que sempre gostou de estudar e de superar a si mesmo em 

termos de aprendizagens de conteúdos: “Sempre me desafiava e tive a sorte de 

encontrar colegas que sempre se desafiavam, e a gente acabava se desafiando entre 

si, era uma competição saudável, ficávamos contando quantos dez tirávamos [...]” 

(EUCLIDES). Em sua narrativa analisamos que o colaborador possuía afinidade com 

seus pares, tendo em vista que à medida que interagia com seus colegas, construía 

sua ID e aprendia os conhecimentos específicos da profissão, esses que por sua vez, 

compõem um dos saberes necessários para o tornar-se professor.  

 Euclides deleitou-se em suas recordações de vida pessoal e profissional, 

quando narrou as experiências construídas nessa etapa pré-profissional. E continuou 

falando detalhadas e significativas lembranças guardadas em sua memória, antes de 

narrar sua chegada no IF. Nesse dizer de suas histórias, também contou como surgiu 

a implicação com a escola técnica:  

  [...] aconteceu de abrir o concurso do IFBA para professor com regime 
de dedicação exclusiva, a princípio não tinha pretensão de fazer o 
concurso do IFBA porque a minha decisão estava entre manter o 
emprego ou ir para o mestrado na UNICAMP, essa era minha única 
dúvida, mas um colega da graduação me chamou para fazer esse 
concurso [...].  

  Disse que não tinha pretensão, mas ele insistiu bastante, dizendo: 
“estou indo sozinho para Salvador fazer o concurso, acabei de 
comprar um carro, queria companhia, quando você concluir o 
mestrado já é um concurso que você tem classificado, talvez para 
futura prova de títulos cara! Além do mais, se você não passar nas 
primeiras colocações, será bom para você! Como o concurso vale por 
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dois anos, você não passando nas primeiras colocações, além de ter 
aprovação no concurso, terá ainda possibilidade de concluir o 
mestrado e ser chamado”.  

  Esse era o pensamento! Fui fazer o concurso, não tinha nada a perder, 
era uma experiência, seria o primeiro concurso a nível federal que 
faria.  Fiz sem nenhuma pretensão na verdade, aí fomos fazer.  

  Saiu a convocação do IFBA, fiquei numa dúvida terrível, conversei 
com vários professores, porque o mestrado na UNICAMP era a 
oportunidade de ouro, mas também estava aprovado em um 
concurso federal sonhado por muitos!   

  Na última hora optei por assumir o concurso do IFBA.  A gente 
estuda a vida toda para conseguir um emprego, então era a decisão 
mais acertada no momento (Excertos das narrativas de Prof. 
Euclides).  

 
 Analisamos nesses excertos que o professor passou por vários momentos de 

incertezas, medos, inseguranças e, até mesmo, inquietações frente à imediata 

necessidade de decidir o seu futuro profissional. Foi possível registrar nas falas do 

participante a preocupação com as repentinas mudanças que ocorreram nessa etapa 

de sua vida, mas também, no momento em que dialogamos ficou evidenciado em 

seus olhos, o orgulho e a satisfação de viver o “novo”, de ampliar seu processo 

formativo e seu repertório de aprendizagens, quando decidiu tornar-se professor de 

matemática no IF. 

 Essa tomada de consciência de si, das escolhas e caminhos que almeja trilhar 

na vida, contribuem para transformações do itinerário formativo de todos os sujeitos: 

“O percurso de formação centra-se principalmente em deslocamentos, escolhas, 

acontecimentos, encontros que são designados como marcos de uma trajetória [...]” 

(JOSSO, 2010, p. 206). Nessa dinâmica formativa: “No momento em que entramos na 

compreensão dos marcos e de uma trajetória, entramos também nas representações 

do sujeito que compreende e interpreta as realidades que vive” (JOSSO, 2010, p. 206).  

 Nesses instantes de lembranças de caminhos trilhados à docência, e ingresso 

no IF do colaborador Euclides, conservamos em nossas ideias algumas certezas que 

povoam nossa mente desde o momentos que analisamos a história dos outros 

participantes, não sendo diferente o entendimento quando nos referirmos a Euclides 

- a partir das rememorações, produto das narrativas, é possível conhecer como 

nossos colaboradores vão se formando e autoformando nesse processo de ser 

professor e forjar-se professor na rede federal de ensino profissional.   
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5.3 A escola técnica, a matemática, o ensino e a relação construída com o ambiente 

escolar 

 

Nessa unidade de análise, buscamos apresentar algumas percepções e 

entendimentos dos colaboradores, acerca do seu ambiente de trabalho, na 

perspectiva de conhecer qual sentido dão às suas práticas e ao seu papel social no 

processo formativo dos estudantes, às relações com seus pares, ao desenvolvimento 

da matemática no contexto de vida de seus alunos, e o que ela traz de 

representatividade para suas formações pessoal e profissional, carreira docente, 

nesse processo ao qual estão implicados ao longo da construção de suas identidades 

e DP.   

Compreendemos que é nos espaços formais e não formais de educação que os 

professores vão se fazendo profissionais, e quase sempre, em seu lócus de trabalho. 

Por isso, os espaços de socialização e atuação, anos de experiências, as escolhas 

profissionais são primordiais para perceber o docente em sua construção identitária, 

e configuração de seus desenvolvimentos na carreira. Para Nóvoa (2007), Day (1999), 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), entre outros autores, a promoção da ID e o DP 

estão vinculados ao campo de trabalho do professor, às condições que a ele são 

oferecidas para exercer a profissão, bem como às relações construídas nesses e outros 

tantos espaços de convivência e formação no decorrer de toda a vida.  

Sendo assim, todos esses aspectos são estruturantes para entendermos 

características fundamentais da identidade e DP de nossos colaboradores nos espaços 

institucionais e de formação aos quais estão inseridos e imbricados.  

Buscando conhecer essas dimensões que perpassam pela dinâmica de 

construção da profissão, consideramos importante a implicação do professor com a 

área a qual irá ensinar, em nosso estudo, “a matemática”. Por isso, buscamos 

conhecer como surgiu a matemática na vida dos colaboradores.   

  A partir das narrativas, percebemos que a relação dos participantes com a 

matemática nasce por diversas situações e motivações. Identificamos no relato do 

professor René Descartes que esse, tinha a matemática como uma motivação em seu 

seio familiar, essa situação é constatada na sua fala: 
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  Somos uma família de 7 irmãos, dentro dessa família eu observei que 
quase todos gostavam de matemática, especialmente de uma forma 
mais aplicada, de uma matemática assim que pudesse resolver 
problemas, e acho que eu cresci com isso (Excerto da narrativa do 

Prof. René Descartes).  
  

 O colaborador Arquimedes narra que a matemática ganhou um grande destaque 

em sua vida, devido ao incentivo recebido por parte de seu tio, irmão de sua mãe, o 

qual era professor de matemática em seu ensino fundamental. E assim, ele disse:  

   [...] considerando que contrariamente ao que muita gente diz: ah, 
porque matemática tem que estar na veia, tem que gostar, tem que..., 
eu não acredito nisso! meu pai só tinha até o quinto ano do primário e 
minha mãe ensino fundamental. Ninguém se destacava em 
matemática, e não tinha vamos dizer assim de quem herdar o dom! 
Foi na verdade uma motivação externa mesmo, uma empatia pelo...  

  [...] por questão de afinidade, simpatia e afeto ao meu tio, eu não sei 
se isso teve uma influência positiva de modo que eu desse mais 
atenção, para que eu a passasse a estudar mais. [...] 

  Então, com a experiência que eu tive com meu tio, desenvolvi o gosto 
pela matemática [...] (Excertos das narrativas do Prof. Arquimedes).  

 
 

 Para Isaac Newton a sua implicação com a matemática nasce por meio do 

incentivo de alguns professores de matemática durante sua trajetória escolar. Ele 

narrou assim:  

  [...] me recordo que, ainda no ensino médio fazendo o terceiro ano, eu 
conversava com alguns professores que ainda estavam em formação, 
tive muitos professores que ainda estão em formação na própria 
Universidade de Santa Cruz e eles conversavam comigo e falavam 
sobre a área, professores então da área, por exemplo, de física me 
incentivaram bastante, eles viam que eu tinha uma certa habilidade 
com a matemática diferente, de uma grande maioria lá da classe [...] 
(Excerto da narrativa do Prof. Isaac Newton).  

 

  Além da afinidade com a área de exatas, o participante Euclides nos conta que 

durante seu percurso formativo o desejo pela matemática foi despertado, a partir de 

uma conversa com um professor de matemática, aluno da UEFS, e essa, foi narrada 

dessa maneira:    

  [...] Esse professor que fazia matemática na UEFS começou a 
conversar com a gente, conversou comigo e mais uns colegas mais 
interessados da turma, começou a conversar: “a universidade 
funciona assim, vestibular é assim, tais e tais lugares tem tais cursos”. 
Aí ele me lançou a proposta de fazer o curso de matemática (Excerto 
da narrativa do Prof. Euclides).  
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 Os quatro professores colaboradores ainda destacaram em suas narrativas que 

as influências pelo gosto da matemática, deixadas pela família, parentes e 

professores, foram construídas com carinho, harmonia, confiança, segurança, desde 

antes de adentrar na carreira docente. Nesses relatos que os participantes 

compartilharam conosco, lembrando-se de seu tempo de mocidade na escola como 

alunos, notamos os investimentos que foram conferidos às suas formações, e que por 

sua vez, possibilitaram que esses seguissem como docentes de matemática. Esses 

aspectos fazem ligação aos “saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional”, 

conforme é apontado por Tardif (2014, p. 73), tendo como importante indicador no 

processo de construção da identidade do futuro professor, “[...] a vida familiar e as 

pessoas significativas na família aparecem como uma fonte de influência muito 

importante que modela a postura da pessoa toda em relação ao ensino” (TARDIF, 

2014, p. 73).   

 Desta forma, podemos inferir que essas socializações com “o(s) outro(s)” 

foram importantes para o progresso da escolha da profissão, além de representar 

uma das fases de construção de seus processos identitários. “As experiências 

escolares anteriores e as relações determinantes com os professores contribuem 

também para modelar a identidade pessoal dos professores e seu conhecimento 

prático” (TARDIF, 2014, p. 73).    

 Falando sobre a relação da matemática com a escola técnica, o professor 

Arquimedes começou trazendo um pensamento a partir das suas vivências na escola 

agrotécnica, hoje uma das instituições que deu origem ao IF BAIANO, e depois fez 

reflexão sobre a matemática desenvolvida no IFBA, local onde atualmente exerce a 

docência:  

A matemática é contextualizada na rede profissional que a gente 
trabalha! Na escola agrotécnica era bem interessante, mas também era 
mais trabalhoso a princípio para o professor, porque ele não tinha 
que colocar um problema no quadro e dar um passo a passo para os 
alunos, porque existe uma história e contexto! E o aluno tem que 
aprender a interpretar, identificar o que é pergunta, o que são dados, 
o que são informações, que instrumento matemático vai utilizar para 
resolver aquele problema, como é que vai modelar49! Então, era uma 

 
49 Segundo Araújo (2007, p. 18, grifos da autora), são múltiplas as perspectivas de Modelagem 
Matemática. Ela destaca que em comum, “[...] as diferentes perspectivas de Modelagem Matemática 
têm por objetivo a resolução de algum problema da realidade, por meio do uso de teorias e conceitos 



152 
 

coisa mais complexa, mas interessante.  Eu digo hoje que temos uma 
carência muito grande no Brasil, não só do conhecimento básico de 
matemática, mas conhecimento de português, interpretação de 
português. Então um aluno que pega uma questão isolada, 
fragmentada, separada, tipo: “encontre o x, por exemplo... para ele, é 
bem mais fácil do que pegar um texto com 6 ou 8 linha, ler e modelar 
uma equação matemática, e a partir daí resolver. Então, a gente tem 
um trabalho bem mais complicado, mas no entanto, eu entendo como 
muito mais interessante, porque você vê a matemática aplicada 
dentro de um problema, dentro da situação real. E desde a época da 
escola agrotécnica e também da educação profissional mais voltada 
para educação de agrárias, cursos de agropecuária ou alimentos, eu já 
fazia isso! Fazia de forma aplicada, e quando eu vim para o IFBA 
continuei da mesma forma, mesmo sendo uma área nova para mim. E 
aí, passei a conversar com os professores da área de elétrica de 
mecânica, onde eu poderia explorar conteúdo de matemática dentro 
do contexto dessas áreas específicas de informática, da engenharia 
mecânica e também da eletricidade (Excertos das narrativas do Prof. 
Arquimedes).    

 
A preocupação do colaborador Arquimedes de que o aluno precisa aprender a 

ler e interpretar questões matemáticas para posterior resolução, é um dos desafios 

enfrentados pela escola nas diversas áreas do conhecimento. O participante atrelou 

essa problemática à formação fragilizada de alguns alunos, em relação aos 

conhecimentos básicos de matemática e português, e ainda a inoperância da 

interpretação de português. Smole e Diniz (2001) expõem que embora seja pertinente 

considerar que grande parte das dificuldades matemáticas dos indivíduos estejam 

atreladas a pouca habilidade de leitura materna e matemática, não é justificável 

continuar atribuindo as inabilidades de interpretações matemáticas somente aos 

alunos.  

Smole (2001) defende em sua obra intitulada - Textos em Matemática: Por Que 

Não? - que é preciso que o professor saiba utilizar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, mas também, despertar nesses a curiosidade de buscar na leitura 

informações que foram construídas a partir do que leram, sendo a produção de 

textos matemáticos um caminho possível para auxiliar o alunado a expressar suas 

concepções, incompreensões e dificuldades matemáticas, e para isso, o docente 

poderá indagar, questionar e incentivar o discente a identificar os aspectos 

 
matemáticos.” As palavras realidade e matemática são discutidas na sequência do texto de Araújo 
(2007).     
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importantes em suas produções textuais  (SMOLE, 2001).    

Além disso, a aprendizagem da leitura matemática também é desenvolvida 

por meio da apropriação da linguagem matemática, essa que traz uma escrita 

específica de palavras e sinais que a difere dos textos de língua materna, porque 

para: “[...] interpretar um texto matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a 

linguagem e os símbolos próprios desse componente curricular, encontrando sentido 

no que lê [...]” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 71). Elas destacam ainda: “Além dos termos 

e sinais específicos, existe na linguagem matemática uma organização de escrita nem 

sempre similar àquela que encontramos nos textos de língua materna, o que exige 

um processo particular de leitura.” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 70).   

Reconhecemos na narrativa de Arquimedes atenção dada à compreensão que 

o aluno precisa aprender a decodificar, interpretar dados e informações matemáticas 

nas situações problemas, além da necessidade de aprender a dominar as habilidades 

de leitura e modelagem dos problemas matemáticos, sobre isso, Smole e Diniz  (2001, 

p. 71) consideram que essas capacidades de “[...] ler matemática e ler para aprender 

matemática [...]” serão progressivamente alcançadas no desenvolvimento da própria 

disciplina, deixando a interpretação que o professor de matemática deverá promover 

junto aos seus alunos a leitura da escrita matemática e o incentivo para a 

compreensão de tal.  

Da mesma forma encontramos em Santos e Bisognin (2007) a preocupação 

para que o aluno possa desenvolver uma leitura matemática por meio de um 

pensamento mais reflexivo e crítico em relação aos conteúdos matemáticos 

trabalhados em sala de aula, isso porque, mesmo que os discentes tenham operado 

de modo correto o que foi apresentado pelo professor, o conteúdo só terá significado 

se esses conseguirem estabelecer conexões entre os assuntos abordados com a 

realidade em que vivem, e um dos melhores caminhos para isso é aplicação dos 

conceitos por meio da modelagem matemática, essa que consiste no ambiente de 

aprendizagem, em que os alunos são convidados a contextualizar, problematizar e 

investigar a importância da matemática nas situações reais.  

 Na concepção de Santos (2007) a Modelagem Matemática é uma possibilidade 

de despertar nos alunos a motivação para o estudo de matemática, uma vez que os 
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professores ao trabalharem os conteúdos matemáticos de modo aplicado com a 

realidade dos estudantes, esses vislumbrariam a aplicabilidade e a utilização dos 

conceitos, e a partir daí sentir-se-iam estimulados para compreender a matemática 

escolar.   

 Para Silva (2007) a modelagem na formação de professores de matemática 

representa um caminho para o DP, por considerar a formação como um processo 

flexível, dinâmico, crítico, contínuo e em construção que precisa ser compreendido 

em sua totalidade e nas interações profissionais. Nessa perspectiva a formação é 

concebida como uma: “[...] nova cultura profissional, ensejando com isso que o 

professor tenha atitudes críticas, colaborativas, de atualização permanente e de 

receptividade diante do novo” (PEREZ, 1999 apud SILVA, 2007, p. 222).    

Essas compreensões de modelagem matemática são interpretadas na narrativa 

de Arquimedes quando disse sobre “modelar” e acerca da relevância da matemática 

aplicada na vida de seus alunos, aplicação essa que o participante falou que 

desenvolvia tanto na escola agrotécnica, na EP com enfoque na educação de agrárias 

nos cursos de agropecuária ou alimentos, mas também no IFBA, mesmo sendo uma 

área nova para ele. Percebemos nesse posicionamento de Arquimedes uma 

implicação com o seu fazer-se professor, atrelado às experiências docentes e a 

construção de sua identidade. Essas aprendizagens do colaborador evidenciam o 

significado que vai conferindo para si de sua profissão.  

Essa preocupação apresentada pelo professor Arquimedes em desenvolver o 

processo de ensino-aprendizagem com seus alunos por meio da modelagem 

matemática, é também discutida por Carvalho, Nacarato e Reinato (2016) ao realizar 

uma pesquisa no IF, campus Machado (Minas Gerais). Esses pesquisadores 

apontaram que diante das questões encontradas no que tangem as lacunas em 

conhecimentos matemáticos por parte da maioria dos discentes dessa instituição, 

uma vez que ao analisar as ementas de matemáticas nos três cursos médio desse 

local, verificou-se um distanciamento dos assuntos matemáticos com a realidade 

social. E assim, baseando-se nas orientações curriculares para o ensino médio, na 

área da matemática (BRASIL, 2006), eles defenderam que uma das maneiras para se 

desenvolver o ensino da matemática na EP, é por meio do trabalho em modelagem 
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matemática, isso porque essa estratégia possibilita a construção do conhecimento 

matemático de forma integradora a partir de situações cotidianas dos alunos.  

Analisamos também em outro estudo que Santos (2016) realizou em sua 

pesquisa de mestrado acerca do estado da arte sobre os métodos de ensino e 

aprendizagem matemática no ensino médio profissionalizante. E com isso, verificou-

se nesse levantamento um total de sete trabalhos que defendiam a aplicação do uso 

da modelagem matemática como uma das estratégias para a aprendizagem dos 

alunos a partir das trocas de saberes nas mais diversas realidades vivenciadas. Para a 

pesquisadora, o destaque inicial dessa discussão colaborou para a investigação do 

trabalho desenvolvido por um grupo de professores de matemática da terceira série 

do ensino profissionalizante de uma escola do município de Esplanada na Bahia, e 

que fizeram parte da análise.    

 Continuando a falar de si e de suas experiências, o participante Arquimedes, 

disse que a matemática tem grande representatividade nas atividades que são 

desenvolvidas na educação profissionalizante e nos cursos que ele atua:  

   Tem, porque se você pensasse no curso técnico de eletromecânica, o 
curso de eletromecânica como a própria palavra indica é percentual 
que tem dentro de mecânica e outro de elétrica, e tanto a mecânica 
quanto a elétrica foram construídas em cima da matemática.  Eu 
converso com os professores sobre o trabalho que faço em 
matemática, que ele não só prepara o aluno para dar continuidade 
aos estudos e a vida acadêmica... por exemplo o Enem, mas prepara 
também, para quando ele chegar em disciplinas técnicas eles já 
tiveram vamos dizer assim, aquela base para aprender tudo que o 
professor vai ensinar. Posso citar um exemplo, a gente trabalha 
números complexos no terceiro ano porque sabe que o professor de 
eletro vai atuar lá. Trabalho funções trigonométricas porque sabe que 
lá as ondas eletromagnéticas se comportam como uma função 
trigonométrica, função seno, então a gente é como uma corrida de 
bastão a gente passa o bastão para o próximo professor já com um 
aluno com base de matemática para ele ter o conhecimento, uma base 
sólida para aprender aquilo que vai estar esperando lá na série 
seguinte, que é conhecimento na área específica, isso funciona para 
elétrica, mecânica, pra todas as áreas (Excertos das narrativas do Prof. 
Arquimedes).  

  
Interpretamos nesse contexto que o papel da matemática é concebido por 

Arquimedes, como uma ferramenta direcionada para um trabalho de formação 

profissional dos estudantes. Se a finalidade do ensino médio na EP é articular a 
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formação geral com a profissional, vemos que esse posicionamento do participante 

contempla a formação técnica e a geral, ou seja, é uma metodologia que busca 

articular essas duas formações com o que é assegurado nas diretrizes curriculares 

para ensino profissional que é proporcionar na formação do indivíduo “[...] 

conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-

históricos e culturais” (BRASIL, 2012a). 

            Por outro lado, percebemos a valorização do raciocínio matemático que o 

colaborador confere em suas práticas de ensino, essa postura está em consonância ao 

que preconiza as orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 69) 

quando diz que: “A forma de trabalhar os conteúdos deve sempre agregar um valor 

formativo no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento matemático”.  

Além disso, encontramos em algumas pesquisas uma aproximação com as 

narrativas de Arquimedes, quando aborda sua preocupação para com os processos 

formativos de seus alunos, no que tange os aspectos de uma formação geral e para o 

trabalho. Nessas buscas averiguamos que Santos (2016) investigou algumas práticas 

trabalhadas por um grupo de professores da EPTNM de uma escola pública do 

município de Esplanada na Bahia, e como resultado dessa análise, a pesquisadora 

percebeu por meio das observações e das falas dos professores pesquisados, o 

predomínio de ações ainda tradicionais, mas também atividades de ensino bastante 

diversificadas, às quais envolviam interações, discussões e experimentações da 

matemática.  

 Estas preocupações foram também encontradas na pesquisa de Bolzan (2003) 

ao tratar o ensino da matemática para a formação do profissional – estudante – do 

curso de mecânica, e ao buscar compreender na prática como a matemática tem 

reflexos na vida dos discentes, chegou-se a compreensão que a disciplina terá uma 

melhor aplicabilidade se o professor conseguir utilizar conhecimentos prévios dos 

alunos em conexão com situações problemas, para que assim os discentes possam 

entender a matemática e aplicá-la em suas vidas com segurança.         

Assim, Arquimedes nos permite interpretar em suas narrativas, o 

compromisso com seu papel social, e na maneira como se preocupa em dar sentido à 
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matemática na formação e no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos.  Ao 

tempo que esses esforços, são em grande parte fundamentais para sua formação, 

identidade e DP. Nessa perspectiva, lembramos de Paiva (2006, p. 92) quando 

apresenta que “O professor precisa estar em constante formação e processo de 

reflexão sobre seus objetivos e sobre a consequência de seu ensino, [...] assumindo a 

responsabilidade por seu próprio desenvolvimento profissional [...]”. Acreditamos, 

que é nessa dinâmica de tentar ser um melhor profissional, refletindo suas ações 

educativas, que o participante foi se constituindo docente de matemática, 

entendemos também que essa ideia é pertinente quando nos referimos ao processo 

de desenvolvimento de todos os professores ao longo de suas vidas. 

 Nesse compromisso pelo que faz e no que desenvolve em sua prática, 

Arquimedes destaca alguns elementos necessários para o exercício da docência:  

  É na atividade de docência hoje, eu posso destacar pelo menos três 
pontos que o professor é... são básicos além de outros, mas pelo 
menos três pontos você tem que ter, que é o conhecimento! eles não 
podem ensinar algo a alguém que ele não sabe. Então ele tem que 
dominar com profundidade o conhecimento que ele vai ensinar, o 
professor também tem que ser ético, tem que demonstrar valores e 
atitudes, e etc... Porque o professor tem uma função também que é 
função pública, os alunos também se espelham muito na questão do 
comportamento, atitude, seriedade do trabalho do professor, e 
também valorizam quando veem que o professor se importa com 
isso, e outra coisa é, o professor se preocupar, entender que o 
aprendizado do aluno é uma coisa que importa a ele também, é do 
professor essa responsabilidade. E não dizer assim, eu fiz minha 
parte, que o aluno faça a dele, que agora corra atrás. Apreender eu 
acredito que não é assim! O resultado positivo do aluno... 
aprendizado diz muito ao interesse da boa vontade e disponibilidade 
do professor, querer que isso aconteça!  Afinal professor e aluno não 
estão de lado opostos (Excertos das narrativas do Prof. Arquimedes).  

 
 Esses pontos abordados pelo colaborador são pertencentes à dimensão dos 

saberes docentes que estruturam e alicerçam a profissão professor, e fazem relação 

com o desenvolvimento das práticas educativas ao longo da carreira profissional. A 

esse respeito, Tardif (2014, p. 301), disserta que o “[...] saber profissional tem 

repercussões diretas na identidade dos profissionais”, não se reduzindo a 

transmissão de conhecimentos já internalizados, visto que o corpo do professorado 

mantém e integra saberes plurais em suas diferentes socializações.   
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 Quando Arquimedes diz que o professor precisa ter conhecimento específico 

sobre o que vai ensinar, além da ética profissional, e a consciência de ser referência 

na formação dos estudantes, analisamos em sua narrativa o entendimento de Tardif 

(2014) ao afirmar que os saberes profissionais dos docentes não estão dissociados das 

dimensões do ensino, mas compõem um contexto amplo do estudo da profissão 

professor, em suas histórias passadas, presentes e futuras em seus contextos e 

condicionantes, seja na escola ou na sociedade (TARDIF, 2014).   

 A respeito de outras rememorizações que o participante julga importante na 

atividade do trabalho docente, “[...] o aprendizado do aluno é de responsabilidade 

do professor [...]”, e ele acrescentou: “[...] a boa disponibilidade do professor faz com 

que isso venha ocorrer [...]”, “[...] professor e aluno estão do mesmo lado! Então, o 

bom desempenho e resultado do aluno, precisam girar em torno de trabalho bem-

sucedido do professor” (ARQUIMEDES). Essas ênfases dadas pelo participante nos 

permitem reconhecer o compromisso educacional com seus alunos. Segundo Freire 

(1996, p. 12) “Não há docência sem discência”, explicitando que mesmos sendo 

distintos os sujeitos que compõem a relação professor-aluno, esses não se reduzem a 

condição de sobrepor um ao outro no processo de ensino-aprendizagem. O autor 

destaca que: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(FREIRE, 1996, p. 12).    

 Sobre as relações construídas em seu espaço de trabalho, o colaborador 

Arquimedes narrou que a sua chegada no IF foi marcada pela ausência de relações 

mais profundas de amizades e interações entre seus colegas: “[...] no início é uma 

coisa assim meio fria, mas passa, hoje eu me sinto em casa!” (excerto de 

ARQUIMEDES).  Mas, também lembrou que ao chegar no instituto para lecionar 

ficou um pouco apreensivo, porque não fazia ideia de como iria ser recebido pela 

comunidade acadêmica, e em especial pelos seus alunos:   

[...] a gente passa por uma fase, um estágio meio latente até 
conseguir se soltar mais e ganhar a confiança dos alunos. Porque até 
os próprios estudantes ficam com receios e pé atrás. Os colegas 
também! Mas, essa situação muda com o tempo, e não demora para 
acabarmos nos sentindo em casa e ficando muito à vontade no 
trabalho. Hoje me sinto muito à vontade com os alunos, porque um 
aluno de uma série já passa para outro: “ah! Professor! que bom que 
você é professor da gente!” Já conhecem, já tem uma referência do 



159 
 

nosso trabalho e também fica mais fácil do que quando você tá 
iniciando. Quando você chega, a sensação é que somos uma 
incógnita para todos (Excertos das narrativas do Prof. Arquimedes).  

 
 Como se pode notar, essa articulação do professor com seus pares é 

fundamental para o progresso de sua vida pessoal e profissional. Uma vez que a 

ideia de desenvolver-se profissionalmente, de acordo com Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003, p. 67-68), acontece na “relação com o coletivo da Instituição 

educativa”, alinhada ao contexto social, e não pode ser compreendida somente como 

desenvolvimento de competências individuais, tendo em vista que segundo esses 

autores: “Esse desenvolvimento é necessário mas não suficiente, pois ele acontece na 

dinâmica da dialética entre o desenvolvimento individual e do grupo profissional”. 

Logo, compreendemos que essas socializações também possibilitam a construção de 

processos identitários. Eis aqui um episódio que compõe esse entendimento, sobre o 

qual o colaborador evidencia conseguir lidar melhor com as relações interpessoais no 

âmbito de seu espaço de trabalho, sendo que essa situação lhe deixa mais confortável 

para exercer sua prática com maior segurança, significando assim que ele vai 

modificando a si nessas relações e modificando também seus colegas e alunos.

 Quanto às perspectivas com o ensino e sua atuação na educação 

profissionalizante, Arquimedes contou que tem muita preocupação com a 

aprendizagem de seus alunos. Mas ao mesmo tempo, volta novamente aos três 

pontos que considera fundamental na atuação do professor, e enfatiza a necessidade 

do professor dominar o conteúdo de matemática, porque:  

  [...] A forma de estudar a matemática mudou muito nos últimos anos, 
principalmente agora depois do exame nacional, o Enem que é o 
maior exame de seleção do Brasil para universidade, a partir dele é 
preciso trabalhar não só a matemática, mas todos os conteúdos de 
forma contextualizada. E por isso, houve uma mudança bem radical 
na maneira de trabalhar a matemática em sala de aula (Excertos das 
narrativas do Prof. Arquimedes).  

 
 Nesse momento que narra sobre a importância de contextualização da 

matemática na atuação docente, Arquimedes, rememora que nos primeiros anos de 

sua carreira, a matemática era trabalhada em questões prontas, citando como 

exemplo: “calcule o x, determine o y” (excerto de Arquimedes), em sua concepção 

essa maneira de desenvolver o pensamento lógico do aluno, era totalmente anulado, 
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visto que o discente tinha só que memorizar fórmulas e aplicá-las. Por isso, ele 

acredita, que os desafios para o trabalho com a matemática, partem de duas 

problemáticas, primeiro que os professores precisaram ressignificar suas práticas a 

fim de ajudar o discente a pensar e interpretar problemas, e segundo que os alunos 

precisam ter mais contato com a matemática contextualizada para que assim possam 

aprender a resolver problemas a partir da realidade vivenciada.   

 Por toda trajetória que já percorreu em experiências anteriores na docência, 

Arquimedes narrou, que:   

A vida ensina muito ao professor... Eu posso dizer seguramente que 
com a faculdade aprendi muito a teoria! Mas a questão de ser 
professor mediador, facilitador, de poder vamos dizer assim, é... 
fazer o aluno se apropriar do conhecimento, isso é uma coisa mais 
com a prática (Excertos das narrativas do Prof. Arquimedes). 

 
 E, para ele, quando o estudante não é bem-sucedido na aprendizagem, 

imediatamente outras estratégias são desenvolvidas. Isso porque Arquimedes 

acredita que:   

  Nota é consequência! O objetivo realmente é o conhecimento, porque 
estamos sempre aprendendo. Hoje eu desenvolvo muito mais fácil 
uma aula, do que há 15 (quinze) anos atrás. Porque eu aprendi muito 
com os alunos, como disse antes, as vezes estamos acostumados a 
achar àquele modelo ou àquela estratégia metodológica, a melhor! 
Daí o aluno vai de alguma forma, traz sua contribuição, dizendo: 
“que compreendeu de outra forma, que viu de outra forma”. Então 
eu vou adotando aquele novo, vou aprendendo, aprimorando a cada 
ano (Excertos das narrativas do Prof. Arquimedes).  

 
 Com essas narrativas, percebemos que esse docente passou por processos de 

amadurecimentos em sua construção profissional. Sabemos que esse fazer-se 

professor não foi de um momento para o outro, isso porque conforme disserta Day 

(2001) o crescimento pessoal e profissional do professor é entendido como uma ação 

contínua, permanente no decurso da vida, possibilitando-lhes experiências, 

autonomia, competência e saber-fazer profissional. “Ser-se um aprendente adulto 

significa refletir nos propósitos e práticas, bem como nos valores e contextos sociais 

em que estes são expressos” (DAY, 2001, p. 83).   

  Professor Euclides narrou que quando foi aprovado no concurso do IF, ao 

assumir a vaga foi trabalhar na cidade de Barreiras, na Bahia. Nesse campus mais 
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antigo dos IFBAs, ele atuou no ensino médio técnico e na licenciatura em 

matemática. “No primeiro semestre lecionava matemática no ensino médio e cálculo 

e álgebra linear na licenciatura” (excerto do professor Euclides). Sobre a relação com 

a escola técnica falou que inicialmente foi muito difícil ser professor no instituto de 

Barreiras, isso porque nessa mesma época havia sido aprovado no mestrado da 

UESC, e essa rotina de ser docente em uma cidade e estudar no curso da pós-

graduação em outra cidade, acabava lhe deixando bastante exausto por causa da 

distância que precisava percorrer toda semana, mas disse que venceu e conseguiu 

terminar seu curso com muita alegria, esforço e dedicação.   

 Em Barreiras, Euclides relembrou que seu antigo espaço de trabalho era bem 

estruturado em relação à infraestrutura e organização curricular, como tantos outros 

aspectos, percebidos por ele. Se emocionou e ficou muito radiante quando comentou 

a respeito das relações de amizade que construiu nessa escola de formação humana e 

profissional, e ao mesmo tempo sorriu quando disse que foi muito bem recebido ao 

chegar no IF, evidenciando para nós que ele foi muito feliz nessa etapa de sua vida. 

“Fui muito bem recebido pelas coordenações, direção e colegas. O pessoal me ajudou 

a estabelecer na cidade e a procurar casa para morar etc. Assim a adaptação foi 

rápida, até porque eu também sou fácil de adaptação” (excerto da narrativa de 

Euclides).   

 Em suas narrativas Euclides apresenta ainda que guardou em sua memória 

uma afeição e respeito muito grande por um professor que atuava na coordenação do 

curso de matemática:   

  O coordenador da licenciatura foi a primeira pessoa que tive contato, 

antes mesmo de ir para a cidade ele me chamou para dividir 

apartamento, então mesmo indo procurar casa, acabei dividindo 

apartamento com ele. Conseguimos estabelecer tanto uma relação de 

trabalho quanto de amizade (Excertos das narrativas do Prof. 

Euclides).    

 

 Euclides acreditava que a distância acabava juntando as pessoas, isso porque 

boa parte dos professores e técnicos que atuava nesse instituto estava longe de suas 

famílias. E acrescenta que o maior problema de estar em Barreiras era a distância de 

sua localização geográfica, em relação a sua cidade e a de seus colegas.  
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 Nessa narrativa o professor Euclides fala que ficou atuando no campus de 

Barreiras por 01 (um) ano, e que nesse tempo 11 (onze) pessoas foram removidas 

para suas cidades, ou para cidades mais próximas de seus entes queridos, “[...] neste 

período 11 pessoas foram removidas, quase uma por mês, então você conhecia uma 

pessoa hoje, mas não sabia se amanhã ela estaria lá [...]” (excerto da narrativa de 

Euclides).  

 Além de dizer que conseguiu: “construir amizades muitos fortes” (excerto da 

narrativa de Euclides) em seu ambiente de trabalho, ele fala de seu 

descontentamento com a remoção sucessiva de seus colegas de profissão, narrando 

que esse sentimento estava atrelado ao fato de ser difícil desenvolver projetos 

porque: “[...] as pessoas que se comprometiam com as coisas, e depois não poderia 

mais contar com elas, então isso era um delimitador para desenvolvimento dos 

trabalhos” (excerto da narrativa de Euclides). Não é difícil perceber nessas narrativas 

a preocupação com que se refere às atividades exercidas em sua prática, além dos   

posicionamentos para que esses trabalhos fossem bem-sucedidos. Em outras 

palavras, entendemos que o sujeito vai conferindo para si responsabilidade com seus 

fazeres e ao mesmo tempo adquirindo desafios e conquistas profissionais que o 

levam a adquirir a consciência de ser professor.  

 Euclides também lembrou que após um ano atuando como professor na 

cidade de Barreiras conseguiu remoção para o campus atual em que trabalha, essa 

motivação ocorreu devido aos problemas familiares que enfrentou com a doença de 

seu pai na referida época. Sua recepção no instituto atual de trabalho não foi 

diferente ao seu campus de lotação anterior, narrou no momento de nossa conversa 

que foi bem acolhido pela comunidade escolar. “Quando cheguei nesse instituto fui 

muito bem recebido! Consegui me estabelecer. Já conhecia bem a cidade por conta da 

época em que estudei e trabalhei, então isso facilitava. Logo comecei a coordenar a 

área de matemática e desenvolver projetos” (Excerto da narrativa do Prof. Euclides).   

 Considerando essa trajetória explicitada nas narrativas de Euclides, no que 

tange à implicação com a escola técnica, percebemos que essas recordações passadas 

de seus referenciais próprios, possibilitam conhecer o presente, e entender o seu 

porvir na profissão, isso porque sua história de vida pessoal e profissional vem sendo 
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construída e desenhada por diversos acontecimentos e experiências com seus pares 

em seu ambiente de trabalho e contexto social, contribuindo para a formação da 

identidade e de seu DP em interação com o outro.  

 Nas palavras de Souza (2004, p. 165), o espaço de socialização humana é, “[...] 

marcado pela troca de experiências, pelas narrativas que ouvimos e que falamos, 

pelas formas como contamos as histórias vividas”, emergindo para adentrar na 

subjetividade e na realidade concreta dos professores em seus ciclos de vida, IP, e nas 

suas relações no processo de ensino-aprendizagem. Por meio de suas marcas de 

vivências e aprendizagens com seus pares, que Euclides fala com propriedade de sua 

atuação profissional na área da matemática no IF. E assim, prossegue explicando que: 

“As questões que não estão diretamente ligadas à sala de aula acabam também 

influenciando na sua prática... suas construções, nas suas relações interpessoais, nas 

relações com a sociedade em si” (Excerto da narrativa de Euclides). Essa convicção 

nos permite fazer uma inferência, que o fazer-se professor depende dos inúmeros 

contextos que permeiam a profissão. Isso nos lembra Moita (2007), quando registra 

que: “Compreender como cada pessoa se formou é encontrar as relações entre as 

pluralidades que atravessam a vida” (MOITA, 2007, p. 114).    

 Fazemos outra inferência a respeito dessa atitude do professor Euclides, em 

relação ao desenvolvimento da matemática na vida dos estudantes. Sua postura 

profissional reafirma o gosto, o desejo e o respeito pelo ato político de estar na 

docência, e mais que isso, a consciência de buscar estratégias de aprendizagens 

significativas para seus alunos, evidenciando assim que ele adensa ética profissional 

e valores na qual estão relacionados com o processo de construção de sua ID.  

D’Ambrosio (2012), em relação à importância do professor no processo educativo, 

disserta que o docente tem a missão social de ser o facilitador da aprendizagem dos 

alunos, caso contrário estará fadado ao não reconhecimento de seu papel social.     

  Euclides também descreveu alguns desafios que vêm encontrando com o 

público de alunos do ensino médio no IF, que chegam muito imaturos e com uma 

bagagem de conhecimento: “muito fraca, principalmente em português e 

matemática” (excerto da narrativa de Euclides). Estudos apontam que essa 

problemática também é comum em outros IFs, após uma investigação realizada por 
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Carvalho, Nacarato e Reinato (2016, p. 39) ficou provado que grande parte dos 

discentes do IF-campus Machado (Minas Gerais) “[...] traz grandes lacunas em 

conhecimentos matemáticos [...]”, sendo essa afirmativa comprovada a partir do alto 

índice de reprovação na mencionada disciplina. Neste sentido, acreditamos que a 

problemática de ensinar matemática aos alunos que ingressam com defasagem em 

termos de conhecimentos matemáticos seja a realidade de alguns IFs, por isso 

pesquisas nessas áreas são necessárias para produção de conhecimentos no que tange 

a propostas que possam auxiliar os docentes em seus trabalhos.    

 A partir dessa dificuldade encontrada em sua prática, Euclides continuou 

refletindo e dizendo de seu compromisso com o ensino e com a preocupação em 

verificar se o estudante está aprendendo, e afirmou que é preciso conhecer o discente 

para fornecer a base que ainda ele não tem. Prosseguiu falando que o segundo 

problema, é que a maioria dos alunos que apresenta dificuldades de conhecimento 

matemático não busca uma rotina de estudos para superar esses obstáculos em suas 

formações. Apontou também, o outro desafio em sua prática, a questão do fator 

“querer” que nem sempre é de interesse do alunado.  

 Nesse narrar de sua história e complexidades da prática, Euclides foi 

explicitando como enfrentou esses desafios na EP, que a nosso ver inclui princípios 

básicos do processo de ensino-aprendizagem, organização de seu planejamento 

escolar, mas também as aprendizagens que ele conferiu para si ao longo da 

construção de sua IP. Ele narrou assim:   

Às vezes eu estou dando aula e vejo um erro de português na prova. 
Em seguida, eu corrijo, mas não desconto ponto, porém sempre 
corrijo. Os alunos questionam que sou professor de matemática, e não 
de português! Logo, digo a eles que antes de ser professor de 
matemática, de história, geografia, artes, desenho técnico etc. Antes 
de ser professor de qualquer disciplina eu sou professor! (Excertos 
das narrativas do Prof. Euclides).      

  

 Entendemos que existe um diferencial, na carreira docente, na vida e na 

atuação de Euclides, e isso podemos afirmar, analisando sua trajetória de vida desde 

o momento que narrou os desafios de ordem financeira e questões pessoais vividas 

na infância, que permearam também a adolescência e sua fase adulta. Tais obstáculos 

não representaram empecilhos para que ele pudesse constituir-se professor de 
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matemática, nem tampouco fizeram com que ele deixasse de seguir ampliando seu 

DP, e assim percebemos que essa busca desafiadora para se tornar professor, revela 

seu compromisso ético e valores para desenvolver-se na profissão.  

 Acreditamos que essa paixão pelo que faz, e o gosto pelo seu trabalho, pode 

ter sido influenciado pelo estilo pregresso de vida e investimentos pessoais feitos 

pelos seus familiares, professores e amigos. Como resultado vê-se que Euclides não 

está apenas preocupado com o seu desenvolvimento pessoal, mas também com o 

progresso de seus alunos do instituto. Considerando as reflexões do professor 

Euclides, ao narrar sobre o desenvolvimento da matemática em suas práticas de 

ensino, apresentamos alguns excertos que compõem experiências ímpares e o 

constituir-se na profissão. E assim, ele falou:   

  Os alunos têm vivências totalmente diferentes! Precisamos conversar, 
entender e dialogar com os alunos para que a aprendizagem venha 
fluir da melhor maneira possível. Então se você se fechar em sua 
caixinha que é professor de matemática e ponto, que só vai ensinar os 
conteúdos que estão na ementa e ponto, você não vai dialogar com 
esse aluno, não vai estabelecer uma relação de confiança de forma 
que facilite a aprendizagem dele (excerto da narrativa de Euclides).   

  [...] é preciso ter jogo de cintura, principalmente com alunos de 
ensino médio técnico, porque hoje em dia vivemos em uma sociedade 
que está em constante evolução. Então até a questão da linguagem 
muda constantemente, você não pode ficar preso no tempo, precisa 
evoluir junto. Precisa entender que o seu papel principal é formar 
cidadãos e para isso você precisa estar sincronizado com o mundo 
dos alunos (Excertos das narrativas do Prof. Euclides).     

   
 Diferente do que interpretamos na narrativa do professor Arquimedes, 

quando fez menção ao papel da matemática na formação do aluno da educação 

profissionalizante, evidenciando uma maior preocupação pela formação profissional, 

encontramos na história de Euclides a valorização por uma formação cidadã. Esse 

posicionamento do professor Euclides em relação ao modo como pensa a 

aplicabilidade da matemática de modo crítico na vida dos estudantes, mostra como 

ele compreende o real sentido de sua prática e as intencionalidades de sua função 

social.  

 Sua postura merece ser articulada às discussões de Tardif (2014) sobre saberes 

docentes. Para o autor, esses saberes estão relacionados com a experiência de vida e 

com a história pessoal, isso porque o professor: “[...] é um sujeito que assume sua 
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prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade [...]” 

(TARDIF, 2014, p. 230), e por isso, é necessário considerar a subjetividade dos 

professores em articulação aos seus processos de aprendizagens e experiências 

docentes.    

 Nesse sentido ao analisar as aprendizagens adquiridas no dia a dia da prática 

docente, é importante pensar que o professor, “[...] precisa também conhecer seus 

processos e significados formais não para depois transpô-los didaticamente a seus 

alunos da escola básica, mas para discuti-los e analisá-los criticamente [...]” 

(MOREIRA; DAVID, 2010, p. 11).  

 Desse modo, apreendemos que esses aspectos são contributos de processos 

identitários e DP na carreira docente, isso porque entendemos que o 

comprometimento com o exercício da profissão, o refletir sobre a metodologia 

adequada para o desenvolvimento do trabalho, as interações com os alunos, as 

representações que confere sobre a profissão docente, são ações que possibilitam a 

qualificação e aprendizagem do professor, para uma autonomia em suas práticas 

educativas e, por conseguinte, a formação ao longo da vida de sua IP.      

 O professor Euclides, entende que: “[...] a afetividade é importante no 

processo de ensino e aprendizagem” (excerto da narrativa de Euclides). A esse 

respeito Freire (1996, p. 07) infere que a convivência amorosa, a postura aberta e 

curiosa que o professor assume com o aluno, “provoca-os a se assumirem enquanto 

sujeitos sócios-históricos-culturais do ato de conhecer [...]”. Essa postura ajuda a 

construir o ambiente favorável à produção do conhecimento onde o medo do 

professor e o mito que se cria em torno da sua pessoa vão deixando de existir, e com 

isso favorecendo um ambiente de confiança e respeito, aos quais lhe permitirão 

novas aprendizagens (FREIRE, 1996, p. 07).  

 A Psicologia da Educação Matemática trata especificamente da afetividade na 

aprendizagem da matemática. Para Chacón (2003) as questões afetivas estão 

interligadas ao processo de ensino e aprendizagem matemática. A autora explicita 

que a afetividade no ensino da matemática é difícil de ser compreendida, porque 

ainda faltam domínios mais concretos sobre o que é afeto ou domínios afetivos.   
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 A melhor definição tomada pela autora é que afeto são os valores, crenças, 

sentimentos, emoções e atitudes expressas pelos sujeitos. Por isso entende que o 

aluno ao aprender matemática é provocado por diversas sensações que podem 

influenciar em sua formação, isso porque durante as aulas de matemática, esses 

passam a receber estímulos, que os levam a criar conflitos internos, aos quais podem 

ser respondidos: “[...] emocionalmente de forma positiva ou negativa”, sobre a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos. (CHACÓN, 2003, p. 23).    

 Por meio do afeto e carinho, Euclides constrói uma relação harmônica com 

seus alunos. No discurso do professor, notamos que o trabalho com a matemática 

demanda uma relação de diálogo e incentivo a partir das necessidades dos alunos.  

 
  Às vezes na minha aula eu brinco com os alunos quando eles querem 

usar calculadora! Eles dizem: “mas professor”! Então respondo, 
façam o seguinte: pega aí tal número e dívida por zero. Quando eles 
fazem a divisão encontram erro. Logo, questiono porque, e eles “não 
sabemos responder!”. Aí volto a dizer, perguntem para a calculadora 
porque deu erro, lógico que a calculadora não vai te responder. Em 
seguida, vou ao quadro e explico. Digo que a maior e melhor 
calculadora que existe está na sua mente, é seu cérebro, é a única que 
consegue pensar.   

  O que mais cobro dos meus alunos é esforço e dedicação, porque 
quando você se dedica a algo, você avança, você consegue superar os 
desafios. Você pode até ter dificuldades... dificuldades todo mundo 
tem, às vezes, por exemplo, a pessoa tem muitas dificuldades em 
matemática, não consegue compreender, mas se ela se dedica, se 
realmente estuda, uma hora consegue superar as dificuldades. Digo a 
meus alunos que tudo que se propõe a fazer tem que ser com muita 
dedicação, tem que lutar para ser bom ou pelo menos razoável em 
tudo que se propõe.  

  Para conseguir aprender matemática, português ou qualquer 
disciplina você tem que se dedicar, nada é fácil! Se você não tem 
esforço e vontade própria, então aprender português, geografia, 
história ou qualquer disciplina pode ser extremamente difícil. A 
dificuldade é inversamente proporcional ao tanto que você se dedica, 
ou seja, quanto mais você se dedica menos dificuldades terá (Excertos 
das narrativas do Prof. Euclides).    

  
 Essa postura de Euclides em fazer com que os estudantes desmitifiquem a 

cultura que a matemática é de difícil compreensão, revela que ele desenvolve em 

suas aulas, um ambiente agradável e favorável a ampliar não só aprendizagens, mas 

também a autoestima dos discentes. Implica também, reconhecer que esse 

colaborador adquiriu em seu processo formativo uma consciência maior do ato de 
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ensinar, que é saber que a prática educativa não se faz sem querer bem aos 

educandos (FREIRE, 1996).  Além disso, é interessante a forma como ele ressalta no 

diálogo com os alunos, que todos podem aprender qualquer disciplina, incluindo a 

matemática. Que todas as disciplinas requerem dedicação e interesse. Isso pode levar 

os alunos a conceberem a aprendizagem da matemática na educação básica como 

sendo ao alcance de todos os alunos que cursam esse nível de ensino. 

 Euclides quando se refere à relação do processo de ensino-aprendizagem, 

narra que as escolas ainda, em sua grande maioria, desenvolvem práticas 

tradicionais. Ele acredita que esse cenário se dê devido às rápidas mudanças 

ocorridas na sociedade, às quais a escola está distante de acompanhar. O colaborador 

buscou enfatizar sua ideia, mencionando um exemplo a partir das vivências em seu 

espaço de trabalho:   

  A escola é uma construção histórica de pessoas no seu nicho. Penso 
que o IFBA se constrói com o nicho do IFBA, com as pessoas do IFBA. 
As outras escolas se constroem com as pessoas de seu próprio nicho, 
não há interação entre elas, não há uma construção em rede. As 
escolas não interagem como acontece na internet e mídias sociais, são 
trilhões de pessoas construindo juntas, então avança numa 
velocidade muito mais rápida e a gente não consegue acompanhar 
isso, infelizmente, não consegue e nunca vai conseguir! Então na 
maioria das vezes, a escola se torna chata e monótona. Se a escola 
como um todo não consegue modernizar para acompanhar este 
avanço tecnológico avassalador, cabe-nos enquanto educadores não 
ficarmos parados no tempo e nos modernizamos também, pois 
também somos agentes deste mundo tecnológico e em constante 
evolução. É preciso ter espírito jovem para ser educador (Excertos das 
narrativas do Prof. Euclides).    

 
 É perceptível nessa narrativa, que o participante possui uma visão carregada 

de aspectos que a nosso ver apresentam elementos que constituem a necessidade de 

profissionalização para a docência, sendo um processo que pode resultar na 

promoção de DP e construção autônoma da ID. Para Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2003), os professores precisam estar sempre atualizando seus saberes em 

simultaneidade com suas formações, tendo em vista que o saber atual não é o mesmo 

de há tempos passados.  

   Conforme é apontado por Euclides não é estranho que essas transformações 

afetem o campo de trabalho do professor, ele entende e narra que a escola é uma 
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construção história, e por isso, ela não está à margem da sociedade. Nóvoa (2008), 

baseado em Alvin Toffler (1972), considera que as mudanças sociais, trazem em si, “o 

choque do futuro”, isso porque os sujeitos passam por um processo de 

desajustamento por perderem padrões culturais próprios, e com isso ocasionando 

um aumento progressivo das responsabilidades dos professores, que por sua vez, 

não se fez na mesma proporção para com a melhoria de suas condições de trabalho 

(NÓVOA, 2008).  

 Falando depois sobre aplicabilidade dos conteúdos matemáticos, Euclides 

enfatizou que é um desafio fazer a transposição didática:50 “[...] que é exatamente 

pegar o conhecimento acadêmico que temos e apresentar ao aluno de forma que ele 

consiga assimilar adequadamente” (excerto da narrativa de Euclides). Continuou 

narrando que:   

  Uma coisa é o conhecimento que você tem, que já é consolidado.  
Outra coisa é como transpor, apresentar esse conhecimento ao aluno. 
Conhecimento ninguém transfere e sim compartilhamos, cabe ao 
professor buscar estratégias de como compartilhar esse conhecimento 
da melhor forma possível de forma que o aluno consiga assimilar e 
utilizar em situações acadêmicas e da vida cotidiana (Excertos das 
narrativas do Prof. Euclides).    

 
  Paiva (2006, p. 91) considera que a transposição didática segue etapas e uma 

delas ocorre nas práticas dos professores, sendo exigido dos docentes, competências, 

saberes e conhecimentos específicos, para “tornar a obra matemática apta a ser 

trabalhada no contexto escolar”. A partir desse desafio posto em sua prática, Euclides 

afirmou que: “O ser professor se constrói na vivência... porque a universidade dá os 

fundamentos básicos de didática, mas não ensina ninguém a ser professor” (excerto 

da narrativa de Euclides). Evidenciando assim o que falou Day (1999) que os 

docentes se constroem profissionais no emaranhado de ações, situações e desafios ao 

longo de toda sua prática educativa.    

 Euclides continuou dizendo e comparando a prática educativa como uma 

 
50 A definição utilizada por Chevallard (2013) para explicar a transposição didática é que esse termo, 
supõe a passagem do saber científico para o saber escolar, e isso significa dizer que é a adaptação do 
conteúdo do saber (saber científico) para o saber a ser ensinado, nessa lógica nenhum desses saberes 
sobrepõem ao outro, mas são adaptados com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos alunos.  Ainda 
segundo o autor, esse processo de “transformação do conhecimento” não poderá perder a sua essência 
para não incidir em erros e simplificações conceituais (CHEVALLARD, 2013).            
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aprendizagem que precisa ser exercitada e construída continuamente: “Às vezes 

funciona como autoescola, te ensina a passar na prova do Detran, te dá os 

fundamentos básicos, mas você se constrói enquanto motorista realmente no 

trânsito” (excerto de Euclides). Analisamos a narrativa de Euclides, na perspectiva 

das palavras de Day (1999) quando expõe que é na atuação, nas relações em grupo, 

nas experiências ao longo da vida que os docentes vão aprendendo a se tornarem 

profissionais. 

 O colaborador Isaac Newton em suas memórias sobre a chegada no IF, recorda 

que foi bem acolhido na instituição. Falou que foi apresentado a toda comunidade 

escolar, e reconheceu em suas palavras que a escola consegue desempenhar com 

qualidade seu papel social, quando há diálogo entre todos os atores nela envolvidos. 

Ele trouxe a seguinte contribuição: 

  A escola não funciona apenas com os docentes, precisamos manter o 
diálogo com os técnicos, funcionários e demais. O acolhimento inicial 
foi feito comigo e acredito que com todos os demais colegas. Essas 
relações são boas, porque promovem interações e a relação de 
trabalho melhora e fica mais agradável (Excerto da narrativa do Prof. 
Isaac Newton).  

  

 Quando buscamos entender suas percepções a respeito de seu início no ensino 

profissionalizante, destacou que não sentia que estava totalmente preparado, porque 

tudo ainda era novo para ele. Isaac Newton retratou em sua narrativa essa fase inicial 

de vida na EP:    

  Eu nunca havia atuado na educação profissional, ensino técnico. 
Como falei anteriormente, a minha formação profissional sempre 
foi... minhas experiências na verdade sempre foram voltadas para o 
ensino regular, ensino básico, fundamental e médio. As experiências 
da área técnica são novas. Ainda estou me descobrindo professor 
(Excerto da narrativa do Prof. Isaac Newton).  

 

  

 Na concepção de Nóvoa (2007, p. 39) esse encontro com o novo revela as 

expectativas de um comprometimento com a profissão, sendo essa fase chamada de 

“descoberta”, na qual: “[...] traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a 

exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sala de aula, 

os alunos, o seu programa), por se sentir colega num determinando corpo 
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profissional”. Corroborando com a ideia de Nóvoa, interpretamos que as novas 

aprendizagens na vida dos professores, não ocorrem apenas com as primeiras 

experiências em sala de aula, ou em outros espaços de formações, mas essas são 

também construídas sempre que o professor se vê numa situação nova ou 

inesperada, como observado na narrativa apresentada pelo participante Isaac 

Newton.   

 Desta forma, entendemos nessas definições de Nóvoa (2007) sobre a 

descoberta na profissão, elementos característicos sobre construções de processo 

identitários na docência. Verifica-se, igualmente, essa compreensão na narrativa do 

colaborador, a partir do momento que revela, uma busca incessante de si, que a 

nosso ver é necessária para que o professor possa aprender com as experiências de 

trabalho e com seus pares a adquirir autonomia em suas práticas educativas, uma 

vez que a construção da identidade está em sintonia com a implicação que 

desenvolve em suas atividades docentes. 

 O participante Isaac Newton narrou que antes de exercer a profissão na escola 

federal, teve a oportunidade de lecionar no Município e também no Estado: “[...] já 

trabalhei no município como professor concursado efetivo, e no Estado também por 

meio de contrato temporário, regime de Reda” (excerto da narrativa de Isaac 

Newton). Após falar dessa trajetória profissional, convidamos a compartilhar 

conosco se existia diferença na aplicabilidade da matemática nesses espaços, em 

relação ao seu trabalho que é desenvolvido no IF, ele disse:  

  O conteúdo de matemática não modifica. Porém quando trabalhamos 
em um órgão pouco mais estruturado, que não é o caso de algumas 
prefeituras, não generalizando a todas, não é o caso de algumas 
escolas Municipais e Estaduais. Então, quando passamos a lecionar 
em um órgão organizado, conseguimos trabalhar de forma melhor, 
atender melhor os objetivos que é construir o conhecimento com os 
alunos. Acredito que em relação aos ambientes educacionais que já 
fui professor, o instituto federal ainda consegue se destacar [...] 
(Excerto da narrativa do Prof. Isaac Newton).  

 

  
E assim prossegue explicando que consegue ver a diferença na aplicação da 

matemática nesses dois contextos de educação apenas na questão de organização, 

mas não de conteúdo. Traz também a ideia, que essa discrepância de atuação em 

cada espaço, afeta as condições de trabalho do professor.  
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Para Isaac Newton, o docente até quer usar recursos novos, mas devido às 

estruturas encontradas em algumas escolas, fica mais difícil o desenvolvimento do 

trabalho com os alunos, e como consequência uma aprendizagem menos eficiente.  

O professor Isaac Newton narrou também que para facilitar a aprendizagem 

de seus alunos, utiliza em suas práticas de ensino, metodologias diferenciadas para 

desenvolver os conteúdos matemáticos: “[...] por exemplo gosto de utilizar alguns 

recursos como jogos ou até mesmo programas de computador que auxiliem a 

trabalhar alguns conteúdos” (excerto da narrativa de Isaac Newton). Esses recursos 

de ensino utilizados pelo colaborador são indicados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), e são reconhecidos como propostas que 

privilegiam trabalhar a matemática por meio de jogos e com o uso dos 

computadores, como dispositivos favoráveis para a construção de conhecimentos 

matemáticos, uma vez que esses instrumentos pedagógicos possibilitam a construção 

de aprendizagens por meio das relações de interações, cooperações, comunicações, 

competições, lideranças em um ambiente formativo (BRASIL, 2000).   

 A nosso ver, uma questão que merece destaque nessa análise é o 

comprometimento social do participante com seus alunos, compromisso esse que 

busca ser melhor professor em relação aos aspectos pedagógicos, interpessoais e 

inovadores em sua prática de ensino. Nesse processo de constituir-se na profissão em 

interação com outros, Moreira e David (2010, p. 46) dissertam que essa bagagem de 

conhecimento é construída no desenvolvimento da prática docente, e serve para 

produzir saberes aos quais fornecerão “[...] fundamentos para se pensar criticamente 

todo o processo de formação”. 

 Tardif (2014) afirma que embora os professores utilizem nas práticas 

educativas diversos tipos de saberes, esses por sua vez, fazem relação direta com o 

ambiente de trabalho, isso porque a ação docente: “[...] incorpora elementos relativos 

à identidade pessoal e profissional do professor, à sua situação socioprofissional, ao 

seu trabalho diário na escola e na sala de aula” (TARDIF, 2014, p. 17).   

 Isaac Newton, falou também que procura trabalhar com seus alunos por meio 

do diálogo. Ele relembrou dessas experiências e contou:   

  Tenho alguns critérios de avaliação que necessariamente não são 
provas, e que mostram o desempenho dos alunos individualmente. 
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Converso com os alunos sobre um determinado tema, busco fazer 
uma discussão em sala de aula de algum texto, de algum problema 
de matemática, essas conversas me permitem observar como o aluno 
tem aprendido ou não! Ou se ele precisa de algum acompanhamento 
extraclasse. Temos também a opção de indicá-lo para alguns 
programas que existem no instituto, que são os programas de 
nivelamento e níveis de monitoria. Acredito que essa conversa é o 
que mais possibilita à observação do desempenho escolar (Excerto da 
narrativa do Prof. Isaac Newton).  

 
 O participante Isaac Newton falou de uma prática que foge ao que é comum 

em algumas aulas de matemática – muitos professores se restringem ao uso da prova 

como único instrumento de avaliação (BASNIAK, 2012). Na interpretação dessa 

narrativa, verificamos que o colaborador utiliza a avaliação da aprendizagem, como 

uma ação dinâmica e contínua que lhe possibilita examinar o grau de domínio dos 

conteúdos matemáticos de seus alunos, para auxiliá-los em suas dificuldades 

específicas. Diante disso, fica evidente observar que os objetivos de ensino desse 

professor são orientados por práticas emancipatórias que superam os modelos 

tradicionais e classificatórios de avaliações educacionais.  D’Ambrosio (2012) afirma 

que as avaliações feitas por meio de testes e exames não contribuem para a qualidade 

do processo de aprendizagem, por ser um exercício apenas classificatório, que 

simplesmente segrega e mensura a capacidade dos estudantes por notas.      

 Em seu relato o professor René Descartes afirmou que estar no IF representou 

momentos de grande satisfação pessoal e profissional em sua formação. Ao mesmo 

tempo, disse que a sua chegada foi excelente, e que seus colegas foram bem 

acolhedores e amigos. Essas construções também representaram momentos 

inesquecíveis ao colaborador, isso porque percebemos em seu semblante a alegria 

quando falou que suas ideias políticas acerca dos trabalhos desenvolvidos, sempre 

eram respeitadas e acolhidas pela comunidade escolar.   

[...] não há uma resistência, as ideias novas são bem-vindas, ainda 
mais se você pesquisador gostar de investigação da sua própria 
prática. Enfim o instituto é um lugar maravilhoso para se trabalhar, 
indico todos os colegas a fazerem o concurso para esse espaço porque 
é bom demais! Até sofremos com algumas coisas, mas somos felizes. 
É muito bom, eu me senti muito acolhido, faria tudo novamente, todo 
esse percurso que eu falei! Faria tudo novamente, não me arrependo 
de nada na minha vida acadêmica, e uma das coisas que não me 
arrependo foi ter vindo para o instituto. Eu acredito que o instituto 
ganhou comigo, eu percebo isso também e acho que essa minha 
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vivência foi boa para o instituto e o instituto também foi bom para 
mim, porque ele é muito receptivo nessas vivências. Essa forma 
ampla, essa forma contextualizada de se trabalhar eu acho que o 
instituto está muito aberto a isso, eu me senti assim, em casa, não me 
senti em nenhum momento não acolhido aqui no instituto, sempre 
me senti acolhido com as minhas ideias, as mais esdrúxulas que eu 
tinha, e as mais loucas que eu tinha no instituto sempre tive o apoio 
dos colegas! Sempre me apoiaram e estou aqui até hoje e pretendo 
ficar por muito tempo aqui, não pretendo sair tão cedo, a não ser para 
outro instituto perto de casa! (Excertos das narrativas do Prof. René 
Descartes).  

 

 Percebemos em seu discurso que as relações construídas no ambiente de 

trabalho têm representado momentos significativos para o seu desenvolvimento na 

carreira. Sobre esse desenvolver-se com os colegas de profissão, Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2003, p. 68) apontam que: “O desenvolvimento profissional é favorecido 

quando os professores têm oportunidades de refletir, pesquisar de forma crítica, com 

seus pares, sobre as práticas educativas [...]” – o que reflete da compreensão de René 

Descartes quando narrou que há ideias compartilhadas e receptivas nas atividades 

escolares do instituto e, também, de pesquisar a própria prática.       

 Pensar essas interações é também considerar que formar para o DP, implica 

reconhecer que o progresso da escola, está associado ao desenvolvimento do docente 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER (2003). “[...] essa minha vivência foi boa para o 

instituto e o instituto também foi bom para mim [...]” (Excerto da narrativa do Prof. 

René Descartes). 

 Por meio da reconstrução de sua trajetória na escola técnica, o professor René 

Descartes descreveu outras características de seu lócus de trabalho:   

  O instituto é grandioso, lhe dá muitas oportunidades para 
desenvolver trabalhos e projetos fantásticos. É possível ir para a área 
de pesquisa, de extensão e ensino. No ensino médio técnico já 
desenvolvi projetos de pesquisa, com estudantes em pesquisa 
científica.  

  Enfim lhe dá um leque de oportunidades, porque você pode atuar em 
várias vertentes ao mesmo tempo. Eu acredito que é esse conjunto de 
coisas na minha profissão que me dão vigor. Antes eu não 
vislumbrava novas oportunidades... de vir trabalhar no instituto e 
possibilitar trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo, tanto no 
ensino quanto na extensão e na pesquisa (Excerto da narrativa do 
Prof. René Descartes).  
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 Essa dinâmica de oportunidades, o envolvimento do professor com o 

ambiente de trabalho, e o domínio progressivo em suas práticas educativas, 

promovem construções de: “[...] suas próprias aprendizagens, de suas próprias 

experiências [...]“, além do sentimento de estar dominando com segurança suas 

atividades profissionais (TARDIF, 2014, p. 88). Mas, também interpretamos nesse 

excerto que o professor René Descartes apresenta aspectos que não foram destacados 

pelos outros três colaboradores, ao afirmar que partilha os fazeres e saberes de sua 

prática em articulação ao ensino, à pesquisa e à extensão, e isso, nos faz refletir a 

respeito das possibilidades que essa relação tem para a construção de sua identidade 

de professor, e também para o seu DP.       

 Analisando a concepção de fazer-se professor no IF, René Descartes afirmou 

que no primeiro momento foi muito desafiante, porque não havia tido nenhuma 

experiência anterior na área técnica. “Atuei no curso de engenharia e filosofia, ambos 

na graduação, mas nunca tinha atuado no curso técnico básico” (Excerto da narrativa 

do Prof. René Descartes).  

 Acrescentou seu pensamento dizendo que a princípio atuar no espaço de 

formação técnica foi difícil, porque era complicado desenvolver a matemática em 

suas práticas de ensino:  

  O principal desafio é situar a matemática dentro desse contexto 
técnico, para que serve a matemática, onde ela se insere, até onde ela 
alcança, quais são as ferramentas que eu devo trabalhar na sala de 
aula para que eu auxilie os alunos a compreenderem outros valores 
em outras áreas. Assim, é difícil desenvolver a matemática, nesse 
contexto de ensino técnico, onde preciso formar ao mesmo tempo o 
aluno no ensino médio básico, para estar gabaritado para fazer o 
vestibular, o Enem51  etc. e serem profissionais.      

  Meu desafio foi tentar compreender onde é que se situa a matemática 
nesse processo de formação, confesso que ainda não consegui 
vislumbrar totalmente, mas vejo que quando trago elementos 
aplicáveis da matemática para os estudantes do ensino técnico os 
olhos brilham, eles sentem algo diferente, eles percebem que não 
estão no lugar errado, que podem compreender conteúdos 
matemáticos com processos aplicáveis dentro da sua área, dentro da 
área de agropecuária, zootecnia e alimentos. Posso afirmar que nos 
cursos que atuo no momento, que é zootecnia e agropecuária, eu 
percebo o contentamento dos alunos quando dizem: “isso que estou 

 
51 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi criado em 1988 com a finalidade de avaliar o 
desempenho dos estudantes do ensino médio em escolas públicas e particulares. Sendo um programa 
que facilita o ingresso de candidatos que almejam ingressar nas universidades públicas de ensino. 
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aprendendo tem relação com a área que estou me formando, não só 
do ensino básico, mas também do ensino técnico.   

  É desafiador especialmente no instituto, porque o alunado daqui vem 
de diversas realidades. Eles vêm de diversas escolas de zona urbana, 
zona rural, escolas municipais, particulares, Estaduais e até mesmo 
de várias realidades. Logo, nos deparamos com uma sala de pessoas 
com conhecimentos matemáticos mais variados possíveis, e o desafio 
é justamente como conciliar essas várias linguagens, essas várias 
formas de pensar matemática, esses vários níveis de conhecimento 
que os alunos trazem de matemática, e como conduzir esse conteúdo 
que é obrigatório? Você tem um conteúdo a cumprir no ensino 
médio, porque mais tarde ele vai ser exigido, ser cobrado. Como 
trabalhar esse conteúdo nessa diversidade de formação que temos, 
que é muito desafiador nesse sentido no instituto. (Excertos das 
narrativas do Prof. René Descartes). 

 
 Essa realidade vivenciada por René Descartes não é incomum em relação aos 

outros participantes desta pesquisa quando apontam o desafio que é trabalhar a 

matemática na EP. Na concepção de Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 10) 

considerar “as necessidades formativas do professorado a partir de suas práticas 

atuais e perspectivas, permitirá surgir um novo entendimento” na formação de 

professores. Os autores salientam também, que a partir dessas referências poderão 

surgir, “novos estilos de ‘educar’ os futuros professores” (RAMALHO; NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2003, p. 10, grifo dos autores).   

 Interpretamos também nesse discurso de René Descartes a importância de um 

trabalho consciente do professor para a formação geral e profissional dos alunos nos 

cursos profissionalizantes, para que esses possam estar preparados para o trabalho, 

vestibulares, Enem, etc. E como possibilidades de enfrentar o desafio, ele apontou a 

necessidade de trabalhar a matemática aplicada, à área de formação técnica. Além 

disso, o colaborador narrou que existe outro desafio em sua prática, que é conciliar 

essas múltiplas linguagens matemáticas que os estudantes trazem consigo e os 

diferentes níveis de conhecimentos matemáticos que possuem. Notamos que tal 

percepção não é diferente à compreensão do professor Euclides quando narra suas 

experiências no IFBA, sendo essas situações bem próximas às dificuldades relatadas 

por esses dois professores que atuam no IFBA e IF Baiano.   

 Mesmo com essas problemáticas apresentadas por René Descartes e Euclides, 

esses não trataram a respeito da necessidade de uma formação específica para os 
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professores da EPT, sendo que a ausência dessa discussão tornou-se um ponto 

comum entre todos os participantes desse estudo. E pensando esse momento 

vivenciado pelos colaboradores, nos recordamos de Moura (2008) ao dissertar que 

grande parte dos professores que atua na EPT não possui formação específica para o 

ensino profissional. De acordo com o autor, é necessário que “[...] o poder público 

crie e implemente um sistema de regulação nessa esfera [...]”, na verdade essa 

regulação é fundamental para todas as modalidades existentes da EP, porque 

aproxima o docente das relações existentes entre  educação e  trabalho, com vistas a 

estabelecer conhecimentos do(s) curso(s) no qual trabalha, ou irá trabalhar, mas 

também conexões com as demais disciplinas, a fim de possibilitar uma formação 

integral ao estudante e a diminuição da fragmentação curricular (MOURA, 2008, p. 

32). 

 Com essa problemática acerca da formação dos professores que chegam ao IF, 

arriscaríamos dizer que esses desafios têm-se constituindo uma lacuna no processo 

de formação do corpo docente que se anuncia nesses espaços. A escola brasileira está 

em crise, necessitando de soluções seguras e urgentes a fim de evitar sua própria 

falência perante a sociedade civil, com isso, foi suscitando nos docentes o medo de 

extinção de suas atividades, com efeito, essa situação os levou a buscar superações 

que possam garantir a suas identidades de professor (BRZEZINSKI, 2002). Desse 

modo, refletimos que essas superações dos desafios da prática, condizem com as 

ações de nossos participantes, quando narram suas preocupações em contextualizar a 

matemática de modo a contemplar as especificidades da EP em articulação ao ensino 

médio.  

 Ao narrar sobre a sua relação com o processo de ensino-aprendizagem, o 

professor René Descartes enfatizou que não consegue pensar no significado dos 

termos de maneira dissociada em suas práticas educativas:  

  Tenho dificuldade de separar os dois, percebo muito que ensinando 
se aprende, se aprende ensinando. Eu vejo que é dialético essa coisa, 
eu não consigo separar muito ensino-aprendizagem, eu não 
conseguia separar muito, mas eu percebo que minha vinda para o 
instituto, eu aprendi, mas toda experiência que eu trouxe eu consegui 
fazer com que os outros aprendessem de forma um pouco diferente 
do que normalmente se aprende na área de matemática.  

  Tenho quase convicção que não existe dois processos distintos, mas 
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como se fosse uma moeda de dois lados, sendo uma moeda só.  
Ensino e Aprendizagem são uma simbiose, uma síntese, uma 
dialética, um processo onde uma vai construindo a outra, uma vai 
formando a outra e ambas ganham. 

  Acredito nessa simbiose, nessa dialética entre ensinar e aprender que 
nós nos formamos, que nós buscamos novos meios de passar o 
conteúdo, de pesquisar. A pesquisa ela também é parte desse 
contexto. Tanto é que no meu mestrado eu busquei investigar isso, a 
minha prática (Excertos das narrativas do Prof. René Descartes). 

   

 Nesses relatos de vida que o professor descreveu, podemos perceber 

expressivamente que existe interação e aprendizagens de maneira mútua na relação 

com seus alunos. Para Brzezinski (2002) a profissão professor é permeada pelas 

relações sociais entre os diversos grupos que organizam a sociedade, emergindo na 

construção de uma identidade individual em articulação com a identidade do outro. 

Desse modo, compreendemos que à medida que os professores vão interagindo com 

seus alunos, novas maneiras de vislumbrar e aprender a estar na docência vão sendo 

construídas ao longo de suas vidas.       

 René Descartes falou também que respeita bastante o conhecimento 

matemático próprio que seus alunos trazem para sala de aula. Ainda narrou que tem 

bastante preocupação quando vai ministrar suas aulas, porque sabe das dificuldades 

apresentadas por alguns estudantes. Citando um exemplo no trabalho com “função 

do 2º grau”, ele afirmou que busca nivelar a aprendizagem de seus alunos, fazendo 

uma revisão dos conteúdos de fração, potência, fórmula de Bhaskara e muitos outros, 

aos quais remetem informações matemáticas básicas para compreensão da aplicação 

das funções. Apresentamos a narrativa dessa prática de ensino: 

  Na minha prática tento conciliar o que há de melhor de função, a fim 
de que os estudantes possam compreender a ideia e o conceito. 
Acredito que o conceito é fundamental, não exigindo a princípio 
resolução de cálculos, até porque os alunos já vêm marcados por uma 
teoria anterior que eles não têm domínio.  Eu posso dar função de 
várias formas; trabalho, por exemplo, função de 2º grau com quatro 
pontos que são fundamentais para compreensão do assunto, onde ele 
toca o eixo x, o eixo y, onde ele começa a parábola que é o vértice, é 
disso que eu parto. Ao invés de falar de tudo sobre função eu parto 
do conceito fundamental, então é nesse conceito, nesse fundamental, 
que eu acredito que reside esse acolhimento, trazendo o aluno para 
perto de mim, fazendo com que independente dessas questões que 
foram mal resolvidas anteriormente em suas vidas escolares, não 
venham a ser um peso em nossas aulas (Excertos das narrativas do 
Prof. René Descartes). 
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 Percebemos em uma parte dessa narrativa prenúncios de uma abordagem 

inicialmente intuitiva quando diz que: “Na minha prática tento conciliar o que há de 

melhor de função, a fim de que os estudantes possam compreender a ideia e o 

conceito.”Todavia, no decurso da fala constatamos uma contradição visto que a 

descrição do desenvolvimento de sua prática em sala de aula remete a abordagem 

formal: “[...] onde ele toca o eixo x, o eixo y, onde ele começa a parábola que é o 

vértice, é disso que eu parto. Ao invés de falar de tudo sobre função eu parto do 

conceito fundamental [...]” (excerto da narrativa de René descartes). Segundo 

Moreira e David (2005, p. 59) a perspectiva formal na ação docente, inibi a 

aprendizagem porque: “[...] o conhecimento matemático torna-se um amontoado de 

fatos dispersos, sem conexões [...]”, sendo fundamental que as propriedades, 

operações e elementos sejam apresentadas e discutidas (MOREIRA; DAVID, 2005).   

 Continuando a expor sobre a relação da matemática com o processo de ensino-

aprendizagem, René Descartes narrou que desenvolve suas aulas de maneira 

dinâmica: “[...] eu gosto de fazer muitos experimentos em sala de aula, experimentos 

que têm no seu processo elementos matemáticos, vejo que são elementos passíveis de 

investigação, de teorização, de formalização” (Excerto da narrativa de René 

Descartes). Refletiu também contextualizando a matemática nas vivências de 

aprendizagens com seus alunos: 

  A matemática eu percebo como uma linguagem.  Eu costumo falar 
para os meus alunos que todo conhecimento é uma história! E 
realmente ele é uma história, aquele livro didático que a gente 
trabalha, aquele autor quis contar aquela história só que ele deixou 
muita coisa fora! Então são coisas as vezes que ficam fora e são 
essenciais também para a aprendizagem, por isso em minhas aulas eu 
não foco somente no livro didático, desenvolvo uma série de outros 
elementos que possam favorecer a aprendizagem da matemática. 
Então eu vejo que a matemática é uma aprendizagem de uma 
linguagem, que ela está inserida em vários campos do conhecimento. 
Busco fazer com que meus alunos percebam a matemática como uma 
linguagem poderosíssima, onde ela está em vários ângulos do 
conhecimento, capaz de resolver muitos problemas... e acima de tudo 
ela é uma arte (Excertos das narrativas do Prof. René Descartes). 

  
 A partir da narrativa analisamos que o participante desenvolve uma prática 

comprometida com a formação mais completa de seus estudantes. Entendemos 

também, que essa consciência sobre o seu saber-fazer é ao mesmo tempo projetada 
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para a consciência do outro, na medida em que os alunos interagem e buscam 

compreender as significações da matemática para suas vidas. Cada professor tem a 

sua própria prática, provavelmente irá desempenhar suas atividades a partir do que 

viu alguém fazendo, ou irá ressignifica-lá, porque não aprovou alguma coisa, porém 

as aprendizagens jamais deixarão de ser incorporadas às ações educativas, elas 

passam a serem modificadas e aprimoradas com as reflexões e críticas sobre o fazer     

(D’AMBROSIO, 2012). Nesse sentido, as experiências construídas no dia a dia e no 

ambiente escolar poderão possibilitar aos educadores a construção da docência em 

processo e por meio de suas práticas, constituindo-se em interações inspiradoras para 

suas escolhas e invenção de si. 

 Ao conhecermos as narrativas desses participantes, de como constroem suas 

identidades, seu DP, e como vão tornando-se professores, encontramos alguns 

pontos em comum entre eles, nas dificuldades iniciais para o exercício da profissão 

professor, no modo de como conferem para si o significado da docência em suas 

vidas, nas relações pessoas e interpessoais com os alunos e demais pares, além do 

comprometimento com o trabalho matemático no processo de ensino-aprendizagem 

dos estudantes da EP, o que nos faz pensar que essas implicações com suas 

atividades educativas e formativas estão associadas às socializações coletivas e ao 

resultado de suas formações iniciais, mas em especial ao modo de seus projetos de 

vida e condições de trabalho.       

  

5.4 As percepções do narrar-se, olhar-se, imaginar-se... 
 

       Abrahão (2004) disserta que a narrativa (auto)biográfica está assentada no 

movimento de legítima produção de si, permitindo evocar o passado, presente e 

antecipação do futuro sobre as invenções do vir a ser. Narrar-se é interagir consigo 

mesmo, é recorrer às lembranças que foram construídas no itinerário da vida, é 

reconhecer que o silêncio também representa uma maneira de falar de si.  

       Souza (2004, p. 173) ao discutir sobre as rememorizações de vida no processo 

de investigação-formação na trajetória dos sujeitos, contempla que: “[...] a memória 

narrativa marca um olhar sobre si em diferentes tempos e espaços, os quais 

articulam-se com as lembranças e as possibilidades de narrar as experiências”.  As 
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recordações são expressões singulares dos indivíduos da narração, é um mergulho 

no seu próprio eu escondido para revelar por meio de suas histórias e vivências os 

significados e sentidos de suas existências. 

        A escrita da narrativa para si e para outros como um exercício reflexivo de 

formação, mobiliza os indivíduos para a tomada de consciência, por possibilitar o 

conhecimento não apenas “daquilo que foi formador e em que nível foi, mas 

igualmente das dinâmicas às quais o sujeito se entregou ou se deixou levar”, 

emergindo para o entendimento de como esses estão se formando, consistindo 

também na compreensão de seu lugar nesse processo (JOSSO, 2010, p. 189).      

       Tomamos como base a leitura teórica desses autores mencionados, dentre 

outros, para entendermos algumas significações acerca das compreensões que os 

participantes desta pesquisa fazem de si, em suas histórias de vida e trabalho.  

        Essas indissociabilidades ratificam nosso pensamento em relação ao processo 

de construção das identidades dos professores colaboradores desta pesquisa, que 

cada docente traz consigo suas características pessoais e particulares, as quais foram 

escritas desde a gênese de sua historicidade, e que vão entrelaçando-se às dimensões 

profissionais no decurso da vida, e por sua vez, retroalimentando na prática 

educativa os valores pessoais que trazem em si. Desse modo, é do lugar de suas 

origens, com as marcas dos espaços de convivências sociais e tempos experenciados 

que falam os professores de matemática, participantes de nossa investigação, sobre 

suas construções profissionais e concepções do entendimento de si.      

       Ao iniciar o diálogo com professor René, solicitamos que ele fizesse sua 

apresentação de modo livre. Ele preferiu falar de si a partir do lugar de sua 

existência. Começou sua história fazendo uma reflexão sobre sua origem, 

demarcando forte alegria na constituição de sua família e das aprendizagens 

construídas em seu seio familiar. Nesse falar de si compreende que sua 

individualidade não está separada de sua vida profissional: “[...] eu gosto muito de 

falar do meu lócus, (do espaço) do local, onde eu vim, pois acredito que de onde eu 

vim fala muito de quem eu sou, muito das minhas perspectivas de educação, de 

formação.” (Excerto da narrativa de René Descartes). Os valores familiares e a 

implicação com seu ambiente de trabalho, marcam a singularidade e a subjetividade 
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do participante ao falar de si. Emoções essas que são traduzidas pela paixão de ser 

professor, estar na docência e crescer em um ambiente familiar onde a matemática foi 

estimulada em sua formação desde sua infância.    

 De origem humilde, interiorano, Euclides começou a historiar a escrita de si 

por meio das lembranças da tia, de sua trajetória no ensino fundamental, médio e 

ensino superior e memórias afetivas dos pais. Esses momentos foram desenhados 

com muita emoção pelo colaborador, em especial, quando narra a reflexão de suas 

recordações familiares, e de sua vida simples na zona rural: “Desde a sexta série eu 

trabalhava como... fazendo o que a gente chama de bicos, então eu vendia picolé, 

sorvete e mangas na feira, frutas e verduras em geral [...]”, isso porque ele“[...] tinha 

que ajudar minha família”. E também porque, “Eles não tinham condições de me 

ajudar, era uma loucura, muitas vezes pensei em desistir, mas eu queria continuar!” 

(Excertos da narrativa de Euclides). Desde a sua infância o colaborador adquiriu para 

si valores aprendidos que foram construídos durante sua trajetória de vida. Desse 

modo entendemos que essas experiências foram importantes para a escolha de sua 

identidade profissional.  

 O colaborador Euclides narrando sobre si, falou que durante seu curso de 

sexta série, sua tia lhe convidou para ministrar aulas com ela: “[...] eu tive o desafio 

de estudar conteúdos na frente para ensinar os alunos, e então tipo estava na sexta, 

sétima série, e tinha que estudar assunto de oitava, de primeiro ano, pra ensinar os 

alunos do curso dela [...]” (Excertos da narrativa de Euclides). A nosso ver, esses 

dizeres pessoais de Euclides revelam as diversas mudanças de aprendizagens que 

foram ocorrendo em sua vida particular e trajetória escolar. Essas itinerâncias vividas 

pelo colaborador marcam a formação de sua identidade e, por conseguinte, também 

seu DP.    

  Isaac Newton apresentou-se a partir de seu local de trabalho, narrou também 

que teve a oportunidade de atuar na rede privada, quando iniciou seu curso de 

licenciatura: “Eu sou recente aqui no IF, fiz o concurso recentemente, ainda esse ano52 

que entrei em exercício, mas antes disso, eu cheguei a trabalhar na área de educação 

em outras escolas [...]”, ampliou seu pensamento dizendo: “[...] fui professor, numa 

 
52 O colaborador faz menção ao ano de 2018, período em que foi realizada a produção de sua história.  
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escola particular na região ilhéus – Itabuna, onde eu lecionava matemática 

basicamente para alunos do ensino fundamental e algumas vezes para em nível 

médio apenas como substituto de professores. (Excertos da narrativa do Prof. Isaac 

Newton). Essas construções percorridas por Isaac Newton trazem uma implicação 

para sua formação identitária e DP, e podem ser melhores compreendidas nas 

palavras de Day (1999) quando teoriza que as aprendizagens acontecem por todo o 

percurso de vida do professor junto aos seus pares e em imbricação com o espaço 

formal e informal de trabalho.  

  As implicações de Arquimedes com seu lugar de origem são definidas por 

vários episódios marcantes em sua vida. Ao dizer de si, primeiro toma como 

referência seu tio: “[...] o professor de matemática que era meu tio..., por questão de 

afinidade, simpatia e afeto a ele, eu não sei se isso teve uma influência positiva de 

modo que eu desse mais atenção para que eu a passasse a estudar mais [...]” (Excerto 

da narrativa do Prof. Arquimedes). O professor Arquimedes, ao externar o afeto pelo 

tio e a influência que recebeu para o “despertar” da matemática, revelou para si e 

para nós, marcas positivas que ficaram internalizadas em sua história de vida. Esse 

sentimento é um elemento necessário, o qual implica na sua formação. As influências 

dos grupos familiares ou pessoas significativas da família são compreendidas como 

fontes relevantes que modelam as ações educativas presentes e futuras dos docentes, 

permitindo também o aprimoramento das práticas de ensino e a construção de 

dimensões identitárias (TARDIF, 2014).   

 Depois o colaborador Arquimedes apresentou-se a partir da relação com a 

matemática, sua condição simples e humilde de uma pessoa do interior, desde o 

instante que relatou gostar da área de exatas: “Eu era muito jovem numa cidade do 

interior, e não conseguia naquele momento atrelar o fato de eu gostar de matemática 

e ser docente de matemática.”, porém, “[...] com a experiência que eu tive do meu tio 

desenvolvi o gosto pela matemática, mas à docência foi a prática que me ensinou 

mesmo, não foi nem a faculdade não! (Excertos da narrativa do Prof. Arquimedes).   

 Arquimedes continuou falando de si a partir da visão que construiu sobre a 

docência e de como tornou-se professor: “[...] Eu gostava da matemática, docente foi 

mais uma consequência... eu não tinha ainda naquela época, aquela coisa assim, a 
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porque eu quero ser professor. Professor foi consequência [...]” (Excerto da narrativa 

do Prof. Arquimedes).     

 Essas histórias dos colaboradores são escritas e desenhadas com marcas de 

existências particularizadas e subjetivadas. Por meio dessas narrativas de formações 

de identidades, é possível compreender outras construções acerca dos processos 

identitários e DP dos docentes investigados da pesquisa. Nesse sentido, a fim de 

indicar possíveis respostas aos questionamentos feitos nos objetivos propostos desta 

investigação, destacamos algumas falas importantes da invenção de si, que os 

participantes vêm construindo consigo e com outros.  

 Para tanto, essas histórias de vida são fontes singulares das experiências, 

vivências e trajetórias construídas por cada um deles. E assim, analisamos as 

narrativas dos professores, buscando nas suas vozes momentos decisivos em que vão 

forjando suas identidades docentes no constructo da profissão, enquanto projeto 

contínuo para o DP. A seguir algumas recordações que elucidam esses aspectos:  

 

5.4.1 René Descartes: Um olhar sobre a invenção de si 

  

  Em seu itinerário de formação o professor René Descartes nos contou 

lembranças falando de si, fazendo uma reflexão sobre sua vida profissional e sobre a 

consciência de sua formação. Em suas narrativas ele afirmou que trabalha a 

matemática em suas aulas tomando como fontes de inspiração a filosofia, a física, a 

química e a geografia. Segundo esse colaborador essa prática possibilitava utilizar 

processos epistemológicos de cada um desses conhecimentos em suas respectivas 

áreas, com o intuito de contextualizar aplicações matemáticas e seus fenômenos, 

como uma ferramenta poderosíssima para auxiliar a aprendizagem de seus alunos.   

 Além de narrar sobre suas práticas o participante apresentou outras 

considerações que merecem destaque, falou de alguns desafios que impactam no DP 

dos professores. Exemplificou que a nossa política de Estado é muito favorável ao 

capitalismo e que as instituições públicas acabam sofrendo com os sucateamentos, 

condições desfavoráveis de trabalho, poucos recursos financeiros para o 

desenvolvimento de ações educativas, caracterizando ao seu ver um desmonte da 
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educação pública do país. Em sua fala afirmou que essa realidade é triste, uma vez 

que ele acredita no compromisso social do IF no que tange aos processos de 

emancipação e formação de estudantes, porque na sua defesa ele compreende que 

nesses espaços é possível levar as pessoas a galgarem diversos patamares.  

 Ao posicionar-se contra as desvalorizações na carreira de professores, René 

demonstrou uma preocupação e uma consciência política sobre a importância da 

educação para emancipação de pessoas e transformação da sociedade. Sob nosso 

olhar, as demandas de formação estão condicionadas às condições de trabalho e ao 

cenário em que vive o professor, por sua vez, as precarizações têm contribuído para a 

fragilidade dos processos de profissionalização dos professores.  

 René Descartes falou também que entende o mundo e as coisas que estão ao 

seu redor, como processos de construções. Foi possível perceber em suas falas que ele 

se percebe como incompleto no que tange a sua formação profissional, e até nos 

contou que mesmo estando há mais de 20 (vinte) anos na docência, se considera 

muito jovem em relação à maneira de pensar, agir e atuar em sala de aula, isso 

porque, em sua concepção, não chegou aonde gostaria de estar, e até reflete que nem 

sabe se irá um dia chegar. E reafirmou que irá seguir o caminhar na profissão por 

meio de novas descobertas de outras áreas de conhecimentos, e que não seja somente 

a matemática. Esse dizer em relação a novos saberes e sentimento de inacabamento 

que o colaborador externa sobre si, nos faz pensar nas ideias de Day (1999) ao 

elucidar que o ser, indivíduo social, constrói-se por toda a vida, sendo as 

experiências aprendidas os alicerces para novas aprendizagens.        

 A partir dessas compreensões que o participante faz de si, diríamos que a 

história de vida desse colaborador é marcada pelo modo de como pensa a formação e 

o conhecimento atravessado por várias experiências de outras áreas, isso porque esse 

professor consegue exteriorizar em suas memórias, o compromisso e o desejo de 

mudanças, transformações e inovações da matemática em articulação com outros 

campos de conhecimento, daí nos fazendo interpretar a representatividade e o seu 

compromisso pela docência, além da preocupação pelas necessidades de 

aprendizagens de seus alunos.  

 Desse modo, compreendemos que essa postura esteja atrelada aos saberes 
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construídos e ao amadurecimento pessoal e profissional que vem escrevendo para 

sua vida, trabalho e formação, na caminhada consigo e outros, e mais que isso, ele 

por meio desse sentimento de incompletude de suas ações, releva a nosso ver um 

compromisso político-social na arte de ser profissional.  

   

5.4.2 Euclides: Uma história de resiliências e aprendizagens formativas para fazer-

se professor de matemática 

 

 Falando de si o colaborador Euclides narrou que vários foram os desafios 

vivenciados em sua caminhada pessoal e profissional para construir sua identidade 

de professor. Em suas narrativas ele recordou que precisou trabalhar e estudar ao 

mesmo tempo, caso contrário não conseguiria suprir necessidades básicas para viver. 

Em seus relatos apontou que trabalhava em uma cidade e estudava em outra, e que 

essa rotina ocorria diariamente.  

 Logo depois, lembrou bastante emocionado que durante sua formação inicial, 

trabalhou em um colégio no cargo de serviços gerais, mas por decisão do corpo de 

professores e diretora, ao entender que ele exercendo tal função estaria sendo um 

talento desperdiçado, foi acordado entre todos que sua nova atividade seria ajudar os 

alunos a resolverem atividades durante as ausências dos docentes, sendo apenas 

uma espécie de monitoria. E nessas rememorizações chegou até dizer que suas 

necessidades básicas de alimentação eram bastante escassas, isso porque sua 

remuneração na época era baseada no cargo de serviços gerais, e esse desafio não lhe 

possibilitava equilibrar as despesas de passagens que tinha para chegar a 

universidade, seu sustento e de sua família.   

 Euclides disse que algumas vezes pensou em desistir dessa rotina, mas que a 

vontade de seguir era bem maior do que esses obstáculos; e segundo ele, ainda 

precisava enfrentar outras contradições em suas relações sociais, visto que muitas 

foram as pessoas que o aconselharam a interromper seus projetos. Nesta história de 

vida é fácil interpretar que os desafios e sofrimentos vivenciados por Euclides, 

acabaram transformando-se em oportunidades de crescimento pessoal e profissional, 

para que assim ele pudesse ir construindo seu processo identitário na carreira 

docente.  
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 Em nosso diálogo Euclides afirmou que aprendeu a ter responsabilidades 

muito cedo, e que também adquiriu maturidade como pessoa por meio das 

experiências e desafios vivenciados ao longo de toda sua história de vida. Ele narrou 

assim: “[...] o que você é hoje, é o que você construiu durante toda a sua vida” 

(Excerto da narrativa de Euclides). Cabe aqui apontar o que disserta Josso (2010) 

quando entende que as experiências formativas possibilitam a compreensão de si 

mesmo, para dar sentido aos acontecimentos aos quais se façam implicados em seu 

percurso de vida.   

 Essas marcas, desafios e conflitos da vida pessoal dos sujeitos a nosso ver 

moldam a pessoa para progressivas e contínuas aprendizagens ao longo de seus 

percursos formativos, que por sinal contribuem para a construção da IP, isso porque 

as ações dos professores acabam sendo de certo modo, resultados das experiências 

construídas no decurso de suas vivências, nas influências familiares e relações 

sociais.   

 Quando falou suas perspectivas de saberes construídos durante os anos de 

experiências vivenciadas em sua caminhada, apontou que os indivíduos vão se 

fazendo no decurso de toda a vida. E narrou que está em eterna busca se inventando 

e reinventado a todo momento, e todos os dias de sua vida, chegou a nos dizer que: 

“[...] sou um eterno andarilho em busca de conhecimento. Quero me construir e 

reconstruir o tempo todo, enquanto ser humano, enquanto agente social e enquanto 

profissional” (Excertos das narrativas do Prof. Euclides).  

 Interpretamos em seus relatos que Euclides tem uma concepção bem definida 

a respeito de sua formação, e sobre as aprendizagens, como processos que ocorrem 

por toda a vida dos seres humanos. A esse respeito levamos em consideração o que 

disserta Day (1999), que os indivíduos se desenvolvem de modo contínuo e distinto 

no decurso de suas experiências. E assim, compreendemos que o nosso participante 

tem internalizado para si a consciência de inacabamento, a qual é defendida por 

Freire (1996), como um processo constante de humanização e de conhecimentos 

permanentes. 
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5.4.3 Arquimedes: Quero seguir a área da matemática e construir minha identidade 

de professor 

 

 Arquimedes, ao narrar sobre si, apresentou a sua paixão pela matemática, 

contemplando também no conjunto de sua história que o gostar da área de exatas, 

não era algo determinante para sua decisão de ser professor. Ele afirmou que sempre 

gostou de trabalhar os conteúdos matemáticos de modo contextualizado, e até 

defendeu que é admirador da área aplicada, porque acredita na matemática como 

instrumento para as demais áreas do conhecimento.  

 O colaborador exemplificou que as resoluções dos problemas de física ou 

química envolvem questões matemáticas, e por essa razão passou a gostar e estudar 

mais a área de cálculos pelo fato de existir essa gama de aplicabilidades. Contudo, 

narrou que ninguém nasce pronto ou determinado para ser professor, e que a 

docência foi uma construção em sua vida, surgindo como consequência de muitas 

experiências e escolhas que precisou fazer no decurso de sua formação.   

 Interpretamos essa etapa da história de Arquimedes como um processo de 

implicação formadora para si, isso porque suas concepções, vivências, e escolhas 

empreendidas em sua vida foram significativas para o torna-se professor, mas 

também para que pudesse construir sua ID. Desse modo entendemos que o 

indivíduo está em constante mudanças, aprendendo e reaprendendo com as 

situações experenciadas, desenvolvendo-se profissionalmente a partir dos desafios, 

significações de vida que conferem para si, como projeto permanente por toda suas 

etapas de vida, conforme nos lembra Day (1999).   

 Arquimedes quando se referiu à aprendizagem que vem conferindo em seu 

processo de profissionalização, defendeu que o professor é um indivíduo que 

aprende a desenvolver competências nas relações sociais, com seus pares e grupo 

profissional. As lembranças de como construiu sua identidade de professor podem 

ser melhor compreendidas a partir de suas ideias: “Eu não nasci eu não cheguei à 

faculdade um professor pronto! Na verdade, eu cheguei a mais ao longo do tempo a 

gente vai aprendendo com os erros com os acertos [...]”(Excerto da narrativa do Prof. 

Arquimedes). Na concepção de Arquimedes o indivíduo aprende com as 
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experiências da vida, e exemplificou que a faculdade lhe possibilitou conhecimentos 

teóricos, mas ser docente, facilitador de conhecimentos matemáticos, isso ele só 

conseguiu adquirir com a prática.    

 As ações consideradas em erros e acertos pelo participante em suas práticas 

educativas e processo formativo, traduz o retrato das reflexões que Arquimedes 

construiu para si em articulação às interações com os alunos e seu ambiente de 

trabalho. Essas vivências são necessárias e importantes para a formação de sua 

identidade e promoção de seu DP. Dessa maneira, compreendemos que as diversas 

maneiras que os sujeitos constroem e reconstroem suas histórias e experiências para 

falarem de si, revelam as implicações e o compromisso para com seus projetos de 

vida e condições humanas de existências.  

 

5.4.4 Isaac Newton: As experiências no início da vida profissional e a busca da 

construção identitária docente 

 

 Isaac Newton começou falando de si destacando seu empenho em estar 

sempre atualizado em relação às demandas de suas atividades educativas.Afirmou 

que se percebe como um bom profissional no que se refere à área da matemática, e 

que busca sempre aprender novos conhecimentos no que concerne ao processo de 

ensino-aprendizagem de seus alunos.  

 Em nosso diálogo o participante também apontou que o ser humano sempre 

pode melhorar seus saberes, e justamente por defender essa ideia é que ele narrou 

que ainda tem muito a aprender em relação à nova área de tecnologia com enfoque 

na matemática, isso porque ele entende que cada turma tem suas necessidades 

específicas, e assim tenta adequar metodologias diferenciadas para atender aos seus 

diversos públicos de alunos.  

 Sabemos que essas ações desenvolvidas por Isaac em suas práticas escolares 

não são comumente realizadas por todo docente, isso porque as atitudes exercidas 

pelos professores estão atreladas aos sentidos e significações que conferem e 

incorporam às suas histórias de vida, junto aos seus pares. Na concepção de Nóvoa 

(2007) o processo identitário do professor perpassa pela ação de escolha sobre os 
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modos de atuar, na qual as decisões estão imbricadas pelo sucesso ou insucesso das 

experiências que marcaram suas trajetórias e suas maneiras de agir na sala de aula. 

 Isaac Newton também discorreu a respeito de como entende seu processo de 

formação. Observamos em suas narrativas que ele assim como os demais 

colaboradores desse estudo, se enxergam como sujeitos em construção. A defesa do 

participante foi que ele nunca considera que está pronto para realizar nenhuma 

tarefa, ele disse ser apto, mas nunca totalmente convencido de uma verdade, e 

exemplificou, dizendo que prepara uma aula refletindo sempre o que pode ser 

melhorado ou adaptado, principalmente porque a sua área de ensino exige esforços e 

atualizações permanentes. 

 Ele também revelou que constrói sua ID à medida que vai repensando suas 

ações. Falou que teve muitas experiências durante sua trajetória de vida, que o 

possibilitou a fazer ou não fazer determinadas ações na prática da sala de aula. Por 

exemplo, mencionou que quando iniciou a carreira, costumava usar apenas o quadro 

para desenvolver suas práticas docentes, porém, na vivência do dia a dia percebia 

que não conseguia atender a todos os alunos em sentido de aprendizagens. Isaac 

defendeu que foi por meio de suas reflexões que conseguiu ampliar outras formas de 

construir conhecimentos, e assim também sua identidade na profissão.    

 O colaborador também enfatizou que para desenvolver seu trabalho docente 

percorreu caminhos que foram refletidos com amadurecimento entre aquilo que 

dava certo ou errado em termos de aprendizagens de seus alunos. A nosso ver, essas 

experiências podem ser compreendidas como processos de construções profissionais, 

que todo professor vai conferindo para si em suas interações com outros. Mas 

também entendemos que esse sentimento de inacabamento, além das decisões, 

desejos de modificar suas ações, sejam na forma de pensar seu processo de refletir 

sobre si ao dizer que busca sempre outras formas de aprender novos conhecimentos, 

como de ressignificar suas práticas de ensino são necessárias e fundamentais para a 

promoção de seu DP, e também de sua identidade de professor.  

 

 

 



191 
 

5.5 Tornar-se professor: sobre um caminhar para o outro... um caminhar para si 
 

Nesta unidade de análise apresentamos a ideia de como apreendemos por 

meio de nossas experiências a nos tornarmos professores, mas também abordamos à 

luz de Josso (2007; 2010; 2012) que à medida que eu caminho em direção ao outro, há 

também um caminhar para si, isso porque no percurso de escuta do outro, é possível 

relacionar as experiências narradas do sujeito-falante, com a nossa própria história 

formativa.  

A partir dessa concepção defendida pela autora, entendemos que a 

perspectiva do caminhar para si, se apresenta como um ponto de reflexão importante 

para o estudo da formação humana, visto que os acontecimentos e as experiências 

construídas na vida dos sujeitos em seus processos formativos, constituem-se como 

movimentos geradores de conhecimentos e aprendizagens.  

  Essas reflexões de Josso como fonte de conhecimentos da arte do vir a ser, 

perpassam pelas implicações que são estabelecidas entre a construção da identidade, 

- conhecimento de si, e identidade para os outros (JOSSO, 2007) demarcando-se como 

um processo de formação subjetiva, contínua e constante ao longo de toda a vida dos 

indivíduos.  

A partir dessa via de entendimento e baseando-se no que Josso nos apresenta 

que “Todo conhecimento é autoconhecimento”, sustentado na lógica que toda 

compreensão-declaratória que um sujeito constrói em sua historicidade sobre si, 

resultará na autocompreensão da formação, não somente do investigado, mas 

também do pesquisador, visto que as subjetividades explicitadas pelo sujeito-

narrador na ótica da abordagem (auto)biográfica possibilita também, um caminhar 

para si ao investigador (JOSSO, 2010, p. 12).  

Nessa interface de conhecimento recíproco entre investigado e investigador, 

vê-se que é possível surgir aprendizagens que dão sentido a nossa existência em 

sociedade. Fazendo emergir também por meio dessa dialética, a construção e o 

sentido das experiências formadoras, essas que por sua vez, nos conduzem a 

perceber a formação como um processo de autoformação.  
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Segundo Souza (2004, p. 308) as assimilações sobre experiências tornam-se 

imprescindíveis para compreensão da formação, “visto que o sujeito se forma a partir 

das experiências que viveu e das aprendizagens que construiu ao longo da vida”, e 

alerta que é preciso superar com os resquícios da formação na vertente da 

racionalidade técnica, porque nesse viés seu sentido não passa de mera aplicação de 

metodologias e técnicas pedagógicas e conduz a uma compreensão muito simplista 

de formação. Trazendo uma significação mais consistente a partir de um olhar sobre 

o desenvolvimento pessoal e profissional, no qual apresenta a formação como: “[...] 

processo de construção e reconstrução da identidade pessoal e profissional, a qual 

envolve saberes, experiências e práticas sobre a cultura escolar e a docência” 

(SOUZA, 2004, p. 308-309).  

Desse modo a compreensão que fazemos de formação como um processo de 

contínua aprendizagem, está em consonância com a ideia de que é o próprio sujeito 

que se forma e transforma-se, por meio da consciência que toma de si. Consciência 

essa que é alimentada pela narrativa de formação, e necessita “[...] de um conjunto de 

atividades reflexivas ora individuais, ora coletivas [...]” (JOSSO, 2010, p. 189).   

Para Josso (2010) as significações das leituras das narrativas formativas se 

apresentam por meio de um duplo movimento de consciência, no qual define com 

maior precisão os desafios que são postos no presente:  

  O primeiro movimento envolve a consciência do que está presente de 
meu passado por meio do inventário do que é considerado, hoje, 
como tendo sido marcante. O segundo movimento, por realizar-se 
interrogando continuidades e descontinuidades, do percurso, chama 
a atenção sobre o que é projetado a partir da situação aqui e agora. 
Esse olhar retrospectivo e prospectivo estimula a reflexão sobre a 
responsabilidade do sujeito sobre seu vir a ser e sobre as significações 
que ele cria (JOSSO, 2010, p. 189).   

 
Nesse sentido, compreendemos que as narrativas de formação manifestam as 

experiências construídas pelos sujeitos em seus percursos de vida. Na concepção de 

Bondía (2002, p. 21): “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca”. Atrelado a essa opinião de que a experiência é uma fonte de aprendizagem 

que está guardada em nossa memória seja de forma consciente ou inconsciente, é que 

iremos considerar os aspectos estruturantes dos processos de formação para o 

“tornar-se professor”.   
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Consideramos ainda que a reflexão dos processos formativos permite não 

apenas uma localização de espaço-temporal, mas também um questionamento a 

respeito das significações que os sujeitos se autorizam experenciar para dar 

significado às situações diversas que escolheram viver consigo e em formação com 

outros (JOSSO, 2010).  

Sendo assim, o contar das histórias de vida possibilita aos indivíduos 

caminhar por meio das lembranças e pensamentos daquilo que já viveram, além 

disso, potencializa reflexões sobre seu processo de formação e autoformação, 

inscritas consigo e seus pares no decurso da vida.  

  Josso (2010) afirma que a formação é compreendida como uma invenção de 

si, na qual os humanos estão transformando-se e transformando a outros. A partir 

dessa afirmação da autora, acreditamos que o significado de formação, que é 

apresentado para nós por meio da fertilidade das histórias de vida construídas pelos 

participantes desta pesquisa, revela a nosso ver, individualidades e aprendizagens 

sobre como nos tornamos professores, mas também indica marcas singulares de cada 

processo de formação vivido por cada sujeito em formação.    

 E assim, apresentamos por meio de alguns excertos as recordações dos 

colaboradores René Descartes, Euclides, Arquimedes e Isaac Newton em seus 

processos formativos, a partir do instante que citam em suas narrativas de formação, 

o conhecimento de si e as experiências que marcaram suas vidas para o tornar-se 

professores. Essas itinerâncias conferidas nas trajetórias de suas vidas são anunciadas 

pela compreensão de que esses se percebem como sujeitos em formação. 

Arquimedes disse que aprendeu a ser professor com as experiências: “[...] com 

a faculdade aprendi muito a teoria, mas a questão de ser professor mediador, 

facilitador, de poder vamos dizer assim, é... fazer o aluno se apropriar do 

conhecimento, isso é uma coisa mais com a prática. (Excertos das narrativas do Prof. 

Arquimedes). O participante Euclides disse que tudo que o professor buscar ser ou 

realizar é o resultado de tudo que ele construiu durante toda a vida pessoal, 

acadêmica e profissional. Ele narrou desse modo: “[...] Então o que eu sou hoje, é o 

reflexo de tudo que construí durante a vida. [...] O ser professor se constrói na 
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vivência, a universidade lhe dá os fundamentos básicos de didática, mas não ensina 

você a ser professor” (Excertos das narrativas do Prof. Euclides).   

O participante Isaac Newton narrou que é por meio do desenvolvimento de 

seu trabalho e nas relações sociais que vem conseguindo construir seu perfil de 

professor, falou que: “[...] Os ganhos são muitos em relação a essas experiências 

(Excertos das narrativas do Prof. Isaac Newton). E René Descartes considerou que 

está em processo de construção mesmo tendo mais de 20 anos de experiência na 

profissão, ele entende assim sua formação enquanto pessoa e profissional: “[...] Estou 

nesse processo de construção, não cheguei aonde eu queria, e não sei onde eu quero 

chegar!”(Excertos das narrativas do Prof. René Descartes).    

Neste momento percebemos nas narrativas dos participantes a ideia do 

“tornar-se professor” em suas experiências construídas durante as trajetórias de vida. 

Entendemos que as aprendizagens experenciadas nesses processos formativos se 

constituem em momentos singulares/plurais em que os colaboradores da pesquisa se 

inventam, se transformam, criam e recriam suas expectativas, medos, desejos, 

motivações, anseios, preocupações, numa mistura de sentimentos que estão 

associados à maneira de como desenham seus projetos de vida pessoal e profissional. 

Sendo que, é nesse processo de reflexão da própria existência que a formação vem 

marcar as aprendizagens que ocorrem, seja de modo pessoal, profissional e coletiva, 

para que assim venhamos todos os dias a nos inventarmos na profissão professor e 

nas relações construídas com nossos pares.  

 Fica registrado nas falas desses professores que suas aprendizagens 

experenciais vêm ocorrendo ao longo da construção de seus processos identitários no 

decurso de suas vidas. Analisamos nas narrativas de Arquimedes, mudanças e 

transformações que ele escreve para si em seu processo de subjetivação de ser e 

fazer-se professor, uma vez que a tomada de consciência que tem sobre suas 

vivências em questões ligadas aos erros e acertos fazem parte de um conjunto de 

reflexões que vão sendo ressignificadas durante sua existência na profissão. Vemos 

também, que esse professor constrói sua caminhada com autonomia, inventando-se e 

nutrindo-se na docência numa ação contínua e permanente.    
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Euclides também narrou que suas experiências enquanto professor, foram 

construídas durante sua vida. Ele concebe que todas as experiências de vida foram 

importantes no tornar-se professor. Quando lemos sua narrativa evidenciamos que 

ele reflete, afirmando para si mesmo que as aprendizagens construídas em sua 

trajetória são inscritas como momentos singulares e formadores para o seu DP, isso 

porque vemos o resgate feito em sua memória e concepções ao nos dizer que tudo 

que ele é hoje, é o reflexo do que construiu para si. Implicando a também dizer que 

esse professor vem experimentando a construção de sua identidade de professor por 

meio da descoberta de si mesmo, e em interação com outro(s).        

 Deste mesmo lugar, falou Isaac Newton, quando nos disse que suas 

experiências formadoras com a profissão professor, foram construções de uma vida. 

E enfatizou que criou e continua criando seu perfil de professor por meio das 

experiências consigo e seus pares, deixando evidente em sua narrativa que sua 

identidade de professor está sendo construída na implicação com o ambiente de 

trabalho, nas relações com seus pares, em seu contexto político-social, como forma 

reflexiva e inventiva de seu eu.  

  Não é diferente perceber a mesma ideia de construção da IP ao longo da 

vida, na narrativa de René Descartes. O professor expõe a sua incompletude como 

ser humano e o seu permanente movimento na procura de si, essa percepção do 

colaborador lhe permite refletir as experiências por meio de ações conscientes e 

implicadas sobre a profissão. Isto, porque as atitudes são tão importantes, como o 

conhecimento de si, porque o sujeito que interpreta a si mesmo em sua trajetória, é 

um sujeito consciente de decisões mais autônomas no curso de seu desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

Considerando as experiências narradas de nossos participantes, inferimos por 

meio de suas histórias de vida e profissão que os sujeitos em formação ao falarem de 

si, empreendem uma viagem mental de suas experiências, a partir de uma cronologia 

que está relacionada às suas prioridades e intencionalidades, às quais os levam a 

refletir o itinerário de sua vida pessoal e profissional. Esse movimento de faculdades 

mentais reflexivas consiste também: “num processo de conhecimento cujo intento é a 

compreensão da formação do sujeito e do lugar do sujeito nesse processo” (JOSSO, 
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2010). Sendo que é nessa articulação de viver, sentir e pensar sobre si que a IP vai se 

construindo de modo a trazer uma significação e uma representatividade de quem 

somos e quem podemos ser, na construção de nossos processos formativos.   

Ao nos apropriarmos das vivências e histórias dos investigados, 

compreendemos que o processo de pensar a formação também ocorreu em nossas 

vidas, isso porque no momento em que os participantes resgataram em suas 

memórias, as recordações-experiências, tivemos a oportunidade de ouvir seus 

relatos, analisá-los, e a partir desses, passarmos pelo amadurecimento de tomar as 

experiências que foram confidenciadas, como meios de reflexões para organização de 

nossas vidas pessoais e profissionais, mas também de relacionar as singularidades 

observadas com as intencionalidades da pesquisa e contexto do trabalho docente.  

Portanto, enquanto pesquisadora posso dizer que durante os momentos em 

que os colaboradores apresentaram a identidade que tem sobre si, fiz um mergulho 

em meu próprio “eu”, em que percebi em alguns instantes das narrativas situações 

bem parecidas de desafios e satisfações para permanecer na profissão docente. As 

histórias construídas possibilitaram-me relembrar como me formei professora, e 

como estou construindo minha identidade, a partir do que penso sobre o valor social 

de minha profissão, e sobre quais caminhos ainda quero trilhar a fim de construir 

novas experiências e aprendizagens ao longo de meu DP.   

Na implicação dessa caminhada em que os professores de matemática se 

apresentam para mim, e na “viagem” que faço ao encontro desses, me percebo mais 

humana e com a certeza que ser educadora é também se permitir aprender e ser 

tocada pela experiência do outro. Assim, acredito que estou num contínuo processo 

de voltar-se para si, porque a cada dia vou aprendendo e vou-me formando com as 

reflexões de minha própria história, e nas socializações com os indivíduos que 

compõe os mais diversos espaços sociais em que me faço implicada tanto na vida 

pessoal, quanto profissional.        

 Desse modo, entendo que as narrativas de formação dos sujeitos marcam a 

consciência de suas existências, possibilitando apreensão do conhecimento de si. O 

modo como o indivíduo narrador reaviva suas lembranças para falar de sua 

existência, evidencia as representações que ele galgou em suas diferentes dimensões 
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sociais. Neste mergulho do descortinar da vida que o outro escreve para si, 

experenciei o percurso de formação dos participantes desta pesquisa, e tomei esse 

processo formativo para minha vida, a partir da escuta atenta do outro quando falou 

sobre si.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Apresentamos na introdução que esta dissertação emergiu dos 

questionamentos e inquietações relacionadas aos diálogos construídos com alguns 

discentes da modalidade integrada do IF, campus Jequié-BA, em que esses afirmaram 

que não compreendiam o real sentido de estudar a matemática na EP, por outro lado, 

lançamos nosso olhar sobre a formação dos professores de matemática que se 

anunciam nesses espaços de formação humana e profissionalizante, uma vez que são 

quase inexistentes as políticas formativas específicas para atuação nessa modalidade 

de ensino (MOURA, 2008). Por isso sentimos a necessidade de compreender quem 

são os docentes de matemática desse local de educação. Ampliamos a perspectiva 

dessa análise também aos professores de matemática do IF Baiano, campus Santa 

Inês-Ba, por ser uma escola agrotécnica, e que poderia nos possibilitar outros 

achados.   

 Além disso, a origem desta pesquisa partiu de aspectos concernentes à 

formação docente, IP dos professores de matemática da educação profissionalizante, 

e DP como uma construção contínua de aprendizagens por toda a vida (DAY, 1998). 

Para isso, debruçamos em estudos da área que discutiam a formação de professores 

voltada às temáticas de identidade e DP.    

 Também foi narrado na parte introdutória desta investigação minhas 

implicações com a pesquisa e os caminhos que venho percorrendo na docência. As 

experiências com meus pares e os mais diversos espaços formativos que percorri, 

foram importantes para que eu pudesse conferir aprendizagens para a escrita deste 

texto, mas, sobretudo, para agregar conhecimento para meu crescimento pessoal e 

profissional, e como resultado percebo meu amadurecimento na profissão e o 

fortalecimento de minha IP.   

 A pesquisa foi norteada pela seguinte indagação: Como os professores de 

matemática se percebem no contexto do fazer/fazer-se professores dos IFs de Jequié 

e Santa Inês? Para responder a problemática posta, construímos conhecimentos por 

meio das vozes dos professores colaboradores deste estudo, sobre como esses se 

percebem ao construírem suas identidades. Sendo assim, as narrativas foram 
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desenvolvidas perspectivando os seguintes objetivos: conhecer as histórias de vida, 

formação e trabalho; averiguar as manifestações de entendimento de si e o papel no 

processo formativo de estudantes; além de conhecer os contextos de vida e trabalho 

que os mobilizaram em experiências marcantes para a construção de sua identidade 

e DP, e por fim, compreender como esses participantes constroem suas caminhadas 

e, como se edificam no dia a dia de fazer-se profissão professor.  

 A estrutura do trabalho foi construída inicialmente com a apresentação dos 

aspectos históricos da EP no Brasil, como forma de situar o contexto político-social 

onde estão implicados os participantes da pesquisa. Na sequência, abordamos sobre 

a política de formação de professores para a EPT. Buscamos, ainda, apresentar 

conceitos e compreensões acerca dos processos identitários e DP.  

 Na construção do caminho metodológico, escolhemos a abordagem 

qualitativa, por possibilitar percepções de modos singulares e particulares de quem 

somos e quem almejamos ser em nossa caminhada docente, numa certeza que 

escrevemos nossas histórias de vida de modos distintos porque somos seres únicos, 

com experiências diversas. Assim, essa abordagem foi pensada com o intuito de 

compreender as narrativas dos professores colaboradores, a partir de como esses se 

percebem na sua constituição de tornarem-se professores de IFs. Esse processo de 

produção e análises das histórias para posterior inferências das pesquisadoras, foi 

realizado pautando-se em estudos sobre pesquisa qualitativa, história de vida 

(auto)biográficas, pesquisa-formação e leitura compreensiva-interpretativa.   

 Os participantes de nossa investigação foram 04 professores efetivos de 

matemática que atuam na EP, sendo 02 do IFBA, campus Jequié-Ba e 02 do IF Baiano, 

campus Santa Inês-Ba. Cada colaborador narrou sua história de modo singular, 

retrataram suas formações iniciais e continuadas, além das trajetórias de vida e 

profissão, motivações e experiências que lhes possibilitaram tornarem-se professores, 

e em especial professores de IFs. Nessa imersão da escuta e interpretação das 

aprendizagens de vida narradas pelo outro, fomos percebendo por meio das histórias 

confidenciadas as contribuições para responder a pergunta e os objetivos que fizeram 

parte desta investigação.   
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 E assim, os participantes narraram que a docência em suas vidas surgiu por 

diversas influências: familiares, amigos, professores, dentre outras. Do total 

investigado apenas um professor confirmou ter a docência como um desejo inicial, os 

demais narraram que o encontro com a profissão foi um processo construído. Eles 

também compreenderam no processo de pensar sobre si que estão se constituindo 

professores, à medida que interagem e vão adquirindo experiências com os alunos e 

seus pares. Ainda falaram que olham para si como sujeitos em contínuos processos 

formativos, sendo passível inferirmos que esses colaboradores têm adquirido para si 

uma identidade por meio das experiências formadoras e nas significações que 

constroem sobre si, nas práticas educativas, nas perspectivas, e na maneira como 

pensam e assumem a profissão.   

 Em suas narrativas os colaboradores apresentaram vivências pessoais e de 

trabalho, recordações essas que foram filtradas assim: um participante preferiu 

selecionar em suas lembranças ricos episódios desde a infância até o constituir-se 

professor, os demais foram mais sucintos em suas narrativas elegendo falar a partir 

de alguns fragmentos ora construídos em suas vidas escolares, ora a partir de 

experiências, conquistas e avanços em determinada etapa de suas escolarizações, e 

também optaram falar de si, tomando como ponto de partida o início da carreira 

profissional. Observamos que essas memórias construídas revelaram quem eram, 

quem são, o que não sabiam, e o que aprenderam a fazer na dinâmica do exercício da 

profissão, conferindo assim, a nosso ver, a ideia de que no momento que eles 

protagonizam suas histórias de vida, como indivíduos de identidades únicas, 

tomaram consciência de si e da responsabilidade por seu DP.  

 Na construção permanente de suas vidas profissionais, percebemos que os  

participantes constroem para si uma implicação com a docência, a partir das 

situações de incertezas e relações estabelecidas no trabalho e com seus pares, 

reconhecendo-se professores por meio do compromisso de profissionalizar-se e 

qualificar-se para a profissão, assumindo posturas e decisões que os levam ao 

desenvolvimento de autonomia e ao mesmo tempo mobilizações de aprendizagens, 

de saberes, de conhecimentos que caracterizam a construção de DP por toda a vida.       
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 Certificamos ainda em suas narrativas, os desafios que os professores 

apontaram em trabalhar a matemática na modalidade da EP, esses reconheceram que 

não basta apenas aplicar conhecimentos desvinculados da realidade social, uma vez 

que os alunos precisam ter uma formação geral em articulação com uma formação 

técnica, afim de garantir uma aprendizagem para a vida e trabalho.   

 Contudo, mesmo todos os colaboradores apreciando esses valores de uma 

educação profissionalizante, apenas um professor não apresentou em sua narrativa 

um aprofundamento detalhado de suas práticas em relação às necessidades de 

aprendizagens de seus alunos. No entanto, analisamos que nenhum deles discutiu a 

necessidade de uma formação específica para os professores que chegam aos IFs a 

fim de exercer a profissão.    

 A formação do professor para a docência na EPT é um tema que merece 

melhor destaque nas pesquisas, porém existem muitos desafios sobre esse processo 

de formação, e essa problemática pode estar relacionada ainda com os resquícios de 

um currículo tecnicista, que valoriza em sua essência apenas uma qualificação técnica 

desvinculada da formação geral. E por isso que acreditamos que além da urgente 

necessidade de pensar em políticas públicas para o processo formativos desse 

professorado, os IFs não estão isentos de refletir a necessidade de sua função social, 

bem como o seu comprometimento com o desenvolvimento formativo de seus 

professores, no que tange a oferta de cursos complementares de formação para 

qualificar esses profissionais, para compreender a realidade a qual estão inseridos e 

os objetivos da EP para a formação de estudantes.  

 O entendimento que os colaboradores fizeram de como se percebem 

professores de IFs, a partir da consciência de sua incompletude de que todo ser 

humano está em constante processo de aprendizagem, possibilitou-me apropriar das 

narrativas para pensar o desenvolvimento de meu processo formativo, como uma 

viagem de rememorações significativas de caminhos, de busca para ir me 

constituindo professora, preocupação crítica pela minha profissionalização, 

implicação em movimentos sindicais pelo reconhecimento e valorização da profissão, 

além dos saberes que construí durante toda a vida, e que me fazem pensar que estou 
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escrevendo minha história com o sentimento incansável e contínuo de que tenho 

muito a aprender nessa aventura de ser professora.  

 Na condição de investigadora, penso que este estudo foi de grande valia para 

mim, porque percebi nas narrativas dos colaboradores experiências e conhecimentos 

que se cruzaram com a minha formação, com minhas dúvidas, angústias, desejos e 

sucessos. Esse autoreconhecimento a partir do outro, foi necessário e importante para 

eu perceber a construção de minha IP, tomando as palavras de Josso (2010) ao refletir 

que não existe uma caminhada para o outro, sem que eu possa também caminhar 

para mim. E nesse movimento de mergulho no mundo de quem fala, existe uma 

implicação no mundo interior de quem ouve, constituindo-se assim nesse diálogo de 

idas e vindas, uma formação para si a partir do processo de formação do outro.    

 Deste modo, foi possível perceber a importância do caminhar para os outros e 

para mim mesma, e essa articulação construída por meio das vozes dos 

colaboradores, me conduziu a refletir o lido, o vivido e o aprendido durante a 

realização da pesquisa, e também o percurso formativo do narrar-se, voltar-se, 

imaginar-se nessa partilha de formações e construção de identidades docentes com 

os participantes.   

 Nessa trajetória algumas respostas foram alcançadas e poderão contribuir na 

reflexão de outros olhares sobre identidade e DP. E bem melhor que concluir um 

ciclo formativo é perceber a incompletude do que se pesquisa, e assim, não chegamos 

ao ponto final, porque de nossos questionamentos, surgiram novas indagações, que 

nos levaram a caminhos geradores de outros estudos, e que podem ser investigados 

como perguntas para outras pesquisas, tais como: Como os professores de 

matemática aprendem a profissão para atuar nos IFs sem uma formação própria para 

esses espaços? Como os professores de matemática dos IFs têm construído e/ou 

ressignificado saberes matemáticos a partir das experiências vivenciadas na trajetória 

acadêmica e profissional? Desse modo, entendemos que essas dúvidas ao terminar 

essa etapa de pesquisa podem gerar diversas respostas, isso porque sabemos que 

cada indivíduo traz em si, subjetividades e experiências únicas que poderão 

constituir-se em várias outras histórias de vida, às quais contribuirão para a 

ampliação dos estudos sobre formação de professores.    
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 Sendo assim, ratificamos a relevância desta investigação para nossa formação 

e para ampliação de outras pesquisas sobre histórias de vida de professores, essas 

que poderão ser contadas a partir de outras perspectivas, outras subjetividades, e 

poderão possibilitar tantas outras maneiras de aprender novos conhecimentos. Além 

disso, acreditamos que este estudo possibilitou aos colaboradores um repensar sobre 

seus processos e percursos formativos, uma vez que, a partir de suas narrativas, esses 

puderam refletir por meio das lembranças, as concepções, atuações, ideais, cultura, 

desejos, experiências, conflitos e motivações que os levaram a tornarem-se 

professores, e em especial professores na EP, sendo essas experiências aspectos 

necessários para o constructo de suas imagens docentes.   

 Portanto, esta investigação possibilitou uma compreensão acerca da IP e do 

DP de professores. E assim, chegamos ao término desse ciclo, tomando para nossa 

formação a ideia de IP como um processo que não é estabelecido, mas sim construído 

de forma pessoal e coletiva em articulação ao contexto social, e a partir do sentido 

que cada professor confere para si, em implicação com a profissão. O DP é também 

um processo de aprendizagens que vai sendo construindo ao longo da vida, está 

ligado a identidade, e se configura à medida que os indivíduos vão adquirindo 

consciência profissional, experiências nas interações sociais, imbricação com a escola, 

alunos e grupos de trabalhos.    
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APÊNDICES 

     

APÊNDICE A – Roteiro - Produção das Narrativas 

 

BLOCO I 

Sobre Trajetória Escolar x Processos/Percursos Formativos 

1. Perfil de formação.  

2. Tempo de experiência. 

3. Lugares/Instituições de atuação 

4. A formação para Ensinar Matemática: 

a. Quais caminhos foram/estão sendo percorrido? 

b. Quando o senhor estudou os professores trabalhavam suas aulas 

baseando em qual tendência? 

c. Para o senhor como é sua relação com o processo de ensino-

aprendizagem.  

d. Para você o que é necessário para ser professor de matemática? 

 

BLOCO II  

Sobre Experiências Profissionais 

1. Início de envolvimento com a docência. 

2. Espaços de experiências profissionais. 

3. Ganhos com a experiência em cada instituição 

4. A chegada no instituto:   

a. Como foi chegar no instituto? 

b. Como o instituto acomodou sua chegada? 

c. Como foi construída essa relação com uma escola técnica? 

d. Quais reflexões foram /são realizadas?  

 

BLOCO III 

Sobre a relação com a Matemática, o Ensino da Matemática, a Formação para atuar 
no Ensino Médio 

1. Como é atuar num espaço de formação técnica?  

2. Ensinar matemática representa o que para o senhor(a)?  

3. Como acontece essa relação entre saber matemática e transpor esse saber para 

formação escolar?  
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4. Como senhor visualiza o conhecimento matemático do saber do aluno para o 

conhecimento matemático da sala de aula?   

5. Como a matemática é percebida em seu fazer nessa dinâmica? 

6. Quais suas preocupações no momento de ensinar matemática ao seu aluno?  

 

Sobre a formação profissionalizante, o Ensino da Matemática e satisfação 
profissional 

1. Percepções sobre o Ensino Profissionalizante. A matemática tem o seu devido 

lugar no ensino profissionalizante? 

2. Percepções sobre o lugar da Matemática nesse ensino.  

3. Percepções sobre suas (in)satisfações com o seu trabalho: 

a. Críticas/reflexões sobre essa aventura de ser professor, professor de 

matemática, professor de matemática dos Institutos.   

b. Satisfações sobre a profissão, o profissionalismo.   

c. Sobre sua relação com a ética formativa, o que para o senhor é 

importante durante suas atividades docentes para ajudar os 

estudantes? 

d. Qual a situação atual sobre o lugar do professor, do professor de 

matemática nesse processo de valorização de algumas áreas em 

detrimento de outras? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento da Participação na Pesquisa 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO (TCLE) 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

Eu sou Janmara Pereira Souza, aluna do programa de Mestrado Acadêmico 

em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) estou realizando, juntamente com a 

orientadora Profª Drª Talamira Taita Rodrigues Brito e com a coorientadora Profª Drª 

Janice Cassia Lando, um estudo em que o (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) 

como voluntário (a) a participar da pesquisa intitulada: TORNAR-SE PROFESSOR 

DE MATEMÁTICA NOS INSTITUTOS FEDERAIS: narrativas de um processo 

formativo no interior baiano.   

O objetivo geral dessa pesquisa é compreender como os professores de 

matemática se percebem no contexto do fazer/fazer-se professores dos IFs em Jequié 

e Santa Inês. 

Os participantes dessa pesquisa serão os professores de matemática do 

Instituto Federal de Ciências e Tecnologia da Bahia – IFBA (Jequié-Ba) e Instituto 

Federal Baiano – IF BAIANO (Santa Inês-Ba). Convido o(a) senhor a participar dessa 

pesquisa, pois essa contribuirá para os estudos científicos e ampliação de 

conhecimentos sobre formação de professores de matemática, uma vez que, 

possibilitará também aos sujeitos que narram suas histórias a reflexão sobre suas 

concepções, atuação docente, ideais, cultura, desejos, experiências, conflitos e 

motivações para sua autoformação e produção de novos conhecimentos, trazendo 

como benefício à ascensão de discussões e diálogos voluntários.    

Sua participação com a pesquisa é voluntária e será baseada em produções 

individuais de suas histórias de vida pessoal e profissional, essas que por sua vez, 

serão gravadas para posterior transcrição e sua apreciação, após assinatura desse 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), uma vez que a pesquisa será 

desenvolvida na sua própria unidade de trabalho, pela pesquisadora Janmara Pereira 

Souza. Deste modo, os encontros serão agendados de acordo aos horários indicados 
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pelo senhor (a).  

Este estudo apresenta risco mínimo tais como: acanhamento e fadiga durante a 

conversação nos encontros, ou seja, durante os questionamentos, esses que serão 

conduzidos, observando critérios éticos de forma a resguardar a sua integridade. Na 

ocorrência desses fatos ou outros que porventura venham surgir, o senhor(a) poderá 

livremente deixar de responder as indagações propostas, ou até mesmo cancelar o 

encontro.     

 Entretanto o senhor(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira, além disso, será esclarecido(a) em todas as formas que desejar e 

estará livre para participar ou recusar-se. Ressaltamos também que o senhor(a) 

poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento.  

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer 

punição ou modificação na forma em que é atendido(a) pela pesquisadora que irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de ética e sigilo. Salientamos que o  

senhor(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação. Logo, sua identidade não 

será revelada. Após as análises dos dados seus nomes terão caráter fictício como 

forma de assegurar o anonimato dos participantes.  

Assim, o senhor(a) tem assegurado o direito a compensação ou indenização no 

caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Mesmo não tendo 

benefícios diretos em participar, indiretamente estará contribuindo para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com os 

pesquisadores responsáveis por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo 

serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, 

sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida ao senhor(a).  

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Janmara 

Pereira Souza, por meio do e-mail janmaraps@gmail.com e do telefone (73) 
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988476634. Com a orientadora Talamira Taita Rodrigues Brito: taitadoc@gmail.com,  

ou pelo telefone (73) 991248747, com a Coorientadora Janice Cássia Lando: 

janicelando@gmail.com ou pelo telefone (73) 991042010 e também no comitê em 

Pesquisa da Universidade Estadual do  Sudoeste da Bahia (CEP), que analisou esta 

pesquisa, através do e-mail cepuesb.jq@gmail.comou pelo telefone (73) 3528-9727 ou 

ainda no seguinte endereço: Universidades Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

Comitê em Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do 

CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié- BA, CEP-45206-

510. 

Se o(a) Senhor(a) aceitar o convite, precisará assinar este termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias (uma ficará com o 

participante e a outra sob a guarda da pesquisadora e arquivada por cinco anos).  

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa. 

 

Jequié- BA, ____ de _________________ de 2018. 

 

___________________________________            _______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisadora responsável pela pesquisa  
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APÊNDICE C – Roteiro – Produções Narrativas (Propostas de Trabalho entregue 

aos Colaboradores da Pesquisa) 

 
Título da Pesquisa: TORNAR-SE PROFESSOR DE MATEMÁTICA NOS 

INSTITUTOS FEDERAIS: narrativas de um processo formativo no interior baiano.     

Pesquisadora Responsável: Janmara Pereira Souza 

Orientadora: Profª. Drª Talamira Taita Rodrigues Brito  

Coorientadora: Profª Drª Janice Cássia Lando  

 
Neste estudo estaremos pesquisando a construção da identidade e do 
desenvolvimento profissional dos professores de matemática de Institutos 
Federais na Bahia.  
 

OBJETIVO GERAL: é compreender como os professores de matemática se percebem 
no contexto do fazer/fazer-se professores dos IFs em Jequié e Santa Inês. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a.  Apresentar suas histórias de vida, formação e trabalho; 
b. Perceber as manifestações de entendimento de si e de seu papel no processo 
formativo de estudantes; 
c. Apresentar os contextos de vida e trabalho que mobilizaram os docentes em 
experiências marcantes que vêm definindo sua identidade profissional,seu espaço de 
trabalho na modalidade dos IFs. 
 
PERGUNTA MAIOR: Como os professores de matemática se percebem no contexto 
do fazer/fazer-se professores dos IFs de Jequié e Santa-Inês?  
 
PERGUNTAS MENORES:  

a. Como a história de vida, formação e trabalho os levaram a ser professores de um 
Instituto Federal? 
b. Como esses professores percebem-se em seus fazeres, seus dilemas profissionais, 
seu papel no aprendizado dos estudantes? 
c. Quais momentos foram decisivos na vida desses professores para optarem pela 
docência em tais Institutos Federais?  
d. Como se percebem como profissionais, quais marcas, quais valores, quais 
princípios?  Espelham em quem? Baseado em que? Livros? Etc.... 
 
Atenção: As produções narrativas tem como propósito escutar atentamente ao 
entrevistado (a), percebê-lo (a) em sua inteireza, em suas condições de fala. 
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Atenção: Algumas vezes a entrevistadora poderá fazer alguns questionamentos para 
procurar mais esclarecimentos.  
 

Nosso roteiro para produção dos dados, portanto, estará dividido em (04) 
quatro eixos que apresentamos a seguir:  

 
Apresentação do Roteiro das Narrativas 

 
EIXO TEMÁTICO I 

Sobre Processos/Percursos Formativos 

5. Perfil de formação.  

6. Tempo de experiência. 

7. Lugares/Instituições de atuação. 

8. A formação para Ensinar Matemática. 

EIXO TEMÁTICO II  

Sobre Experiências Profissionais 

5. Início de envolvimento com a docência. 

6. Espaços de experiências profissionais. 

7. Ganhos com a experiência em cada instituição. 

8. A chegada no Instituto Federal.   

EIXO TEMÁTICO III 

Sobre a relação com a Matemática, o Ensino da Matemática, a Formação para atuar 
no Ensino Técnico/Técnico de nível Médio.   

EIXO TEMÁTICO IV 

Sobre a formação profissionalizante, o Ensino da Matemática e 
satisfação/insatisfação profissional.   
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APÊNDICE D – (Carta de cessão aos Colaboradores da Pesquisa) 
 

CARTA DE CESSÃO 

 

Data da Entrevista _____ de ___________ do ano ________. 

Duração da Entrevista: _______________________________ 

Local da Entrevista: __________________________________ 

 

A SRª JANMARA PEREIRA SOUZA 

MESTRANDA DO PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES (PPG-ECFP) DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB), CAMPUS DE 
JEQUIÉ-BA.  
 

Eu, ___________________________________________________, estado civil, 

portador(a) do RG nº ________________________________, declaro para os devidos 

fins que cedo os direitos de minha entrevista, transcrita, revisada e autorizada para 

leitura e estudos de pesquisas científicas a fim de ampliar conhecimentos sobre 

formação de professores de matemática para Janmara Pereira Souza, portadora do 

CPF nº_____________, usá-la integralmente sem restrições de prazos e citações, desde 

a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso de terceiros, que podem usar o 

texto final que está sob a guarda da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), campus de Jequié-Ba. Abdicando direitos meus e de meus descendentes, 

subscrevo a presente, que segue com minha firma reconhecida em cartório.  

 

cidade, _____ de __________de _____.  

 

______________________________________________________________________ 
Colaborador(a) da Pesquisa Científica  

 
 



226 

 

APÊNDICE E – Perfil dos Professores de Matemática Participantes da Pesquisa 
 
 
 
 Perfil dos colaboradores da pesquisa 

 Fonte: Elaborado pela autora 
 

Perfil Formativo dos Colaboradores  

Colaborador Idade Graduação 
Conclusão 
Graduação  

Mestrado  Doutorado Tempo de 
atuação na 
Educação 

Profissional 

Tempo de 
atuação 

(Docência) 
Início Conclusão  Início Conclusão  

          

          

          


