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RESUMO 

 

As questões que envolvem a profissão docente têm se tornado cada vez mais presentes nos 

debates e fóruns educacionais, no cenário nacional e internacional, dada a necessidade de 

melhoria na qualidade do ensino, o que requer bons professores. Diante de reflexões e de 

questionamentos sobre o tipo de formação adequada para o futuro professor, mediante a 

complexidade do trabalho docente na contemporaneidade, é que surgiu o interesse pelo 

presente trabalho. O objetivo geral desta investigação foi desvelar indícios de constituição da 

identidade docente de licenciandos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes/Campus Montes Claros), tendo como objetivos 

específicos: a) evidenciar as marcas de trajetórias de formação e indícios de constituição de 

identidade profissional docente apresentados pelos sujeitos em formação em suas histórias de 

vida; e b) identificar os aspectos que os mesmos explicitam serem fundamentais para a 

formação docente, a partir das experiências de formação proporcionadas pelo curso de 

Licenciatura em Matemática da Unimontes. O estudo utilizou como instrumento de produção 

e análise de dados as histórias de vida de oito licenciandos em Matemática da Unimontes, as 

quais foram obtidas por meio de memoriais de formação e complementadas por entrevistas 

semiestruturadas. Os dados analisados foram organizados em duas categorias: a) trajetória de 

formação anterior ao ingresso na licenciatura e b) trajetória de formação na licenciatura. Os 

dados evidenciam que o processo de constituição da identidade docente sofre influências 

múltiplas, que se inter-relacionam e apresentam-se de diversas formas, como elementos de 

uma história de vida, como acontecimentos ao longo de um percurso de vida e que 

configuram a representação que o professor tem de si próprio e de sua profissão. 

 

 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Licenciatura em Matemática; Identidade 

Profissional Docente. 

 

 

  

 
   





 

ABSTRACT 

 

Considering the need to improve teaching quality, which requires good teachers, the issues 

related to teaching profession have become increasingly present at educational debates and 

forums in the national and international scenarios. In face of the reflections and questions 

about the appropriate education for the future teacher, through the complexity of the 

contemporary teaching work, the interest for this research theme has arisen. The aim of the 

investigation was to analyze the identity evidence of the undergraduate teaching students from 

the Prospective Mathematics Teacher Education Course offered by the Universidade Federal 

de Montes Claros (Unimontes) at Montes Claros Campus. The specific aims were: a) to 

highlight the evidence of the constitution of the teaching professional identity presented by 

the subjects in their life histories, and b) to identify the aspects that these subjects make 

explicit as being are fundamental for teacher education, based on the education experiences 

provided by the curricular proposal of the course Teaching mathematics education of the 

Unimontes. The study used as an instrumento of production and data analysys of life histories 

of eight Mathematics graduates, which were obtained through education memorial and 

complemented by semi structured interviews. Data analyzes were organized into two 

categories: a) trajectory of prior prospective teacher education and b) trajectory of the 

prospective teacher education. The data show that the process of constitution of the teacher 

identity suffers multiple influences, which are interrelated and presented in different ways, 

such as elements of a life history, as events along a life course and that configure the 

representation that the teacher has of himself and his profession. 

 

Keywords: Preservice Teacher; Prospective Mathematics Teacher Education, Teaching 

Professional Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando, 

afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso me alegra, 

montão (JOÃO GUIMARÃES ROSA, 1986, p. 21). 

 

Abro este capítulo citando a fala de “Riobaldo”, personagem do romance “Grande 

sertão: veredas”, para me referir aos autores com os quais dialogo, e às falas dos sujeitos 

pesquisados, cujas histórias de vida expressam os dilemas e tensões vividas no processo de 

constituição da sua identidade profissional docente, tema que abordo neste trabalho que tem 

como objetivo geral desvelar indícios de constituição da identidade docente de licenciandos 

do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes/Campus Montes Claros). 

O interesse pela temática identidade docente surgiu dos sentimentos, dilemas, 

tensões e rituais presentes no processo de (re)construção de minha própria identidade 

profissional,que evolui continuamente ao longo de minha carreira, indo ao encontro do que 

Marcelo (2009a, p.7) chama de “busca de identidade”.  

No momento atual, em que a qualidade de ensino figura entre os principais temas 

discutidos em nosso país, um fator que tem se apresentado bastante preocupante é a falta de 

professores habilitados e de alunos nos cursos de licenciatura. De acordo com Gatti (2017), 

quando referenciando Alves e Silva (2013), apenas 38% dos profissionais que lecionam 

Matemática na Educação Básica possuem graduação.  

Ao voltar os olhos para as pesquisas nacionais, constato que, neste momento, a 

formação de professores figura entre os principais temas discutidos na Educação, com 

destaque para a falta de medidas efetivas, por parte dos programas, para propiciar uma 

formação inicial que possibilite lidar com os desafios da docência na Educação Básica. Junta-

se a isso a falta de interesse pela carreira docente que, segundo Guimarães (2004), Pimenta e 

Lima (2012) e Gatti (2014), tem comprometido a efetividade dos cursos de licenciatura, 

inclusive a do curso de Licenciatura em Matemática (GUIDINI, 2010). 

O Brasil, apesar de demonstrar avanços, ainda precisa trilhar um considerável 

caminho rumo à otimização do processo de formação de professores. Ao olhar para as normas 

vigentes no Brasil, há garantia de que os espaços definidos nos cursos de licenciatura sejam 

destinados ao encaminhamento das práticas docentes, a fim de aliar experiência e teoria. 

Porém, segundo Gatti (2014, p. 34), as análises qualitativas dos currículos das licenciaturas 



20 

muitas vezes mostram “a fragmentação entre a formação em área de conhecimento e a 

formação em educação e práticas de ensino”.  

A identidade profissional docente tem se tornado um importante construto no 

cenário da formação de professores (PONTE; CHAPMAN, 2008), pois, como defende 

Teixeira (2013), referenciando Ponte e Chapman (2008), conhecer o desenvolvimento da 

identidade profissional docente de futuros professores pode auxiliar os professores 

formadores na orientação desses alunos.  

A preocupação em torno da constituição da identidade profissional docente de 

professores de Matemática instiga-me ao aprofundamento desse objeto de estudo. Partindo da 

perspectiva de Dubar (1997), assumo a identidade profissional docente como um processo 

contínuo, resultado do movimento de tensão permanente entre o “eu” do professor (sua 

história de vida, seus projetos pessoais) e suas interações sociais (experiências pessoais e 

profissionais, nas escolas/com outras pessoas).Entendo, ainda, conforme Marcelo (2009a), 

que a constituição da identidade do professor se evidencia “na maneira como cada sujeito 

define a si mesmo e aos outros, tornando-se, assim, um complexo emaranhado de histórias, 

conhecimentos, processos e rituais”, um processo que “caracteriza-se como sendo um 

processo evolutivo, um processo de interpretação de si mesmo enquanto indivíduo 

enquadrado em determinado contexto” (MARCELO, 2009a, p.7).  

Compreendo, como Nóvoa (1995b), quando referenciando Nias, que não é 

possível conceber a dissociabilidade do ‘professor pessoa’ e do ‘professor profissional’. A 

identidade pessoal do professor carrega as marcas da sua vida profissional, do mesmo modo 

que a pessoa do professor está muito presente em sua atividade profissional (NÓVOA, 1995b; 

OLIVEIRA, 2004; TARDIF e RAYMOND, 2000). Desse modo, concordo com Nóvoa 

(1995b), quando diz que a formação profissional é considerada como um investimento 

pessoal, faz parte dos projetos próprios da pessoa do professor, fazendo-se necessário 

“(re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo 

aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro 

das suas histórias de vida” (NOVOA, 1992, p. 13).  

As investigações a respeito da temática identidade profissional docente têm 

ganhado espaço, no cenário nacional e internacional, e têm sido utilizadas como subsídio para 

análise e organização de programas de formação de professores, como atestam Pimenta e 

Lima (2012) e Guimarães (2004). Entretanto, de acordo com Enio de Paula e Cyrino (2017), 

são poucas as dissertações e teses brasileiras que tratam especificamente da Identidade 

Profissional (IP) de Professores que Ensinam Matemática (PEM). De acordo com os autores, 
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apenas 15 dissertações e teses brasileiras, de um corpus inicial de 858, tratam da temática 

identidade profissional docente. Segundo os autores, embora esse número seja pequeno em 

nosso país, “estudar essa temática se apresenta como um promissor campo de pesquisas, o que 

pode fomentar a definição de políticas públicas e programas de formação de professores que 

visem ao desenvolvimento da IP de PEM” (DE PAULA e CYRINO, 2017, p.42). 

Partindo das constatações feitas por De Paula e Cyrino (2017), e com o objetivo 

de verificar se os trabalhos por eles analisados envolveram o contexto que eu me propus 

pesquisar, realizei uma consulta ao e-book do mapeamento
1
 a que se referiram, e pude 

constatar que, das 15 dissertações e teses brasileiras que discutem sobre identidade 

profissional docente, publicadas no período 2001 a 2012, e mencionadas por De Paula e 

Cyrino (2017), apenas uma delas (PAZ, 2008, apud FIORENTINI, PASSOS e LIMA, 2016) 

compõe o corpus das dissertações e teses do estado de Minas Gerais. De acordo com 

Fiorentini, Passos e Lima (2016, p. 177), dos 60 trabalhos de pesquisa realizados em Minas 

Gerais, apenas um envolve a temática identidade e profissionalidade do PEM. 

Nesse contexto, esta pesquisa visa investigar a constituição da identidade 

profissional docente de licenciandos em Matemática da Universidade Estadual de Montes 

Claros – Unimontes/Campus Montes Claros. Para tanto, recorto a seguinte pergunta de 

pesquisa: Há indícios de constituição da identidade docente nas histórias de vida dos 

licenciandos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes/Campus Montes Claros)? 

Para responder ao supracitado problema, optei por uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, utilizando como instrumento de produção e análise de dados as histórias de vida 

dos sujeitos, acessadas a partir de um memorial de formação e complementadas por 

entrevistas semiestruturadas. Isso porque entendo, como Burnier et al. (2007), que para 

compreender a constituição da identidade docente faz-se importante dar voz aos professores 

considerando-se, assim, seu percurso pessoal na construção de sentidos para a docência. 

Esta investigação apresenta os seguintes objetivos específicos: a) evidenciar as 

marcas de trajetórias de formação e indícios de constituição de identidade profissional 

docente apresentados pelos sujeitos em formação em suas histórias de vida; e b) identificar os 

aspectos que os mesmos explicitam serem fundamentais para a formação docente, a partir das 

experiências de formação proporcionadas pela proposta curricular do curso de Licenciatura 

em Matemática da Unimontes. 

                                                 
1
Mapeamento da pesquisa acadêmica brasileira sobre o professor que ensina Matemática: período 2001 – 

2012(FIORENTINI, PASSOS e LIMA, 2016, p. 177- 212). 
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O memorial de formação foi utilizado como instrumento no qual o sujeito tem a 

possibilidade de reinterpretar sua história de vida ao “dar um sentido ao passado e de o fazer à 

luz do que se produziu desde então até o presente” (HUBERMAN, 1992, p. 58).  

Isso porque, como Diamond (1991, apud NÓVOA, 1995b), entendo que 

construção identitária passa por um processo complexo que abrange a maneira como cada um 

se apropria de sua história pessoal e profissional.  

Considero, ainda, conforme Josso (2004, p. 376), que o “revisitar” do sujeito à sua 

história de vida, no momento presente, é potencialmente uma forma de acessar “os elos que 

nos deram forma”, de descobrir nossas posições em relação à profissão docente e, sendo 

assim, acredito como Moita (1995), Oliveira (2004), Souza (2007a, 2007b), Martins e Rocha 

(2015), Abrahão (2011), dentre outros, que existe uma relação entre a constituição da 

identidade docente e o processo discursivo e narrativo enraizado na história de vida da pessoa 

do professor.   

Assumo portanto que, no estudo da constituição da identidade do professor, é 

importante conhecer suas histórias de vida. A identidade profissional não se desenvolve a 

partir da licenciatura; ela é constituída ao longo da vida e da formação, pois, os sujeitos, ao 

entrarem no processo de formação, trazem consigo várias experiências que não podem ser 

descartadas da sua história. Ao narrar sobre si, na primeira pessoa, o sujeito estabelece 

associações livres ao trazer à tona e explicar com toda a força a sua subjetividade (DUBAR, 

1998).  

 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, permanecendo ela 

própria, se transforma. 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, 1995, 

p. 116). 

 

O presente trabalho foi organizado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo aborda o contexto em que se insere a formação inicial de 

professores diante do cenário histórico em que vivemos. 

O segundo capítulo é dedicado a uma aproximação ao construto identidade, 

buscando, ainda, discutir os processos que envolvem a constituição da identidade docente. 

No terceiro capítulo, abordo a trajetória metodológica e os instrumentos de 

produção e análise dos dados utilizados nesta investigação. 

No quarto capítulo, me dedico a delinear o perfil dos sujeitos desta investigação, 

procurando evidenciar algumas singularidades de sua história de vida, relativas à socialização 
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com a família, os motivos da escolha do curso, buscando compreender, assim, a disposição de 

cada um desses sujeitos para ser professor. 

No quinto capítulo, apresento os indícios que, infiro, estão associados à formação 

de uma identidade docente pelos sujeitos desta investigação, bem como os aspectos indicados 

por eles como sendo importantes para a formação docente. 

Por fim, apresento as considerações finais, realizo uma síntese da trajetória deste 

estudo, respondo à questão de pesquisa, bem como indico as limitações e sugestões de 

pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

A formação de professores tem sido um tema de grande discussão no âmbito 

acadêmico, pois, ao verificar o cenário nacional, os dados não são muito animadores, tendo 

em vista o acúmulo de impasses e problemas historicamente construídos e acumulados. Neste 

capítulo, proponho discutir o cenário que se apresenta hoje, em nossa sociedade, onde essa 

formação e o trabalho dos professores se inserem.  

Compreender o cenário em que a formação inicial de professores se insere e os 

impactos que refletem na educação escolar torna-se uma necessidade para a busca da solução 

dos impasses no campo do trabalho docente. Propostas para superar a inadequada formação 

de professores, diante do surgimento de novas demandas educacionais, questionamentos sobre 

as bases institucionais e curriculares mais condizentes com as novas gerações são os desafios 

que permeiam o presente capítulo.  

 

1.1 Contextualização da formação inicial de professores 

 

Os desafios existentes na formação inicial dos professores é tema de grande 

relevância, ao considerar-se o cenário político, social e cultural, bem como o papel do 

professor na educação e construção da cidadania, principalmente, na era da comunicação, 

onde o desenvolvimento das capacidades de domínio da palavra e da escrita, do domínio 

cultural, nos reporta à educação. Daí o peso considerável na responsabilidade das instituições 

formadoras de professores, uma vez que o papel do professor é decisivo na formação do 

cidadão (GATTI, 2014). 

Segundo Marins Azevedo et al. (2012), considerando os graves problemas que 

afetam o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, a preocupação com a formação 

inicial dos professores se intensifica, pois, embora sejam inúmeros os fatores que interferem 

nesse processo, desde as políticas educacionais, o financiamento da educação básica, as 

formas de estrutura e gestão das escolas, os problemas relacionados à educação são, 

normalmente, atribuídos à inadequada formação dos professores. 

Para Severino (2004), apud Marins Azevedo et al. (2012, p. 1002): 

 

O cenário dessas deficiências [relativas à formação de professores] pode ser 

considerado a partir de três aspectos: o institucional, no que diz respeito às más 
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condições do trabalho docente, à insuficiência dos recursos disponíveis e às 

condições das políticas de gestão; o pedagógico, considerando a fragilidade 

epistêmica, a carência de postura investigativa na formação docente e na 

insuficiência da prática no processo formativo, além da formação disciplinar, 

levando à visão de um mundo fragmentado, incapaz de dar conta da complexidade 

do trabalho docente; o ético-político, pois a formação não dá conta de desencadear 

no futuro professor a decisão ética de assumir o compromisso com a construção da 

cidadania. 

 

Segundo Gatti (2017), em meio a tantas deficiências, surgem vários 

questionamentos quanto à formação de professores para a Educação Básica referentes à 

relação com as necessidades sociais e educacionais das novas gerações, as perspectivas 

político-filosóficas quanto ao papel da educação escolar e as relações e contribuições com 

visões de futuro. Nesse cenário, “surgem dúvidas sobre como formar esses docentes, quais as 

bases institucionais e curriculares são condizentes aos novos desafios educacionais” (GATTI, 

2017, pag. 723). 

De acordo com Marins Azevedo et al. (2012), fatores que influenciam positiva e 

negativamente os diferentes níveis do sistema escolar brasileiro vêm sendo alvo de pesquisas, 

revelando um panorama desanimador quanto às condições dos cursos de formação de 

professores para a Educação Básica, fazendo com que esses autores defendam a  necessidade 

de uma revisão profunda nas estruturas dos cursos. 

Para uma visão mais ampla dos desafios enfrentados para a formação de 

professores, faz-se importante um breve retrospecto desde as primeiras iniciativas 

institucionalizadas até a atualidade, mostrando, assim, o papel do professor no contexto 

escolar. Ao analisar o trajeto histórico das políticas educacionais de formação docente, 

podemos compreender os desdobramentos e impactos que dizem respeito à formação inicial 

de professores.  

De acordo com Marins Azevedo et al. (2012), a preocupação com a formação de 

professores teve início do século XX, nos anos 1930, momento em que se acrescentou à 

formação de bacharéis um ano com disciplinas da área de educação, entretanto, esse modelo 

foi fortemente criticado, pois fazia a nítida separação entre saberes científicos e pedagógicos, 

refletindo a fragmentação entre conhecimentos da teoria e conhecimentos da prática. 

Essa fragmentação na forma de conceber a formação de professores,  

 

revela-se consoante com o que é denominado, na literatura educacional, de modelo 

da racionalidade técnica. Nesse modelo, o professor é visto como um técnico, um 

especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as regras que derivam do 

conhecimento científico e do conhecimento pedagógico. Portanto, para formar esse 

profissional, é necessário um conjunto de disciplinas científicas e um outro de 

disciplinas pedagógicas, que vão fornecer as bases para sua ação (PEREIRA, 1999, 
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p. 111-112). 

 

Sobre o supracitado modelo, inúmeras foram as críticas, basicamente pela 

prioridade dada à teoria em detrimento da prática. Para Pereira (1999), um dos maiores 

equívocos na formação de professores advindos desse modelo é acreditar que, para ser bom 

professor, basta o domínio da área do conhecimento específico do que se vai ensinar.  

No intuito de atender as necessidades de escolarização impostas pelo processo de 

modernização da sociedade, em 1950, ocorreram várias mudanças provocadas pela 

promulgação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61, que apresentaram as 

finalidades do Ensino Normal; a realização de cursos de especialização e aperfeiçoamento; a 

formação de docentes para o grau médio em faculdades de Filosofia, dentre diversas outras 

inovações (MARINS AZEVEDO et al., 2012). 

Nos anos 70, discutiu-se a necessidade de formar professores tecnicamente 

competentes, considerando, por esse modelo de formação, que “o professor competente 

corresponde a um bom executor de tarefas, observando sua posição no interior da organização 

do trabalho na escola” (MARTINS, 2008 apud MARINS AZEVEDO et al., 2012, p 1007).  

Nos anos 80 e 90, o Brasil deu grandes passos na melhoria da qualidade da 

aprendizagem escolar, devido ao “contexto marcado pela modernização econômica, pelo 

fortalecimento dos direitos da cidadania, pela disseminação das tecnologias da informação, 

que levaram a ampliar o reconhecimento da importância da educação na sociedade do 

conhecimento” (MELO, 2000, p. 98). 

A década de 1980 é marcada por um importante momento histórico, em que a 

formação de professores buscava distanciar-se da formação centrada nos métodos e 

treinamento de professores: nasce aí a figura do educador em substituição à figura do 

professor. Essa substituição, além de mostrar o descontentamento com a formação docente e 

dar início a um novo tempo em que ficasse caracterizado o rompimento com o período 

anterior, representava oposição ao técnico de educação. (MARINS AZEVEDO et al., 2012, p 

1009).  

Surgem, então, novas discussões a respeito da formação de professores, onde é 

apontada a necessidade de “formar educadores críticos e conscientes do papel da educação na 

sociedade e mais comprometidos com as demandas das camadas populares cada vez mais 

presentes na escola e cedo dela excluídos”. Discussões essas que, de acordo com a supracitada 

autora, quando referenciando Pereira (2007), incidem na “necessidade de os cursos de 

formação possibilitar aos professores, em seu processo formativo, tomar consciência da 
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importância da escola na transformação da sociedade e, ao mesmo tempo, de que sua ação 

docente precisa estar associada a uma atividade social mais global” (MARINS AZEVEDO et 

al., 2012, p. 1009). 

Já em 1990, intensificou-se a relação entre a teoria e a prática e, com a 

promulgação da nova Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), inicia-se uma etapa de reforma, com flexibilidade no regime de colaboração 

recíproca entre os entes da federação e autonomia dos entes escolares. A referida lei 

prescreveu, ainda,“um paradigma curricular no qual os conteúdos de ensino deixam de ter 

importância em si mesmos e são entendidos como meios para produzir aprendizagem e 

constituir competências nos alunos” (MELO, 2000, pag. 98-99). 

 

A década de 1990 constitui-se como período das reformas na Educação 

brasileira, marcada pela produção de documentos oficiais, leis, diretrizes e 

decretos embasados pelas recomendações de organismos internacionais, 

dentre os quais vale destacar o Fundo das Nações Unidas Para a Infância 

(UNICEF), a Organização das Nações Unidas (UNESCO) e Banco Mundial. 

Instituiu-se um movimento de debates com conflitos, interesses e tensões, 

visto que a vasta documentação era recheada de diagnósticos, análises e 

propostas de reforma educativa como modo imperativo para o 

desenvolvimento econômico. A formação docente passa a ter uma 

importância estratégica para a implementação das políticas educacionais, a 

fim de dar conta da defasagem existente entre as exigências do sistema 

produtivo e as possibilidades de resposta do sistema educativo para a 

preparação de recursos humanos capacitados para o mercado de trabalho 

(COSTA, 2011, p. 31). 

 

Em 2000, novas propostas de alterações surgem nos cursos de formação de 

professores e, em decorrência disso, em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

para a Formação de Professores são estabelecidas, atrelando a formação dos professores às 

necessidades atuais do capitalismo, entretanto, com flexibilidade na organização curricular 

dos cursos de licenciatura (CHAPANI, 2010).  

Nesse contexto, a formação do professor e seu papel mostram em seu bojo: 

 

a situação da instituição escolar se torna mais complexa, ampliando a complexidade 

para a esfera da profissão docente, que não pode mais ser vista como reduzida ao 

domínio dos conteúdos das disciplinas e à técnica para transmiti-los. É agora exigido 

do professor que lide com um conhecimento em construção – e não mais imutável – 

e que analise a educação como um compromisso político, carregado de valores 

éticos e morais, que considere o desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre 

iguais e que seja capaz de conviver com a mudança e a incerteza (LIMA, 2004, p. 

118). 
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Nesse momento, a formação dos professores passa a contemplar outro modelo 

diverso da racionalidade técnica, dando margem para um professor pesquisador-reflexivo, isto 

é, a prática deixa de ser considerada apenas como um espaço de transmissão de 

conhecimentos e passa a valorizar a reflexão e construção de novos conhecimentos 

(PEREIRA, 1999). 

A trajetória histórica da formação de professores é marcada por várias propostas 

de formação, instauradas no país através de leis, diretrizes e resoluções, que trazem ideias 

inovadoras com propostas de reflexões mais amplas e reformas que promovem um processo 

de reconstrução das licenciaturas (COSTA, 2011). 

A próxima seção se dedica, pois, a tratar das exigências legais atuais para a 

formação inicial de professores.  

 

1.2 Formação Inicial de Professores: Exigências Legais atuais 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, estabelece que a 

formação de docentes para atuar na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio) deve dar-se em nível superior, em curso de licenciatura, em universidades e 

institutos superiores de educação, conforme o artigo 62.  

 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

A LDBEN/96 estabelece ainda que as instituições formadoras em articulação com 

os sistemas de ensino deverão, em regime de colaboração, promover a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério, para facilitar o atendimento às suas 

especificidades nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, nos diferentes 

contextos, devendo, para tanto, observar as normas específicas definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE). A partir de então, o CNE fica responsável por criar diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação no país.  

Estabelecidas as mudanças da LDB e frente à atuação do Ministério da Educação 

(MEC) e do Conselho Nacional da Educação (CNE) na regulamentação da LDB, surge uma 

série de estudos e pesquisas, nacionais e internacionais, que sinalizam diversas visões sobre a 

formação de professores. A esse respeito, Libâneo e Pimenta (1999) retratam as mobilizações 



30 

de educadores de todos os níveis que rediscutem a formação de professores proposta, fazem 

críticas sobre a atuação dos referidos órgãos e reivindicam melhorias na estrutura 

organizacional nacional de formação de profissionais da educação, sob a justificativa de que:  

 

não bastam iniciativas de formulação de reformas curriculares, princípios 

norteadores de formação, novas competências profissionais, novos eixos 

curriculares, base comum nacional etc. Faz-se necessária e urgente a definição 

explícita de uma estrutura organizacional para um sistema nacional de formação de 

profissionais da educação, incluindo a definição dos locais institucionais do 

processo formativo (LIBÂNEO e PIMENTA, 1999, p. 241).  

 

Em resposta às reivindicações feitas pelos profissionais da educação, surge uma 

série de regulamentações que estabelecem novas formas de organização e estruturação dos 

cursos de formação de professores. A mais recente é a Resolução do CNE nº 02/2015, 

publicada em 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

para a formação inicial e continuada em nível superior de profissionais do magistério para a 

Educação Básica, e considera como princípios norteadores:  

 

§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica:  

I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica como 

compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e 

adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;  

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como 

compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação 

de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação 

dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da 

diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação;  

III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as instituições formadoras e os 

sistemas e redes de ensino e suas instituições;  

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados 

pelas instituições formadoras;  

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada 

no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços necessários 

à formação dos profissionais do magistério;  

VII - um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida base teórica 

e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente, assegurando 

organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação;  

VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a 

redução das desigualdades sociais, regionais e locais;  

IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os 

diferentes níveis e modalidades de educação; 

X - a compreensão da formação continuada como componente essencial da 

profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente, 

integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto pedagógico 

da instituição de educação básica;  

XI - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de 
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cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e 

atualização culturais (CNE/CP nº 2/2015, Art. 3º, § 5º). 

 

Segundo Dourado (2016), os princípios norteadores acima mencionados 

convergem para um conjunto de indicadores que sinaliza eixos formativos a serem 

considerados no projeto de formação de cada instituição, o que se caracteriza como um 

cenário potencial de inovação e melhoria da formação de professores. 

Dentre os princípios enumerados, destaco os princípios V e VI. O primeiro visa à 

articulação entre teoria e prática, buscando superar a falsa oposição entre ambas e contemplar 

o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que, segundo a Associação 

Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES), “reflete um conceito de qualidade do 

trabalho acadêmico que favorece a aproximação entre universidade e sociedade, a 

autorreflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado social do 

trabalho acadêmico” (ANDES, 2003, p. 30). O princípio VI reforça a necessidade de regime 

de colaboração entre os sistemas de ensino – escola formadora e a escola campo de estágio. 

Ademais, o texto das novas DCNs apresenta orientações e procedimentos que 

devem ser observados na organização institucional e composição da matriz curricular, bem 

como orientações que devem ser contempladas nos cursos de formação do profissional da 

Educação Básica: 

 

O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação 

entre a instituição de Educação Superior e o sistema de Educação Básica, 

envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à 

formação docente, em regime de colaboração, e deve contemplar:  

I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;  

II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da 

rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;  

III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;  

IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses contextos;  

V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade 

comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos 

professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras);  

VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-

racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como 

princípios de equidade (CNE/CP 2/2015, art. 2º).   

 

Dourado (2016, p. 33) pontua a complexidade envolvida tanto na formação 

inicial, quanto na continuada, pois constitui-se como um processo “direcionado à melhoria 

permanente da qualidade social da educação e à valorização profissional”, devendo, portanto, 

segundo esse autor, “ser assumida em regime de colaboração pelos entes federados, nos 

respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação credenciadas”.  
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Sendo assim, os projetos dos cursos de formação devem privilegiar a articulação 

entre a instituição de Educação Superior e o sistema de Educação Básica, conspirando a 

realidade dos ambientes das instituições educativas para que possam assim garantir, ao longo 

do processo, “efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo 

elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à 

docência.” (CNE/CP nº 2/2015, Art. 13, § 3º). 

Sobre a carga horária dos cursos de formação de professores da Educação Básica, 

a Resolução CNE nº 2/2002, alterada pela CNE/CP 2/2015, estabelece que tais cursos: 

 

terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, 

em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, 

compreendendo:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas ao 

longo do processo formativo;  

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na Educação Básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;   

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta 

Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do 

artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, 

da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição 

(CNE/CP 2/2015, art. 13, § 1º). 

 

Conforme a resolução citada, o Estágio Supervisionado é um componente 

obrigatório da organização curricular dos cursos de licenciatura, sendo uma atividade 

essencial que deve ser articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 

acadêmico (CNE/CP 2/2015, art. 13, § 6º).   

Outras leis também regulamentam o Estágio Supervisionado. A Lei Nº. 

11.788/2008, do Congresso Nacional, que dispõe sobre o estágio de estudantes, apresenta o 

estágio como ato educativo escolar supervisionado: 

 

Art. 1
o
  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de Educação Superior, de 

educação profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial e dos anos finais do 

Ensino Fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos.  

 

O Estágio Supervisionado deve privilegiar a colaboração entre os sistemas de 

ensino, bem como a articulação entre teoria e prática, podendo assim contribuir para o 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência e ao 
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desenvolvimento da identidade profissional. Segundo a Sociedade Brasileira de Matemática 

(SBEM), de 2013: 

 

o Estágio Supervisionado não pode se configurar como espaço isolado, fechado em 

si mesmo e desarticulado do restante do curso, mas sim como espaços em que os 

professores em formação vão colocando em uso os conhecimentos que aprendem, ao 

mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos 

de diferentes experiências, nos diferentes tempos  e espaços curriculares (SBEM, 

2003, p. 22). 

 

Com base nos termos citados, o Estágio Supervisionado, momento no qual o 

estudante experimenta situações de efetivo exercício profissional, sob a supervisão de um 

professor orientador da instituição de ensino e um professor da escola em que ocorre o 

estágio, foi tomado neste trabalho como recorte temporal em que se deu a produção de dados.  

Ainda em relação às políticas de formação, o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) vem sendo apontado como um programa que contribui para a 

formação profissional de futuros professores. De acordo com André (2012), o PIBID, com 

algumas estratégias de apoio, com acompanhamento e capacitação, pode “fazer com que os 

iniciantes se convençam de quão importante é a adesão a um processo contínuo de 

desenvolvimento profissional” (ANDRÉ, 2012, p. 116).  

De acordo com Gatti (2017), o Brasil teve alguns ganhos importantes. Essa autora 

destaca alguns esforços despendidos (ex. normatizações), em vários níveis da gestão 

educacional, em prol da ampliação do atendimento e da qualificação educativa das redes de 

ensino, tais como:  

 

Observou-se um incremento nos investimentos públicos em educação nos últimos 

vinte anos, com alguns ganhos importantes, como o atendimento quase universal na 

primeira etapa do ensino fundamental, a redução da evasão e da defasagem idade-

série, ampliação do atendimento na pré-escola e nas matrículas no ensino médio e no 

profissional (p. 728) 

 

Entretanto, como esta mesma autora afirma, há muitos desafios a serem 

enfrentados face ao cenário de proposição de políticas educacionais, tais como resume:  

 

 temos atendimento quantitativo adequado nos primeiros anos do ensino 

fundamental, mas não na pré-escola, e temos grandes perdas na trajetória 

das crianças, adolescentes e jovens nas redes escolares, com aprendizagens 

que evidenciam grandes carências;  

 as licenciaturas não suprem as necessidades das redes escolares em 

quantidade de licenciados, com diferenciais entre as áreas do 

conhecimento, o que leva a se ter professores improvisados em várias 

dessas áreas por falta de licenciados na disciplina;  
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 há grande evasão nos cursos de graduação — licenciatura, o que leva a 

considerar, embora não só, questões ligadas aos cursos e suas dinâmicas 

pedagógicas, e a questão de valorização desse curso nas instituições de 

ensino superior, bem como a atratividade da carreira;  

 nos cursos de licenciatura em Pedagogia paira a indefinição — formar 

“pedagogo” ou o “professor de pré-escola e alfabetizador”? A questão é 

séria, pois é esse o curso que por norma deve realizar essa formação.  

 Ainda temos, pelas análises, um vácuo na formação de professores para a 

Educação Infantil, e análises que também nos apontam que representações 

vigentes nas licenciaturas mostram concepções formativas arraigadas em 

tradição cultural que se consolidou no início do século vinte e se mantém 

até hoje;  

 encontram-se dificuldades nas graduações quanto ao reconhecimento dos 

diferenciais do exercício do magistério nos diferentes níveis de ensino e 

dificuldades com a ideia de que formar professor é formar um trabalhador 

profissional;  

 enfim, verifica-se que as licenciaturas caracterizam-se por uma formação 

fragmentada, intra e inter cursos, com currículo fragilizado e estágios 

curriculares com problemas em sua realização efetiva, o que não contribui 

para a profissionalização docente e nem para a construção de uma 

identidade profissional e sua valorização (GATTI, 2017, p. 730 – 731, grifo 

meu). 

 

Diante do que exposto, essa autora levanta questões acerca da formação de 

professores com condições de responder aos desafios da escola hoje, aos desafios de propiciar 

condições de aprendizagens efetivas aos alunos, nos contextos que caracterizam nossa 

sociedade e culturas, e nos leva a refletir sobre o que consideramos como qualidade na 

educação escolar. Segundo ela, “não há como pensar a formação de professores para a 

educação básica sem levar em conta um cenário de qualificação para a educação nas escolas, 

refletindo e tendo no horizonte os propósitos para a Educação Básica” (GATTI, 2017, p. 731).  

Como bem pontua Gatti (2017, p. 734), “as dinâmicas curriculares na formação de 

professores, nas graduações do ensino superior, precisam reinventar-se”. Para isso “é 

necessário ter consciência de que a formação oferecida não é suficiente ou adequada, fazer um 

exame profundo e objetivo de suas dinâmicas curriculares e ousar reinventar, inovar essas 

formações, tendo como foco a educação básica, destino de trabalho de profissionais 

docentes”.  

Em muitas situações, perceber a necessidade de mudança constitui o primeiro 

passo para que ela ocorra. Com relação à formação inicial de professores não é diferente. 

Entretanto, faz-se necessário refletir sobre a possibilidade de também se mudarem as 

convicções que orientam as ações. Por esse motivo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial propõem, em sua matriz, princípios norteadores que sinalizam para eixos 

formativos a serem considerados no projeto de formação de cada instituição.  
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De acordo com Dourado (2016, p. 29), “é fundamental romper com propostas 

político-pedagógicas para a formação de professores que tenham como foco apenas o saber 

fazer”, igualmente com “concepções que advogam a teoria como o elemento fundante para a 

formação, ignorando, em muitos casos, a importância da produção e práticas pedagógicas, o 

estágio supervisionado, dentre outros”.  

Gatti (2017), por sua vez, considera: “se visamos pensar em mudar o cenário da 

formação de professores que hoje nos é apresentado, precisamos ir além. Faz-se necessário 

olhar sem véus a situação presente, o que se está fazendo e os efeitos histórico-sociais dessas 

ações” (p. 727). Ela pontua que para se formar professores há que se considerar as condições 

situacionais e conscientizar-se das finalidades dessa formação, pois a atividade do professor 

tem uma intencionalidade. Essa autora aponta dicas sobre o que considera necessário abordar 

em pesquisas: 

 

As situações geradas no ambiente escolar, e aí vividas, pedem novas compreensões 

para orientação de ações e relações interpessoais e educativas (professores-alunos-

pais; professores-professores; professores-gestores; funcionários-alunos; gestores-

alunos-pais, etc.), e, sobretudo, novas posturas didáticas e formas diversificadas nas 

relações pedagógicas. Novas situações, novas respostas. Caso contrário tem-se 

pouca ressonância, ou dissonâncias, pouca efetividade pedagógica, impasses 

(GATTI, 2017, p. 727). 

 

A problemática que se apresenta ao nosso país, a que refere Gatti (2017), remete a 

Nóvoa (1992, p. 13), quando pontua a necessidade de a formação de professores estimular 

uma perspectiva crítico-reflexiva que possa fornecer aos professores “os meios de um 

pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada [...] com vista 

à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional”. Esse autor 

chama a atenção para a necessidade de olhar para a pessoa do professor, para a dimensão 

pessoal, pois, como diz ele, referenciando Nias (1991), “o professor é a pessoa. E uma parte 

da pessoa é o professor”. Faz-se urgente:  

 

(re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, 

permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes 

um sentido no quadro das suas histórias de vida. A formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de 

uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um 

estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995b, p. 16). 

 

É diante desse cenário que este estudo se insere. Acredito que os indícios de 

identidade docente apontam pistas sobre o que é considerado importante para a formação 
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docente de quem vive a formação nos tempos atuais, e enfrenta as dificuldades de se 

constituir professor diante do cenário educacional que se apresenta nos dias de hoje. Ouvir 

licenciandos em formação nos cursos de licenciatura faz-se importante para auxiliar nas 

discussões e medidas futuras, dado o acúmulo de impasses e problemas historicamente 

construídos e acumulados. 
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CAPÍTULO 2 

A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Este capítulo tem como finalidade principal caracterizar, em termos gerais, a 

constituição da identidade profissional do professor. A primeira parte explora o conceito de 

identidade, em geral, e o de identidade profissional do professor, em particular. Na segunda 

parte, abordo o processo de constituição da identidade profissional do professor, procurando 

identificar as principais influências, mais especificamente, sobre as motivações para a 

profissão e a sua relevância nas histórias de vida dos professores, e alguns aspectos da 

formação inicial e do Estágio Supervisionado que se ligam mais de perto com a constituição 

da identidade profissional docente. 

 

2.1 À procura de um conceito para o construto identidade 

 

Nas últimas décadas, a identidade tem-se tornado um assunto popular, em 

diversas esferas da sociedade. As razões do crescimento de interesse nesse tema estão 

relacionadas com mudanças no modo como nos vemos a nós próprios em relação a um mundo 

em que se operam grandes mudanças. Mudanças essas que, como destaca Guimarães (2004), 

se concretizam em novas configurações de ordem social, tecnológica, científica, econômica e 

política, relacionadas ao conhecimento, às vinculações pessoais, profissionais, dentre outras, 

trazendo consequências muito diretas para a educação escolar, para a identidade profissional 

docente e, de maneira particular, para a formação de professores. Desse modo, pensar a 

construção da identidade docente de licenciandos (professor em formação), afigura-se um 

desafio estimulante, num momento em que as condições sociais parecem apontar no sentido 

de desconstrução, dúvida e incerteza, principalmente em nosso país, em que essa profissão é 

representada de maneiras pouco mobilizadoras.  

A temática da identidade é interdisciplinar e complexa, com significados 

diferentes para a Psicologia, a Sociologia e para outras Ciências. É, na expressão de 

Guimarães (2004, p. 28), um conceito “de difícil consenso nas ciências”.  A esse respeito, 

Ponte e Chapman (2008) consideram que as diferentes maneiras de pensar a identidade são 

importantes na definição da identidade profissional docente, uma vez que a identidade de um 

professor vai se constituindo em um processo continuo e dinâmico, em meio a influências 

múltiplas, situadas em contextos sociais, educacionais, históricos e culturais nos quais um 
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professor (ou futuro professor) aprende e trabalha, moldam uma identidade docente (p. 246, 

tradução minha). Estes autores nos apresentam uma breve discussão, apontando diversas 

visões de identidade usadas nas ciências sociais:   

 

 Na antropologia, fala-se da identidade de um grupo, o que torna esse grupo 

único e distinto de outros grupos – uma ideia intimamente relacionada com 

a noção de cultura. 

 Na psicologia e na psicanálise, campos que se concentram essencialmente 

no assunto, a identidade se aproxima das noções de auto, autoconcepto e 

representação pessoal.  

 A psicologia social – particularmente o interacionismo simbólico–  oferece 

outra visão, buscando conectar o indivíduo e o grupo, através de um 

processo de identificação. Identificando-se com um grupo, o indivíduo 

assume sua cultura, valores e normas, mas também tem a possibilidade de 

transformar esses fatores e contribuir para a transformação do grupo 

(PONTE; CHAPMAN, 2008, p. 19, tradução minha). 

 

A respeito das noções de identidade, os autores Grootenboer, Smith e Lowrie 

(2006) apontam três visões de identidade que se apresentam como particularmente influentes 

para a formação da identidade: (1) a psicológica /desenvolvimental; (2) a sociocultural e (3) a 

pós- estrutural.  

Segundo Grootenboer, Smith e Lowrie (2006), a característica mais significativa 

da perspectiva psicológica/desenvolvimental é o foco no indivíduo. A formação da 

identidade é vista, em grande parte, como autodeterminada por aspectos individuais ou se 

desenvolve para adequações aos acontecimentos e situações da vida. Os pesquisadores que se 

alinham a uma perspectiva sociocultural focam mais especificamente nas interações entre 

os indivíduos, cultura e sociedade. Nesse sentido, a identidade está localizada ao mesmo 

tempo dentro e fora do indivíduo e é desenvolvida através de práticas sociais e culturais. Já na 

perspectiva pós-estrutural, a formação da identidade não é vista como um fenômeno 

individual e tampouco social e, sim, como um processo dinâmico e um pouco instável. A 

identidade é frequentemente descrita pelos pós-estruturalistas como um processo contínuo de 

transformação. Esses autores veem a identidade como um conceito unificador que pode 

reunir elementos múltiplos e inter-relacionados que as partes interessadas (incluindo 

professores e estudantes) trazem para o ambiente de aprendizagem. Esses elementos incluem 

concepções, atitudes, emoções, capacidade cognitiva e histórias de vida 

(GROOTENBOER, SMITH e LOWRIE, 2006, tradução minha). 

Tendo em vista o crescimento das pesquisas na área da Psicologia e da Educação 

voltadas à investigação da temática identidade, Faria e Souza (2011) realizaram um estudo 

que buscou investigar o conceito de identidade utilizado nas investigações brasileiras que 
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discutem a formação de professores. Foram identificados quatro principais teóricos utilizados 

nas dissertações e teses datadas de 2007 a 2009, sendo eles: Ciampa, de uma perspectiva 

psicológica; Dubar, baseadas na vertente da sociologia do trabalho; e Bauman e Hall, de uma 

perspectiva da pós-modernidade, como sintetizam:  

 

Ciampa (1987) ocupa-se da identidade enquanto conjunto das personagens que 

atuam em um processo de tensão permanente com os papéis sociais pré-

estabelecidos e se transformam, ainda que algumas vezes a aparência seja de não 

mudança. Dubar (1997) focaliza a identidade no trabalho, enfatizando o eixo 

relacional pelo estudo do papel das instituições em sua constituição, localizando as 

forças que atuam em sua produção também de uma perspectiva dialética em que a 

identidade equivale a um processo de tensão permanente entre o individual e o 

social. Já Bauman (2005) e Hall (2006) situam a identidade na pós-modernidade, 

que Bauman denomina de modernidade líquida, na qual a fixidez dá lugar à 

incerteza, as identidades do passado são sobrepostas pelas possibilidades de futuro e 

o sujeito se caracteriza como descentramento e deslocamento permanente. (FARIA e 

SOUZA, 2011, p. 41-42). 

 

Por tratar-se de aspecto complexo e de múltiplos fatores, esses autores consideram 

que não é possível oferecer afirmações conclusivas sobre o que é identidade, e sugerem que a 

articulação entre os postulados conceituais desses quatro teóricos pode oferecer subsídios que 

permitam uma compreensão mais ampla dos processos envolvidos na constituição da 

identidade do professor. Passo, a seguir, à análise dessas correntes teóricas, buscando delinear 

o construto ‘identidade’ assumido neste trabalho.  

O psicólogo brasileiro Antônio da Costa Ciampa (1984, 1998, 2001) busca 

entender a complexa teia que constitui a identidade de um sujeito sob a ótica do materialismo 

histórico e do método dialético. O autor apresenta contribuições a partir da história do poema 

“Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, em que toma Severina como 

referência para afirmar que “há um ser humano em constante transformação. Há as Severinas 

de amanhã. Há a metamorfose” (CIAMPA, 2001, p.121).  

Ao analisar o trabalho de Ciampa, Faria e Souza (2011, p. 36) afirmam que para o 

autor a “identidade tem caráter dinâmico e seu movimento pressupõe uma personagem”. 

Neste caso, a personagem é a própria vivência pessoal de um papel previamente padronizado 

pela cultura e de fundamental importância na construção identitária. Assim, as diversas 

maneiras de se estruturarem as personagens resultarão em diferentes modos de produzir 

identidades. Logo, na concepção de Ciampa, identidade é o resultado da articulação entre 

igualdade e diferença. 

No entendimento de identidade como movimento, é preciso considerar que:  
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uma vez que a identidade pressuposta é reposta pelos ritos sociais, passa a ser vista 

como algo dado e não como se dando. A reposição, portanto, sustenta a mesmice, 

que é a ideia de que a identidade é atemporal e constante: identidade-mito. A supera-

ção da identidade pressuposta denomina-se metamorfose (CIAMPA, 1987, apud 

FARIA e SOUZA, 2011, p. 36). 

 

Ciampa (1984, p. 74) define identidade como metamorfose, ou seja, como uma 

“infindável transformação”, sendo o resultado temporário da intersecção entre a história da 

pessoa, seus projetos de vida e seu contexto histórico e social. Este autor busca descrever o 

esforço de um personagem para encarnar um momento da sua história, marcado pela luta, pela 

sobrevivência. As proposições deste autor sustentam a ideia de que a identidade se apresenta 

das mais variadas formas, com a modificação de cada um em determinado tempo e espaço: 

“as pessoas ficam mais velhas [...] o estudante se torna profissional, [...] a mocinha se torna 

dona de casa, [...] o desempregado se torna alcoólatra [...] há mudanças e mudanças...” 

(CIAMPA, 1984, p. 61).  

Dessa forma, o autor assim define identidade como:  

 

Se identidade é identidade de pensar a ser, a resposta posta que buscamos é uma 

resposta sempre vazia, como um salto, pois é metamorfose. O conteúdo que surgirá 

dessa metamorfose deve subordinar-se ao interesse da razão e decorrer da 

interpretação que façamos do que merece ser vivido. Isso é a busca de significado, é 

invenção de sentido. É autoprodução do homem. É vida. Isso pode responder o que é 

identidade humana (CIAMPA, 2001, p. 241-242). 

 

Já Dubar (1997), sociólogo francês, segundo Faria e Souza (2011, p. 41), focaliza 

a identidade no trabalho, enfatizando o eixo relacional pelo estudo do papel das instituições na 

constituição da identidade, “localizando as forças que atuam em sua produção também de 

uma perspectiva dialética em que a identidade equivale a um processo de tensão permanente 

entre o individual e o social”.  

Segundo Dubar (1997, p. 13), a identidade humana “não é dada, de uma vez por 

todas, no ato do nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da 

vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: ela depende tanto dos julgamentos dos outros 

como das suas próprias orientações e autodefinições”.  

Segundo o supracitado autor, a identidade é concebida como o resultado do 

processo de socialização, que compreende a intersecção entre dois processos: relacional e 

biográfico.  Para ele, a identidade para si (atos de pertença) não se separa da identidade para o 

outro (atos de atribuição), pois o indivíduo se reconhece pelo olhar do outro:  “identidade para 

si e identidade para o outro são inseparáveis e estão ligadas de uma forma problemática. 
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Inseparáveis porque a identidade para si é correlativa do outro e do seu reconhecimento: eu só 

sei quem eu sou através do olhar do Outro”(DUBAR, 1997, p. 104).  

A forma problemática a que refere o autor  ocorre dentro do processo de 

socialização, dá-se porque não se pode viver a experiência do outro: 

 

A identidade de alguém é, no entanto, aquilo que ele tem de mais precioso: a perda 

de identidade é sinônimo de alienação, de sofrimento, de angústia e de morte 

(DUBAR, 1997, p. 13). 

 

Ora, todas as nossas comunicações com os outros são marcadas pela incerteza: 

posso tentar pôr-me no lugar dos outros, tentar adivinhar o que pensam de mim, até 

imaginar o que pensam que eu penso deles, etc. Não posso colocar-me na sua pele. 

“Eu” nunca posso ter a certeza que a minha identidade para mim coincide com a 

minha identidade para o Outro (DUBAR, 1997, p. 104). 

 

Nos termos desse autor, as identidades se constroem nas transações objetivas e 

subjetivas que caracterizam a vida pessoal e profissional dos sujeitos, ou seja, como “o 

resultado simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, 

biográfico e estrutural dos diversos processos de socialização que, em conjunto, constroem os 

indivíduos e definem as instituições” (DUBAR, 1997, p. 105).  

Assim, Dubar (1997) chama a nossa atenção para a relação dialética entre os 

processos relacional e biográfico, ou seja, para o “eu” identificado pelo outro e reconhecido 

por ele como membro do grupo e o “eu” que assume um papel ativo próprio e que participa 

no processo permanente de reconstrução social. Segundo esse autor, é dessa integração 

equilibrada entre o “eu” que assumiu os valores do grupo e o “eu” que leva cada indivíduo a 

identificar-se com esse grupo que se constitui a identidade. Para Dubar (1997), a identificação 

ou não identificação com as atribuições que são sempre do outro está no centro do processo 

de constituição identitária e só é possível no âmbito da socialização.  

Ainda na perspectiva da Sociologia, Bauman e Hall situam a constituição de 

identidade na pós-modernidade, que Bauman (2005) denomina de modernidade líquida. 

Bauman (2005) refere-se à identidade como algo em construção, algo inconcluso, 

uma invenção, um esforço, um objetivo, e não como descoberta: “no admirável mundo novo 

das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e 

inegociáveis, simplesmente não funcionam” (BAUMAN, 2005, p. 33). Para o autor, a 

identidade não é um pertencimento, mas uma atividade a ser realizada constantemente.  

 

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis 

e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que 
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percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – 

são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade”. Em 

outras palavras, a ideia de “ter uma identidade” não vai ocorrer às pessoas enquanto 

o “pertencimento” continuar sendo o seu destino, uma condição sem alternativa 

(BAUMAN, 2005, p. 17-18). 

 

Para esse autor, não se cria uma identidade quando se acredita em um 

pertencimento. A ideia da identidade nasceu a partir da crise do pertencimento e do esforço do 

indivíduo em se reestabelecer, recriar a realidade e encontrar o seu equilíbrio frente à tensão 

estabelecida entre o “deve” e o “é” (BAUMAN, 2005). O autor refere-se à crise do 

pertencimento como uma consequência do mundo globalizado em que vivemos:  

 

Com a globalização, a identidade se torna um assunto acalorado. Todos os marcos 

divisórios são cancelados, as biografias se tornam quebra-cabeças de soluções 

difíceis e mutáveis. Entretanto, o problema não são as peças individuais desse 

mosaico, mas como elas se encaixam umas nas outras (BAUMAN, 2005, p. 54). 

 

Segundo o autor, com a crise do pertencimento, as afiliações sociais, definidas 

como importantes para a construção da identidade (raça, gênero, família, classe social), 

entram em ameaça. Do ponto de vista tecnológico e econômico, surgem recentes problemas 

de identidade, no sentido de que torna-se cada vez mais comum a construção de identidades 

individuais e não coletivas. Nesse caso, a construção de uma identidade é necessária, pois, 

“quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer ‘natural’, pré-determinada 

e inegociável, a identificação se torna cada vez mais importante para os indivíduos que 

buscam desesperadamente um “nós” a que possam pedir acesso” (BAUMAN, 2005, p. 30).  

Em relação às constantes variações do mundo globalizado, o autor se refere à pós-

modernidade como modernidade líquida. Para ele, “estamos agora passando da fase “sólida” 

da modernidade para a fase “fluida”. E os “fluidos” são assim chamados porque não 

conseguem manter a forma por muito tempo” (BAUMAN, 2005, p. 57).  Para o autor, 

vivemos em um mundo que muda sob a influência até mesmo das menores forças, não há 

como saber o que nos espera, sendo melhor estar preparado para as mais variadas 

possibilidades previstas.  

Para Bauman (2005), na “modernidade líquida” em que nos encontramos, estar 

em movimento passa a ser um dever, “o mundo em que o aspecto mais importante é acabar 

depressa, seguir em frente e começar de novo” (p. 76).  Na concepção do autor, talvez o mais 

prudente é portar identidades, “como um manto leve e pronto a ser despido a qualquer 

momento” (p. 37).  
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As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

inflamadas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constantemente para defender as primeiras em relação às últimas (BAUMAN, 2005, 

p. 19). 

 

Partindo dessa ideia, pode-se afirmar que com a modernidade, as identidades não 

são mais vistas como algo fixo, imutável e imposto, mas à disposição do indivíduo para se 

assumir como deseja, não aceitando a imposição de valores ‘de outros’ sobre si. 

Assim, para o autor, a ideia de uma identidade sólida, coesa e fixa seria uma 

repressão, como um fardo para o indivíduo, pois o deixaria com limitação de escolha, 

incapacitado para se abrir às novas oportunidades. As identidades estão à disposição dos 

indivíduos para se assumir como deseja, e sem a aceitação de imposição de valores ético-

morais sobre si.  

O autor conclui que a identidade é um conceito altamente contestado e nos 

convida a refletir sobre o campo de batalha existente no processo da sua formação. Para ele, a 

identidade só se apresenta no tumulto. Quando se acabam os ruídos da batalha, a identidade 

adormece e silencia. A identidade é resultado da tensão/batalha entre uma intenção de devorar 

e uma recusa a ser devorado (BAUMAN, 2005).  

Na mesma perspectiva que Bauman, mas com foco na identidade cultural, Stuart 

Hall (2006) apresenta o conceito do que denomina “identidades culturais” como aspectos de 

nossas identidades que surgem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, 

linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais” (FARIA e SOUZA, 2011, p. 37).  

Hall (2006) apresenta três concepções diferentes de identidade que se relacionam 

às visões de sujeito ao longo da história, como esquematizado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Concepções de identidade, segundo Hall (2006) 

 

IDENTIDADE CARACTERÍSTICAS 

 

 

Identidade do 

sujeito do 

Iluminismo 

 

Expressa uma visão individualista de sujeito, caracterizado pela centração e unificação, 

em que prevalece a capacidade de razão e de consciência.  

Assim, entende-se o sujeito como portador de um núcleo interior que emerge no 

nascimento e prevalece ao longo de todo seu desenvolvimento, de forma contínua e 

idêntica. 

O núcleo da identidade do indivíduo centra-se nele próprio, com a tendência de não 

alteridade, do nascimento à morte. Entretanto, admitindo que o sujeito vive em 

sociedade, em relação com os outros, desenvolve-se a concepção de sujeito 

sociológico.  
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Identidade do 

sujeito sociológico 

 

Considera a complexidade do mundo moderno e reconhece que esse núcleo interior do 

sujeito é constituído na relação com outras pessoas (mediação da cultura). 

Nessa visão, que se transformou na concepção clássica de sujeito na Sociologia, o 

sujeito se constitui na interação com a sociedade, em um diálogo contínuo com os 

mundos interno e externo.  

Ainda com núcleo no sujeito, mas este é constituído pelo social, ao mesmo tempo em 

que o constitui.  

Essa formação e modificação da identidade sociológica são mediadas pela busca, no 

meio social, por valores, sentidos e símbolos culturais. Há um procedimento do mundo 

interior – o sujeito – e o mundo exterior – o social.  

Tem-se a formação da identidade do sujeito atrelada à estrutura social e a uma 

estabilização desses mundos.  Assim, o sujeito é, a um só tempo, individual e social; é 

parte e é todo. 

O processo individual de projeção da identidade no meio social ganha um caráter 

provisório, variável e problemático. 

 

 

 

 

 

Identidade do 

sujeito pós-

moderno 

 

Visão de sujeito que não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente, mas 

formada e transformada continuamente, sofrendo a influência das formas como é 

representado ou interpretado nos e pelos diferentes sistemas culturais que o rodeiam.  

A visão de sujeito assume contornos históricos e não biológicos, e o sujeito adere a 

identidades diversas em diferentes contextos, que são, via de regra, contraditórias, 

impulsionando suas ações em inúmeras direções, de modo que suas identificações são 

continuamente deslocadas.  

Diante da multiplicidade de significações e representações sobre o que é o homem na 

pós-modernidade, o sujeito se confronta com inúmeras e cambiantes identidades, 

possíveis de se identificar, mas sempre de forma temporária. 

Logo, o sujeito pós-moderno se caracteriza pela mudança, pela diferença, pela incons-

tância, e as identidades permanecem abertas: “A identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia.” (HALL, 2006, p.13) 

 

Fonte: Adaptado de Faria e Souza (2011, p. 37-38) e de Hall (2006, p. 10-13) 

 

Os dois últimos autores, Bauman (2005) e Stuart Hall (2006), que abordam as 

identidades caracterizadas pela mudança, na pós-modernidade,parecem dialogar com Nóvoa 

(1995a), Pimenta e Anastasiou (2002), Marcelo (2009a), dentre outros, quando defendem a 

necessidade de nós, professores, nos assumirmos como protagonistas de nossa formação e de 

estarmos sempre a (re)construir identidades, dados os desafios constantemente renovados da 

profissão docente, na contemporaneidade. 

Por meio da breve apresentação dos postulados conceituais desses teóricos sobre 

identidade, verifiquei que a abordagem dessa temática centrada na vertente da Psicologia foca 

o estudo da identidade evidenciando mais os aspectos do “eu” do sujeito, enquanto que, na 

vertente da Sociologia, são evidenciados mais os aspectos sociais do que os aspectos do 

sujeito, revelando-se no ponto de partida das investigações o trabalho e a pós-modernidade. 

Contudo, como pontuam Farias e Souza (2011, p. 42), os quatro autores analisados concebem 

identidade como resultando de uma tensão dialética entre o sujeito histórico e as condições 

materiais em que vive, ou seja, como complexa e inacabada. 
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Com a dispersão de significados para o conceito de identidade, e por tratar-se de 

um estudo a respeito da identidade docente de licenciandos em Matemática que, neste caso 

particular, são sujeitos ainda sem experiência com o trabalho docente, parece pertinente 

assumir, nesta investigação, a definição de Dubar (1997): identidade como resultado do 

processo de socialização, que compreende a relação dialética dos processos biográficos 

(projetos pessoais, história pessoal, habilidades, atos de pertença) com processos relacionais 

(as relações sociais, interações com o outro, atos de atribuição). A identidade profissional é 

explorada por Dubar (1997) como identidade para si/identidade para o outro. Para ele, as 

configurações identitárias resultam da transação entre o indivíduo e a empresa, surgem da 

articulação de uma identidade atribuída pelo outro e de uma identidade para si construída 

através de uma trajetória anterior.  

Assumo, portanto, neste estudo, a identidade profissional docente como um 

processo contínuo, resultado do movimento de tensão permanente entre o “eu” do professor 

(sua história de vida, seus projetos pessoais) e suas interações sociais (experiências pessoais e 

profissionais, nas escolas/com outras pessoas). Assim, a constituição da identidade 

profissional docente de licenciandos em processo de formação está relacionada à identidade 

‘para si’, ou seja, ao modo como o licenciando vê a si próprio, em função dos seus projetos de 

vida, desejos, habilidades, e com o que se projeta em termos de futuro; e à sua identidade 

‘para o outro’, ou seja, ao modo como ele é percebido e valorizado por aqueles com quem 

interage no decurso da sua trajetória de vida pessoal e de formação. A identidade profissional 

docente de futuros professores ocorre, portanto, dentro de um continuum, como um espaço de 

construção das diversas maneiras de ser, e de assumir (ou não) a profissão docente. 

 

2.2 A constituição da identidade profissional docente 

 

A identidade profissional docente tem sido discutida como uma vertente da 

identidade pessoal do professor. Considera-se que não é possível conceber a dissociabilidade 

do ‘professor pessoa’ e do ‘professor profissional’.Como defende Nóvoa (1995b), 

referenciando Nias, “o professor é a pessoa. E uma parte da pessoa é o professor” (p. 16). 

Existe, portanto, uma forte ligação entre a dimensão pessoal e a dimensão profissional do 

professor, ou seja, a identidade pessoal do professor carrega as marcas da sua vida 

profissional, do mesmo modo que a pessoa do professor está muito presente em sua atividade 

profissional (NÓVOA, 1995b; OLIVEIRA, 2004; TARDIF e RAYMOND, 2000).  
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Em uma investigação realizada com quatro professores de Matemática, em início 

de carreira, em Portugal, Oliveira (2004) encontrou a presença de características pessoais na 

identidade profissional do professor. Para essa autora, o ensino não é uma representação, 

sendo impossível separar o eu pessoal do eu profissional. Ela aponta para a importância de, ao 

considerarmos a constituição da identidade profissional docente, atentar-nos para a história de 

vida pessoal e familiar dos sujeitos. 

 

Na identidade profissional de todos estes jovens professores encontra-se bem patente 

uma história de vida que se cruza com histórias de outras vidas, uma vez que a 

biografia não é construída num vácuo social ou cultural. O projeto de vida destes 

jovens foi sendo construído no seio dos projetos de vida da família, umas vezes em 

alinhamento com estes, outras vezes em oposição a estes (OLIVEIRA, 2004, p. 

529). 

 

Desse modo, ao considerar a constituição da identidade profissional do professor,  

deve-se levar em conta a vida pessoal do professor, ou seja, sua história de vida (as vivências 

ao longo da sua trajetória de vida e de formação). A esse respeito, Tardif e Raymond (2000) 

apontaram que a vida familiar e as pessoas significativas no cotidiano, tais como amigos e 

colegas, aparecem como uma fonte de influência muito importante na identidade pessoal do 

professor e sua postura em relação ao ensino. A identidade pessoal e social de um indivíduo é 

construída na interação com os outros, “através do processo de imersão dos indivíduos nos 

diversos mundos socializados”, a partir do qual são gerados “desempenhos e capacidades 

sociais e culturais do indivíduo” (p. 218). 

De acordo com Tardif e Raymond (2000), pesquisas apontam para a continuidade 

entre o conhecimento profissional do professor e as experiências pré-profissionais que 

marcam a socialização primária (família e ambiente de vida), bem como a socialização 

escolar enquanto era aluno, como defendem: 

 

ao longo de sua trajetória de vida pessoal e escolar, supõe-se que o futuro professor 

interioriza um certo número de conhecimentos, de competências, de crenças, de 

valores etc., os quais estruturam a sua personalidade e as suas relações com os 

outros (especialmente com os alunos) e são reatualizados e reutilizados, de maneira 

não reflexiva, mas com grande convicção, na prática de seu ofício (Ibdem, p. 218-

219). 

 

Tardif e Raymond (2000) afirmam que a identidade profissional do professor 

encontra-se ancorada na memorização de experiências educativas marcantes, vivenciadas 

durante a infância ou enquanto era aluno da Educação Básica:  
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ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar como 

professor, ele lembrar-se-á da personalidade marcante de uma professora do quinto 

ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou das intermináveis equações 

impostas pelo professor de Química no fim do segundo grau. A temporalidade 

estruturou, portanto, a memorização de experiências educativas marcantes para a 

construção do Eu profissional (TARDIF e RAYMOND, 2000, p. 216). 

 

Acerca das lembranças das experiências escolares anteriores, Marcelo (2009 b) 

afirma que “a docência é a única das profissões em que os futuros profissionais se veem 

expostos a um maior período de observação não dirigida em relação às funções e tarefas que 

desempenharão no futuro” (MARCELO, 2009b, p. 116). Marcelo (2009 b), referenciando 

Lortie (1975), afirma que no longo período de socialização prévia da profissão, o professor 

vai interiorizando um modo de ser e estar na profissão docente: “a identidade profissional 

docente vai se configurando, assim, de forma paulatina e pouco reflexiva” (p. 116).  

Dessa forma, “esse vínculo entre os aspectos emocionais e cognitivos da 

identidade profissional docente hão de ser levados em conta na hora de apresentar propostas 

formativas”, pois, como defende esse autor, “as emoções constituem uma parte muito 

importante das crenças que nós, os professores, desenvolvemos acerca de como se ensina, 

como se aprende, e como se aprende a ensinar” (MARCELO, 2009 b, p. 116).  

Ainda acerca das influências da trajetória de formação anterior ao ingresso no 

curso superior, Pereira et al. (2012) destacam que as relações estabelecidas com os 

professores da Educação Básica são determinantes para a constituição da identidade 

profissional docente, pois podem influenciar na escolha da profissão, bem como na 

identificação com a profissão. 

 

2.2.1 Motivações para a escolha da profissão docente 

 

As escolhas passam a ser cada vez mais presentes ao longo da vida de um 

indivíduo. Segundo Dubar (1997), o egresso do sistema escolar e o confronto com o mercado 

de trabalho estabelecem um momento essencial para o início da construção de uma identidade 

profissional. De acordo com Dubar (1997), referenciando Baudelot (1988), além de fruto de 

uma identificação, de suas competências, de seu status, de seus desejos e de sua identidade 

possível, essa identidade é, também, fruto de: 

 

um processo rápido de modernização tecnológica e de mudanças organizacionais nas 

empresas, administrações, serviços; um prolongamento da transição entre a saída da 

escola e o acesso a um emprego cada vez menos considerado estável (“perpétuo”) 

(BAUDELOT, 1988, apud DUBAR, 1997, p. 149, grifo do autor). 
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De acordo com Dubar (1997), desse primeiro confronto dependerão as 

modalidades de constituição de uma identidade "profissional" de base,  que constitui não 

somente uma identidade para o trabalho, uma “escolha do ofício”, mas também e sobretudo 

“uma projecção de si no futuro, a antecipação de uma trajectória de emprego e o desencadear 

de uma lógica de aprendizagem, ou melhor, de *formação*” (BAUDELOT, 1988, apud 

DUBAR, 1997, p. 149, grifo do autor).  

Assim, pode-se considerar, em conformidade com Dubar (1997), que a escolha de 

um curso de licenciatura, bem como o início de um curso de licenciatura, desencadeará uma 

série de categorias importantes para a constituição de uma identidade profissional docente (do 

licenciando que se forma professor), ou seja, inicia-se “uma construção pessoal de estratégia 

identitária” (uma lógica de aprendizagem da profissão docente) que põe em jogo a imagem do 

eu pessoal do professor que se forma, a “apreciação das suas capacidades”, a “realização dos 

seus desejos”, como afirma Dubar (1997, p. 149). 

Dependendo das motivações para a escolha da profissão, essa construção pessoal 

de estratégia identitária sofrerá alguns ajustamentos que provocam implicações para a 

constituição da identidade profissional, como refere Dubar (1997):  

 

Esta primeira "identidade profissional para si" já não tem hipóteses de ser definitiva 

[...] Está votada a sofrer ajustamentos e reconversões sucessivas. Ela corre o risco de 

ser tanto mais ameaçada, quanto especializadas e estreitas são as categorias a partir 

das quais ela se construiu. Implica projecções no interior das opções de futuro que, 

para alguns, ainda não existem e, para outros, arriscam-se a ser profundamente 

modificadas. Ela é, por isso, fortemente marcada pela incerteza apesar de 

teoricamente acompanhar a passagem da adolescência à vida adulta, e, portanto, a 

uma forma de estabilidade social (DUBAR, 1997, p. 150).  

 

O fato a que refere Dubar (1997) acentua-se quando se trata da constituição da 

identidade profissional do professor, dadas as condições de trabalho pouco mobilizadoras 

vivenciadas hoje na profissão (GUIMARÃES, 2004; GUIDINI, 2010). Ainda que não seja 

uma primeira opção, todos os anos diversos jovens se candidatam às licenciaturas em nosso 

país. Para alguns destes, a escolha foi feita com antecedência; para outros, essa escolha foi 

realizada no momento da entrada no ensino superior, ou posterior. Apesar de teoricamente se 

tornarem professores, muitos concluem o curso sem de fato escolher essa profissão. Em 

qualquer situação, as motivações que levaram um licenciando a optar pela profissão docente 

(ou simplesmente pelo curso de licenciatura), desempenham um papel importante na forma 
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como este encarará a formação inicial, e a profissão posteriormente (OLIVEIRA, 2004; 

GALINDO, 2004).  

A respeito das motivações para a profissão docente, estudos (TARDIF e 

RAYMOND, 2000; PIMENTA e ANASTASIOU, 2002; PEREIRA et al., 2012) apontam que 

a escolha de um curso de licenciatura pode ocorrer pelos traços psicológicos e afetivos dos 

sujeitos; pelos projetos pessoais; pela existência ou não de oportunidades; por influência 

familiar,de professores ou amigos; por desejar a profissão desde pequeno, para dar sequência 

à profissão do pai, mãe ou parentes; por falta de opção onde moram; por questões 

econômicas/por ser um curso mais barato; pelo interesse em continuar uma disciplina com a 

qual se identificou na Educação Básica/por experiências escolares significativas;  pelo sonho 

de ser professor de uma determinada disciplina, dentre outros. 

Acerca das influências para a escolha da profissão docente, Oliveira (2004) afirma 

que as imagens que as famílias fazem acerca da profissão docente são relevantes na escolha 

desta profissão, podendo reforçá-la, caso sejam mobilizadoras, ou contribuir para 

inseguranças, caso sejam negativas. Para a autora, o estudo sobre a motivação para a profissão 

pode revelar as “imagens que os jovens professores foram construindo ao longo do tempo, 

podendo elas justificar alguns dos choques que os jovens professores enfrentam ao iniciar a 

docência” (p. 22). Para Oliveira (2004), alterações nas motivações podem revelar mudanças 

na forma como o professor encara a profissão, além de poder “ajudar a compreender a 

natureza do investimento que o professor faz na sua profissão” (p.23).  

Em sua pesquisa, Oliveira (2004) constatou que a opção de uma licenciatura em 

ensino foi uma primeira escolha para os quatro jovens, sendo a motivação bastante elevada e 

com entusiasmo em relação às expectativas de começarem a lecionar. Os motivos para a 

escolha variaram entre a facilidade em explicar conteúdos aos outros (sentida como vocação), 

o gosto por interagir com jovens e contribuir para sua formação, por ser uma atividade pouco 

rotineira, garantia de emprego ou pelo papel socialmente relevante do professor.Essa autora 

desenvolveu quatro dinâmicas identitárias para a constituição da identidade de um professor, 

como mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 2 - Dinâmicas identitárias 

 

Assim como Oliveira (2004) e Galindo (2004), assumo que as motivações para a 

escolha de um curso de licenciatura constituem sempre uma referência para a constituição da 

identidade docente. Compreendo que, para o estudo da constituição da identidade profissional 

docente do futuro professor, faz-se importante ouvir as histórias de vida dos licenciandos 

referentes a sua trajetória de vida pessoal e de escolarização, incluindo aquelas relativas ao 

projetos pessoais e profissionais e aos fatores que influenciaram para a opção por uma 

licenciatura, justificando, pois, compreender os motivos da escolha do curso e suas 

expectativas em relação à profissão docente. 

 

2.2.2 A formação inicial 

 

Acerca do ingresso de um licenciando num curso de formação inicial, vale 

mencionar Moita (1995), quando diz que “ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, 

experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações”. De acordo com esse 

Dinâmica 

identitária 

Significado da 

dinâmica 

identitária 

Referencial 

profissional 

dominante 

Orientação 

educativa 

dominante 

Perspectiva de 

desenvolvimento 

profissional 

Relação entre 

os projectos 

profissional/ 

pessoal 

SER 
Ser na profissão 

como se é na vida 

De natureza 

moral: o 

bem-estar dos 

alunos 

Responsabilidade Transformativa 
Continuidade 

entre ambos 

TER Ter uma profissão 

De natureza 

instrumental: 

visa a 

segurança 

economica 

Promoção do 

sucesso 
Pragmática 

Primazia do 

projecto 

pessoal 

APRENDER 

Desenvolver-se 

pessoal e 

profissionalmente 

Interno: 

referente à 

pessoa do 

professor 

Enriquecimento 

cultural 

Auto- 

desenvolvimento 

‘centrífugo’ 

Fusão entre 

ambos 

FAZER 
Ensinar 

Matemática 

Interno: 

vocação, 

realização 

pessoal 

Formar 

matematicamente 
Reflexiva Indefinida 

Fonte: OLIVEIRA, 2004, p. 519. 
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autor, ao ouvir as histórias de vida de cada sujeito, deve-se levar em conta “a singularidade da 

sua história e sobretudo o modo singular como age, reage e interage com seus contextos. Um 

percurso de vida é, assim, um percurso de formação, no sentido de que é um processo de 

formação” (MOITA, 1995, p. 115). 

Assim, ainda que não tenha escolhido a profissão docente, o ingresso em um 

curso de licenciatura exerce uma função importante para a constituição (ou não) da identidade 

profissional docente do licenciando, pois, além de lhe ser atribuída uma identidade de futuro 

professor, inicia-se sobretudo uma série de interações, de experiências e estratégias de 

aprendizagem formal da profissão docente.  

Com isso, o licenciando é confrontado continuamente a fazer novas escolhas, a 

assumir (ou não) papéis referentes à profissão docente, a construir (ou não) a sua identidade 

profissional de professor de Matemática, pois, como afirmam Ponte e Oliveira (2002), “o 

desenvolvimento da identidade profissional docente envolve a capacidade de assumir os 

papéis, as normas e os valores fundamentais da profissão” (p. 12). Para esses autores, um 

professor de Matemática “deve ser capaz de realizar as atividades profissionais próprias de 

um professor e identificar-se pessoalmente com a profissão. Para isso, tem de ser capaz de 

assumir, em cada situação, um ponto de vista de professor” (PONTE e OLIVEIRA, 2002, p. 

12). 

Vale mencionar Teixeira e Cyrino (2015) que, referenciando Ponte e Chapman 

(2008), consideram que a identidade profissional docente pode ser vista como uma instância 

da identidade social, ligada ao ‘eu’ profissional, que inclui a forma como os professores se 

veem na profissão, nas interações com o grupo profissional, nas reflexões sobre a própria 

atividade e sobre si mesmos como professores. 

 

A identidade docente envolve os modos de pensar a profissão, inclui a apropriação 

aos valores e normas da profissão, suas crenças sobre o ensino e sobre a profissão; 

uma visão do significado de ser “um bom professor” e do tipo de professor que 

desejam ser; envolvendo a capacidade de se entender como um aprendiz da 

profissão, que necessita refletir sobre a sua própria experiência (PONTE e 

CHAPMAN, 2008, apud TEIXEIRA e CYRINO, 2015, p. 138). 

 

Assim, compreendo que, apesar de a identidade profissional docente não começar 

e nem terminar em um curso de formação inicial, a Formação Inicial exerce um importante 

papel para a constituição da identidade profissional de um professor, pois, como defendem 

Pimenta e Lima (2012), no processo de formação “são consolidadas as opções e intenções da 

profissão que o curso se propõe legitimar” (PIMENTA e LIMA, 2012, p. 62). 
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São inúmeros os fatores da formação inicial que influenciam a identidade docente. 

A exemplo disso, vale mencionar Cyrino (2013), quando afirma que a formação de 

professores de Matemática é um processo complexo que envolve a interação de vários 

aspectos, dentre eles:  

 

 o conhecimento Matemático; 

 o conhecimento sobre o ensino de Matemática;  

 a identidade profissional do professor;  

 conhecimentos, expectativas, concepções e interesses dos formandos;  

 características dos formadores e de outros participantes do programa;  

 propósitos, formas de avaliação, currículo, aproximações pedagógicas e 

organização do programa;  

 características socioculturais da sociedade, organização do sistema 

educacional, pesquisas, dentre outros (CYRINO, 2013, p. 5199, sic). 

 

Pode-se dizer, resumidamente, que o processo de constituição da identidade 

profissional sofre inúmeras influências, tais como: biografia/Eu, formação inicial, 

conhecimento profissional, processos relacionais, contextos escolares e condições sociais da 

pós-modernidade, como defende Oliveira (2004). 

Desse modo, pode-se dizer que a constituição da identidade docente é um 

processo complexo, que envolve inúmeros fatores. Um processo que possui um caráter 

dinâmico e contínuo, como defende Pimenta (1996):  

 

uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das 

tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de 

saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 

práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da 

construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada 

professor, como ator e autor, confere à atividade docente em seu cotidiano a partir 

de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em 

sua vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros 

professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos (PIMENTA, 

1996, p. 76). 

 

2.2.3 O Estágio Supervisionado 

 

Ao longo do curso de formação inicial, inúmeros fatores influenciam para a 

constituição da identidade profissional docente, no entanto, considero, em acordo com 

Pimenta e Lima (2012), que o Estágio Supervisionado é, por excelência, um lugar de reflexão 

sobre a construção e o fortalecimento da identidade do professor.  
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De acordo com Pimenta e Lima (2012), o estágio ainda é visto como a ‘parte 

prática’ dos cursos de formação de profissionais em geral, em contraposição à teoria. Para 

essas autoras, o Estágio Supervisionado deve ser desenvolvido como atitude investigativa que 

envolve reflexão sobre a realidade e intervenção na vida da escola, dos professores, dos 

alunos e da sociedade, devendo ser compreendido como atividade de teoria e prática e não de 

teoria ou prática. Nesse sentido, as autoras defendem uma nova postura em relação ao estágio, 

uma redefinição do mesmo, abandonando a ideia de que estágio consiste apenas na parte 

prática do curso e caminhando para a definição de estágio como atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo, reflexão e intervenção na realidade. 

Teixeira (2013), ao realizar um estudo sobre as contribuições das ações do Estágio 

Supervisionado para a constituição da identidade do professor de Matemática, elenca os 

elementos que podem, a partir da investigação realizada, serem tomados como parte do 

desenvolvimento da identidade profissional docente. 

Na figura a seguir, Teixeira (2013) resume as ações do Estágio Supervisionado 

que contribuem/mobilizam aprendizagens da docência e que, portanto, podem contribuir para 

a constituição da identidade profissional de futuros professores de Matemática. 
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Figura 1 – Aprendizagens de futuros professores de Matemática a respeito da docência 

associadas ao desenvolvimento de sua identidade profissional docente 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2013, p.139. 
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Para cada aprendizagem da docência apresentada/manifestada e descrita pelos 

sujeitos da sua investigação, Teixeira (2013) nomeou como elementos constituintes da 

identidade profissional docente: valores, crenças, atitudes, visão, conhecimentos, dentre 

outros: 

 

o caso da identidade profissional de futuros professores pode ser 

considerado como se referindo ao eu profissional que constroem e 

reconstroem tornando-se e sendo professores, por meio de ações como as 

desenvolvidas no âmbito do Estágio Supervisionado. Nesse contexto, ela 

inclui suas apropriações dos valores da profissão docente, tais como o 

valor teórico e o valor social; suas crenças sobre o ensino, a 

aprendizagem, o planejamento de aulas, sobre si mesmos como 

professores; o despertar de um senso crítico no planejamento de aulas; o 

desenvolvimento de uma atitude de pesquisa; a incorporação de atitudes 

que interferem no ambiente de aprendizagem; a conscientização a respeito 

de situações imprevistas; uma visão do tipo de professor que querem ou 

não querem ser e a respeito de uma boa aula; a reafirmação da decisão de 

ser professor; a intenção de incorporar ou não aspectos da prática 

pedagógica observados em outros professores; a apropriação de 

características do professor orientador; uma abertura para o trabalho com 

os pares; um entendimento de si mesmo como um aprendiz, o 

desenvolvimento de novos conhecimentos a respeito do ensino e uma 

capacidade de refletir antes da e sobre a experiência. A identidade 

profissional, então, é uma noção complexa (TEIXEIRA, 2013, p. 136). 

 

A temática da identidade profissional do professor que ensina Matemática tem se 

tornado um importante construto no cenário da formação de professores (DE PAULA e 

CYRINO, 2017). Há alguns trabalhos que apontam melhorias da formação inicial que 

contribuem para a constituição da identidade profissional docente de licenciandos em 

Matemática (GUIDINI, 2010; MARTINS, 2012, TEIXEIRA, 2013). Numa dessas 

investigações, que foi realizada com licenciandos em Matemática, foi possível perceber que 

“os sujeitos alegam a importância das vivências e das experiências, quando narram sobre a 

Matriz Curricular do Curso [...] indicam a importância do PIBID e, principalmente, do 

Estágio, como um momento de exercer a prática docente e dar sentido à mesma, permitindo a 

constatação de qual modelo projeta para o professor que deseja ser. Porém, há aqueles 

[licenciandos] que não se identificam com a proposta do Estágio em vigor” (MARTINS, 

2012, p. 148). Portanto, há que procurar conhecer as circunstâncias que podem contribuir para 

o processo de constituição da identidade profissional docente de licenciandos em Matemática. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

Considerando que a metodologia da pesquisa corresponde ao trilhar do 

pesquisador na busca de técnicas e métodos para a realização de sua investigação, neste 

capítulo, apresento o caminho percorrido e os procedimentos utilizados para o alcance dos 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

O presente estudo buscou desvelar indícios de constituição da identidade docente 

de licenciandos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes/Campus Montes Claros), o que incidiu no universo de 

significados, motivos, aspirações do qual participaram os atores (licenciandos em 

Matemática) envolvidos, em suas trajetórias de vida e de formação, reforçando e justificando 

a escolha por uma pesquisa de natureza qualitativa. Segundo Minayo (2009), a pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares:  

 

ela se preocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2009, p. 21). 

 

Ademais, a escolha pela abordagem qualitativa justifica-se pelo fato de o presente 

estudo apresentar as características indicadas por Bogdan e Biklen (1994), quais sejam: (1) a 

fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente de recolha 

desses mesmos dados; (2) os dados que o investigador recolhe são essencialmente de caráter 

descritivo; (3) os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais 

pelo processo em si do que propriamente pelos resultados; (4) a análise dos dados é feita de 

forma indutiva; e (5) o investigador preocupa-se, acima de tudo, em tentar compreender o 

significado que os participantes atribuem às suas experiências (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Entendo, como Freitas (2006, p.65), que a “identidade se constitui a partir do 

fazer e do conhecer do indivíduo no decorrer de sua história, os papéis são apreendidos e 

transformados pela consciência e pela identidade dos indivíduos que os desempenham”. Essa 

autora considera que na história de vida há o relato do narrador sobre sua existência através 

do tempo, buscando (re)constituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência 

que adquiriu. Também Burnier et al. (2007) defende que, para compreender a constituição da 
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identidade docente, faz-se importante dar voz aos professores pelo relato de sua história de 

vida, o que implica considerar seu percurso pessoal na construção de sentidos para a docência. 

Tendo em vista o foco deste estudo e buscando aproximar-me do que Rey (2003) 

denomina por subjetividade
2
, optei por analisar as histórias de vida dos sujeitos, para permitir 

a eles próprios narrarem as suas trajetórias de vida e de formação, pois, segundo Moita 

(1995), “Ter acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua 

história e sobretudo o modo singular como age, reage e interage com seus contextos” (p. 115).  

A escolha da história de vida como instrumento de produção e análise de dados se 

justifica em razão de a mesma permitir observar o processo pelo qual o licenciando passa e a 

apropriação singular que ele faz do contexto em que está inserido, pois como afirma Souza 

(2007a), a pesquisa com história de vida tem por base a experiência do sujeito para produzir 

conhecimento. Através dessa perspectiva de pesquisa, 

 

[...] o sujeito produz um conhecimento sobre si mesmo, sobre os outros e o cotidiano 

que se revela através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos 

saberes, ao narrar com profundidade. A centralidade do sujeito no processo de 

investigação-formação sublinha a importância da abordagem compreensiva e das 

apropriações da experiência vivida, das relações entre subjetividade e narrativa 

como princípios, o que concede ao sujeito o papel de ator de sua própria história 

(SOUZA, 2007b, p. 15). 

 

Desse modo, um aspecto importante a ser considerado é a percepção de cada 

licenciando sobre as experiências vividas, as escolhas e determinações que encontrou em sua 

trajetória e que foram constituindo a sua identidade, pois como defende Cavaliere (2009), as 

relações estabelecidas com o contexto social, cultural e econômico vão influenciando o 

processo constitutivo do sujeito e, por meio da história de vida, pode-se observar como este se 

apropriou, de modo particular, dessas influências na sua constituição. 

 

3.1 O contexto e os sujeitos da pesquisa 

 

Para efetivar esta investigação, procurei conhecer as histórias de vida de 

licenciandos em Matemática.  

                                                 
2
 A subjetividade tratada neste estudo baseia-se na definição de Fernando Gonzalez Rey (2003) e se refere à 

atribuição e produção de sentidos dados, pelos licenciandos, à profissão docente, das suas percepções da 

profissão, do sentido que tem em sua vida o ser professor, do modo próprio de se constituírem professores. 
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Os estudantes que fizeram parte dessa investigação pertenciam, em 2016, à turma 

do 8º período do curso de Licenciatura em Matemática da Unimontes/Campus Montes Claros. 

A opção pelo 8º período do curso foi em razão de ser este o último período do curso e pelo 

fato de os estudantes estarem, de acordo com a Matriz Curricular do Curso (Apêndice D), 

finalizando o Estágio Supervisionado, etapa na qual os licenciandos assumem os papéis mais 

próximos daqueles do professor que atua em sala de aula, possibilitando, portanto, maior 

visibilidade ao desenvolvimento da sua identidade profissional docente, como defendem 

Ponte e Chapman (2008).  

No momento da coleta/produção de dados, a turma 2013-2016 contava com nove 

alunos matriculados. O contato inicial realizado com os sujeitos desta investigação foi 

dedicado à apresentação da pesquisa, seus objetivos e procedimentos de produção de dados. 

Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice B) aos 

nove licenciandos matriculados no 8º período do curso, sendo reservado um momento para 

sua leitura a fim de assegurar a compreensão dos termos constantes no mesmo.  

Inicialmente todos apresentaram-se dispostos a participar da pesquisa, assinaram o 

TCLE e apresentaram o memorial de formação, mas, logo em seguida, um deles desistiu de 

participar deste estudo sob a justificativa de não dispor de tempo para as atividades regulares 

do curso, do Estágio Supervisionado, do PIBID e ainda participar da pesquisa. Então, 

prossegui o estudo, tendo como sujeitos uma totalidade de oito licenciandos, sendo cinco 

rapazes e três moças.  

Para preservar o anonimato dos participantes, neste trabalho, tais sujeitos são 

identificados pelos nomes fictícios: Beatriz, Fernanda, Tainá, Daniel, Davi, Eduardo, Mateus 

e Pedro. 

O perfil de cada um dos sujeitos é apresentado no Capítulo 4. 

 

3.2 Produção e análise dos dados 

 

A produção e análise de dados foi realizada em três momentos: o primeiro 

momento foi dedicado à aproximação da trajetória de vida pessoal e de formação dos 

licenciandos, a partir de um memorial de formação. Em um segundo momento, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de detalhar/aprofundar os relatos escritos. No 

terceiro e último momento, foi realizada a análise dos dados.   

Tais momentos são detalhados a seguir. 
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3.2.1 Memorial de formação 

 

Vale lembrar Rocha e André (2009, p. 8596), quando afirmam que a memória “é 

um acervo que se encontra armazenado e que pode vir à tona quando estimulada, relembrando 

fatos, histórias e os caminhos da formação, o que auxilia e dá sentido à busca da identidade 

pessoal e profissional do professor”.  

De acordo com Prado e Soligo (2005), o memorial (do latim memoriale) “é a 

escrita de memórias e significa memento ou escrito que relata acontecimentos memoráveis”.  

Como toda narrativa autobiográfica, o autor “faz um relato de sua própria vida, procurando 

apresentar acontecimentos a que confere o status de mais importantes, ou interessantes, no 

âmbito de sua existência.” (p. 6). É, pois, uma escrita livre de si mesmo, das próprias 

experiências. 

 

“É um texto que relata fatos memoráveis, importantes para aquele que o produz, 

tendo em conta suas memórias. É uma marca, um sinal, um registro do que o autor 

considera essencial para si mesmo e que supõe ser essencial também para os seus 

ouvintes/leitores” (PRADO e SOLIGO, 2005, p. 6). 

 

Dessa forma, um memorial de formação é “uma forma de registro de vivências, 

experiências, memórias e reflexões” (PRADO e SOLIGO, 2005, p. 9).  

Em janeiro de 2017, foi realizada uma reunião com os oito licenciandos 

participantes da pesquisa, a fim de dar orientações sobre a construção do memorial de 

formação (relato contendo reflexões sobre a trajetória estudantil/formativa e profissional).  

Os participantes da pesquisa foram orientados a construir um memorial de 

formação, ou seja, um texto de gênero narrativo, escrito na primeira pessoa, relatando as 

próprias experiências de vida com a sua formação, descrevendo seu modo de ser e pensar 

sobre si, composto por recordações, lembranças de sucesso e insucesso, alegrias e tristezas, 

sentimentos, interpretações e reflexões sobre os acontecimentos significativos na vida pessoal, 

familiar, escolarização, escolha da profissão e formação inicial docente.  

Após a explicitação do que se trata um memorial formativo, foi solicitado aos 

participantes que escrevessem um memorial de formação e foi entregue aos mesmos uma 

folha contendo as orientações a seguir: 
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MEMORIAL DE FORMAÇÃO
3
 

 

Construa seu memorial, em forma de texto, observando as sugestões 

descritas nos eixos a seguir. Lembre-se de que a escrita de um texto deste gênero é 

uma narrativa sua, do seu modo de ser, de pensar e de escrever sobre si, que será 

respeitada pelo leitor-pesquisador. O seu memorial será composto de suas 

recordações, suas lembranças de sucesso e insucesso, alegrias e tristezas, sentimentos, 

interpretações e reflexões sobre os acontecimentos em sua vida pessoal, familiar, 

escolarização, profissão e formação na licenciatura para “formar-se professor”. Você 

tem toda a liberdade para extrapolar o que está solicitado nesta proposta de 

elaboração do memorial, afinal, é uma escrita sua! Para iniciar, coloque seu nome na 

folha que vai utilizar para escrever e, ao lado, como você gostaria de ser identificado.  

 

Eixo 1: Trajetória de Vida Pessoal e Familiar- Quem sou eu?  

Qual é meu nome, idade, local onde nasci e onde vivo atualmente? Onde 

e como passei minha infância? Quem são meus pais? Qual a profissão e a 

escolaridade dos mesmos? O que almejaram para meu futuro e como foi a criação dos 

filhos (minha e de meus irmãos)? 

 

Eixo 2: Trajetória de Escolaridade - Como foram meus estudos?  

Onde iniciei meus estudos? Quais minhas primeiras impressões? Quais as 

professoras, os colegas, a escola, os livros e as histórias que tenho na lembrança? 

Lembro-me de quais fatos interessantes e como os interpreto, ou seja, os sentimentos, 

vivências e experiências? Como foi o Ensino Fundamental e Ensino Médio, meu 

aproveitamento, as disciplinas em que tive maior dificuldade e facilidade? Quais os 

motivos que me levaram a cursar o Ensino Superior e o que significou para mim ter 

sido aprovado no processo seletivo do Unimontes? 

 

Eixo 3: Imagem e perfil da docência - Quem é o professor na sociedade 

                                                 
3
Roteiro adaptado de ROCHA (2012).  
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atual?  

Por que escolhi ser professor? Que percepções tenho da profissão 

professor na atualidade? Que imagens de professores marcam minhas lembranças e 

de que forma me projetam para a formação de professor? Quais as causas de minha 

decisão pela docência? Por que escolhi Matemática? Houve algum professor 

marcante em minha trajetória?  

 

Eixo 4: Aprendizagens da docência e Identidade Docente 

Como pretendo desenvolver as atividades no Curso de Matemática que 

me forma professor? Que disponibilidade tenho para meus estudos? Estou 

empregado? Que sentido isto tem nos meus estudos? Quais as dificuldades que 

enfrento para desenvolver as atividades de aluno e futuro professor no Curso de 

Matemática? Que conteúdos e conhecimentos percebo estarem me auxiliando na 

formação de professor? 

 

Eixo 5: Trajetória de formação  

Quais foram minhas conquistas até agora? Quais as diferenças do aluno 

que entrou na graduação e o aluno atual, com três anos e meio de estudos? Que 

conhecimentos conquistei, adquiri e como eles modificaram outros que eu já 

dominava? Como foram minhas experiências no Estágio Supervisionado? O que 

espero ainda do curso?  

 

Todos os oito licenciandos escreveram seu memorial de formação. A título de 

informação, esclareço que o mesmo foi também utilizado pelo professor orientador do Estágio 

Supervisionado, como parte das atividades da disciplina.  

 

3.2.2 As entrevistas semiestruturadas 

 

A entrevista semiestruturada, utilizada neste estudo, teve como objetivo 

aprofundar/esclarecer as narrativas dos sujeitos, em seus memoriais de formação. A técnica 

entrevista semiestruturada, segundo Flick (2009), é bastante difundida nas Ciências Sociais 

por proporcionar ao entrevistador conhecer o fenômeno sob a perspectiva do entrevistado, 

bem como os significados que atribuem a suas ações. O entrevistador possui ainda autonomia 

para intervir no discurso, a fim de direcionar a discussão ao tema pesquisado. 
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Além dessas vantagens, Flick (2009) afirma que a entrevista possibilita a obtenção 

de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social e permite também recolher 

informações mais profundas acerca do comportamento humano. Esses dados podem ser 

classificados, categorizados e interpretados.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com quatro dos oito 

licenciandos: Fernanda, Tainá, Daniel e  Mateus. Tal escolha se justifica pela disponibilidade 

dos sujeitos no período de realização das entrevistas, que ocorreram de 19 a 23 de junho de 

2017.  

 

3.2.3 A análise dos dados 

 

De posse dos materiais escritos até meados de 2017, passei à fase da leitura dos 

dados, procurando analisar como os sujeitos expressam suas experiências e práticas 

vivenciadas ao longo da trajetória de construção da identidade docente.  

A partir das primeiras leituras dos materiais escritos, percebo que as histórias de 

vida, acessadas através dos memoriais de formação e das transcrições das entrevistas 

semiestruturadas, se mostram relevantes instrumentos na produção de dados sobre o processo 

formativo dos sujeitos, ao possibilitar que descrevam/narrem como se constituem professores 

e, do mesmo modo, como refletem sobre percursos vividos e experiências. 

A análise de dados nesta investigação foi realizada com base na construção de 

categorias descritivas, de modo a viabilizar relações e inferências entre os dados produzidos. 
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CAPÍTULO 4 

UMA HISTÓRIA DE MUITAS HISTÓRIAS: trajetória de licenciandos 

 

Com o propósito de compreender os sentidos para a docência, investigo, neste 

capítulo, a trajetória de vida pessoal e familiar dos sujeitos dessa pesquisa. Faço, inicialmente, 

um estudo do perfil dos licenciandos, observando as definições apresentadas por eles 

próprios, em suas narrativas. Em seguida, procuro evidenciar algumas singularidades de sua 

história de vida, relativas à socialização com a família, que se cruzam e que os aproxima, a 

saber: os desejos e as orientações profissionais recebidas dos pais, a posição da família em 

relação à escolha do curso e à profissão de professor, bem como os motivos da escolha do 

curso, buscando compreender, assim, a disposição de cada um desses sujeitos para ser 

professor.  

Com o objetivo de apresentar os sujeitos da pesquisa, organizei as informações 

sobre o perfil
4
 dos mesmos, observando as definições colocadas por eles em seus memoriais, 

conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 1 – Perfil dos licenciandos em Matemática da Unimontes/turma 2013-2016 

 

Nome do(a) 

licenciando(a)
5
 

Idade 

(anos

) 

 

Estado 

civil 

Profissão 
Deslocamento

6
 (km) 

Pais 
Profissão do(a) 

Pai/Mãe 

Nível de 

escolaridade 

Beatriz 22 
Solteir

a 

Estudante/ 

bolsista do 

PIBID 

55 km 

Pai 
Gerente de 

plantação 

Fundamenta

l incompleto 

Mã

e 

Professora/Pedagog

a 

Pós-

graduação 

Fernanda 

 
21 

Solteir

a 

Estudante/ 

bolsista do 

PIBID 

150 km 

Pai Pedreiro 
Médio 

completo 

Mã

e 
Professora 

Superior 

completo 

                                                 
4
Construído a partir das narrativas dos sujeitos, produzidas pelo memorial de formação, quando narraram sobre a 

trajetória de vida pessoal e familiar (idade, local onde nasceu, viveu e vive, sobre as vivências marcantes da 

infância, sobre a profissão e escolaridade dos pais, os desejos dos pais para o futuro dos filhos). 
5
 Os nomes são fictícios e foram escolhidos pelos sujeitos. 

6
 (D) Distância entre a localidade onde nasceu/ viveu com os pais e Montes Claros/ Unimontes. 
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Tainá 

 
21 

Solteir

a 

Estudante/ 

bolsista do 

PIBID 

140 km 

Pai Comerciante 
Fundamenta

l incompleto 

Mã

e 
Cabelereira 

Médio 

completo 

Daniel 

 
23 

Solteir

o 

Estudante/ 

bolsista do 

PIBID 

170 km 

Pai 
Ajudante de serv. 

gerais 

Médio 

incompleto 

Mã

e 
Doméstica 

Médio 

completo 

Davi 23 
Solteir

o 

Estudante/ 

bolsista do 

PIBID 

190 km 

Pai Peq. Prod. Rural 
Fundamenta

l incompleto 

Mã

e 

Ajudante de serv. 

Gerais (escola) 

Fundamenta

l completo 

Eduardo 32 Casado 

Moto 

táxi/bolsist

a do PIBID 

Montes Claros 

Pai Trabalho informal 
Fundamenta

l incompleto 

Mã

e 
Dona de casa 

Fundamenta

l incompleto 

Mateus 21 
Solteir

o 

Estudante/ 

bolsista do 

PIBID 

140 km 

Pai Comerciante 
Médio 

incompleto 

Mã

e 
Comerciante 

Médio 

completo 

Pedro 

 
22 

Solteir

o 

Estudante/ 

bolsista do 

PIBID 

140 km 

Pai Não inf. 
Não 

informado 

Mã

e 
Não inf. 

Não 

informado 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

 

Como apresentado acima, sete dos licenciandos da turma de Matemática são 

solteiros, com idades entre 21 e 23 anos, não trabalhavam e participavam como bolsista do 

PIBID. Um licenciando é casado, tem 32 anos e é pai de uma menina, participava do PIBID e 

trabalhava para sustento da família.  

O perfil desses alunos apresenta algumas características que contrariam os 

resultados de outros estudos. Pois, conforme Gatti (2014, p. 49), as pesquisas realizadas com 

dados dos questionários do Exame Nacional de Desenvolvimento de Estudantes (Enade) 

mostram que, contrariando outros cursos de graduação das IES, “há menos da metade dos 

estudantes na faixa etária ideal, de 18 a 24 anos (46%)”. Outro ponto que, em parte, se 

diferencia neste estudo é relativo à escolaridade dos pais, “em torno de 9% deles são oriundos 
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de lares com pais sem instrução, e, se somados esses aos que têm pais que frequentaram 

apenas até o 4º ano do ensino fundamental, chega-se a aproximadamente metade dos 

estudantes” (GATTI, 2014, p. 49). 

Neste estudo, temos que 31,25 % dos pais possuem nível fundamental incompleto 

(31,25%), como mostra o Gráfico a seguir, que retrata o nível de escolaridade dos pais dos 

licenciandos: 

 

Gráfico 1 – Nível de escolaridade dos pais dos licenciandos em Matemática 

da Unimontes/Campus Montes Claros - Turma: 2013-2016 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

Outro ponto observado é que apenas as licenciandas Beatriz e Fernanda (25%) 

conviveram com membros da família que exerceram a profissão docente, em ambos os  casos, 

a mãe professora, os demais licenciandos (75%) não mencionam ter convivido com algum 

membro da família (tios, avós e outros) professor.  

Observo ainda que apenas um dos sujeitos nasceu e viveu em Montes Claros. Os 

demais são das cidades circunvizinhas, e a maioria morou em Montes Claros durante o curso, 

apenas dois viajavam 240 km diariamente para estudar.  
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Os licenciandos, em suas narrativas, não fornecem informações sobre a renda 

familiar, havendo apenas algumas evidências de que as famílias são de origem “humilde”, que 

viveram com algumas “dificuldades” econômicas, como alguns chegam a mencionar.  

 

Pertenço a uma família humilde, porém esforçada e trabalhadora, da qual me 

orgulho muito. (Fernanda, memorial). 

 

Meus pais sempre cuidaram para que não faltasse nada, nem para mim e nem para 

minha irmã que é um pouco mais nova que eu [...] Apesar das dificuldades, meus 

pais sempre fizeram e fazem de tudo para [...] (Beatriz, memorial). 

 

Suas histórias fazem referência a uma infância de boa convivência familiar, 

mencionam o relacionamento harmonioso com os pais e irmãos.  

 

Eu era muito “fominha de bola” [...] amava soltar pipa, tomar banho na chuva 

(tomava banho na chuva escondido e depois apanhava da mãe). Cara! Fazíamos 

carrinho de madeira com rodas de chinelo Tyo-Tyo (uma das melhores marcas de 

chinelo que existia) [...] construíamos estradas com gravetos verticais, onde o 

carrinho de madeira não podia tocar. Nossa infância foi marcada por jogos valendo 

suco de limão natural, o que era muito legal, nem conhecíamos o que era Coca-Cola, 

nosso refrigerante era o Pet-Plus (que hoje tem gosto de remédio). Foram momentos 

inesquecíveis na minha vida (Davi - memorial). 

 

Prosseguindo com a escuta, percebo que um dos aspectos comuns apresentados 

em suas histórias de vida está relacionado à valorização da Educação. Os licenciandos 

viveram em um ambiente familiar cujo entendimento é de que o estudo é a garantia de um 

futuro melhor, conforme comprovam os extratos a seguir:  

 

No meu crescimento tive uma ótima educação, aprendi muito, meus pais sempre 

preocuparam com o futuro meu e da minha irmã. A vontade deles era que 

fizéssemos uma faculdade. Atualmente eu faço o curso de Matemática e minha irmã 

é Bacharel em Ciência e Tecnologia (Tainá, memorial). 

 

Filha de uma professora, que trabalha com Educação Infantil, e de um pedreiro, e 

irmã de uma garotinha encantadora, sempre fui incentivada pelos meus pais para 

buscar condições de vida melhores. 
[...] principalmente minha mãe, porque minha mãe é de uma época muito machista, 

meu avô era muito machista. Então ela entrou na escola com 9 anos, e naquela época 

foi meio uma rebeldia dela de sair de casa para trabalhar e poder estudar. Então eu 

acho que ela foi a que pesou mais para gente estudar e correr atrás de uma coisa 

melhor (Fernanda, memorial – grifo meu). 

 

Meus pais me incentivavam muito nos estudos, perto de casa tinha uma biblioteca 

pública, lá tinha muitas opções de livros, toda semana eu pegava um livro para ler 

em casa ou muitas  vezes minha mãe deixava eu ficar lá mesmo lendo. Assim 

acabei pegando o gosto pela leitura (Mateus, memorial – grifo meu). 

 

Apesar das dificuldades, meus pais sempre fizeram e fazem de tudo para que eu e 

minha irmã nos graduemos, eles acreditam que a melhor herança que podem nos 
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deixar é a educação, e não medem esforços para que isso aconteça. Nunca fiz 

pré-escola [Educação Infantil], mas isso nunca me atrapalhou em nada. Minha mãe 

já tinha trabalhado como alfabetizadora nos anos 90, já que naquela época não era 

exigida uma habilitação específica para trabalhar na área, sendo assim iniciei os 

meus estudos no ano de 2001 já com certa noção em leitura e contagem. (Beatriz, , 

memorial – grifo meu). 

 

Minha mãe e meu pai nunca deixaram seus filhos faltar às aulas nas escolas 

(apanhava se faltasse) [...] A forma de se educar um filho nessa “época” era de uma 

forma bem rígida, minha mãe pegava muito pesado quando se falava em estudar, 

não podíamos passar de oito horas da noite na rua (se passasse, ela ia nos buscar 

pela orelha), se brigássemos na escola e apanhasse ou mesmo se fôssemos 

vitoriosos, quando chegávamos em casa apanhava do mesmo jeito. Hoje me lembro 

da forma que meus pais atuavam em nossas vidas e percebo que eles faziam isso 

porque queriam o melhor para nós, que aproveitássemos as oportunidades que 

eles não tinham e isso me deixa confortável [...] posso dizer que não me 

arrependo e não reclamo de nada do que aconteceu na minha infância (Davi - 

memorial, grifo meu). 

 

As lembranças dos licenciandos são carregadas de manifestação de sentimento de 

admiração pelos pais. Assim, conforme Dubar (1997), esses sujeitos manifestam, via 

identificação, a intenção de incorporar alguns valores familiares para o eu pessoal, 

principalmente os relativos aos esforços dos pais para que estudassem e à visão de que 

Educação é garantia de futuro melhor. A esse respeito, observo ainda que, em meio às 

dificuldades enfrentadas, esses sujeitos relatam que se dedicaram aos estudos, foram bons 

alunos e tiraram boas notas durante a trajetória escolar, tendo concluído a Educação Básica 

sem reprovações. Apresento como exemplo um trecho do memorial de Beatriz:  

 

[...] No ano de 2003, meus pais acharam melhor me mudar de escola, pois a 

qualidade de ensino estava começando a ficar insuficiente. Meus pais me colocaram 

em uma escola a 4 km de casa, a EMPCBII, onde eu ia todos os dias de bicicleta 

para a aula [...] mesmo com todas as dificuldades para estudar eu nunca fui porque 

era obrigada, sempre fui por querer algo melhor para meu futuro, isso nunca 

me fez deixar de me empenhar em ser boa aluna, sempre tive ótimas médias em 

todas as disciplinas (Beatriz - memorial, grifo meu). 

 

Ouvir e analisar os relatos sobre as histórias de vida desses licenciandos 

possibilita-me compreender que, diante dos diversos contextos em que cada um cresceu, 

foram instaurando-se processos formativos marcados pelo esforço familiar e pessoal para o 

ingresso ao Ensino Superior. As histórias desses sujeitos retratam suas expectativas em 

relação ao curso superior, como mostram os extratos abaixo: 

 

O Ensino Superior é uma grande chance de se tornar alguém melhor 

profissionalmente e intelectualmente. Meus pais sempre quiseram o melhor para 

mim. E cursar uma graduação era também uma forma de lhes agradecer por terem se 

dedicado tanto em fazer o melhor por mim e para mim. Com certa dificuldade, 

participei do vestibular seriado oferecido pela Unimontes, digo com certa 
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dificuldade pois além de ter que pagar as inscrições anuais das provas, ainda tinha 

que me locomover de onde morava até a cidade de Montes Claros, onde eu fiz as 

provas, e tudo isso gerava gastos. No ano de 2011 foi minha última etapa de provas 

e em julho de 2012 fui chamada para o curso. Foi uma grande alegria para mim e 

principalmente para meus pais, que se sentiram com dever cumprido, já que eu teria 

a oportunidade de cursar o Ensino Superior. Hoje no último período da faculdade, eu 

só tenho a agradecer e dedicar a eles essa conquista que está por vir (Beatriz - 

memorial). 

 

Eles ficaram felizes com o Ensino Superior. Meu pai até chorou. [...] Quando o pai 

fala para o filho estudar é para querer alguma coisa melhor do que ele é (Daniel - 

entrevista – grifo meu). 

 

As histórias narradas evidenciam que o ingresso em um curso superior é uma 

conquista de grande significado na vida desses sujeitos e das suas famílias, movidas pelo 

desejo de melhores condições de vida e de trabalho, como mostram os extratos abaixo:  

 

O Ensino Superior é uma grande chance de se tornar alguém melhor 

profissionalmente e intelectualmente. Meus pais sempre quiseram o melhor para 

mim. E cursar uma graduação era também uma forma de lhes agradecer por terem se 

dedicado tanto em fazer o melhor por mim e para mim. Com certa dificuldade, 

participei do vestibular seriado oferecido pela Unimontes, digo com certa 

dificuldade pois além de ter que pagar as inscrições anuais das provas, ainda tinha 

que me locomover de onde morava até a cidade de Montes Claros, onde eu fiz as 

provas, e tudo isso gerava gastos. No ano de 2011 foi minha última etapa de provas 

e em julho de 2012 fui chamada para o curso. Foi uma grande alegria para mim e 

principalmente para meus pais, que se sentiram com dever cumprido, já que eu teria 

a oportunidade de cursar o Ensino Superior. Hoje no último período da faculdade, eu 

só tenho a agradecer e dedicar a eles essa conquista que está por vir (Beatriz - 

memorial). 

 

Eles ficaram felizes com o Ensino Superior. Meu pai até chorou. [...] Quando o pai 

fala para o filho estudar é para querer alguma coisa melhor do que ele é (Daniel - 

entrevista – grifo meu). 

 

Sem muitas orientações e até mesmo informações no meio social onde viveram, o 

curso superior significa uma conquista de grande significado na vida de muitos desses sujeitos 

e das suas famílias. Para alguns desses sujeitos, representa uma forma de superar as 

predeterminações dos contextos sociais, econômicos e culturais em que vivem, como ilustram 

os relatos a seguir: 

 

Um ponto importante a ser falado é o de que não tínhamos muitas informações sobre 

o Ensino Superior e os processos de seleção para entrar nas universidades e 

faculdades. Foi por meio de uma pessoa próxima que minha mãe ficou sabendo do 

PAES, que era um processo que tinha três etapas durante o Ensino Médio, assim 

comecei a primeira etapa no primeiro ano do Ensino Médio e assim foi até o 

terceiro, quando terminei o terceiro ano e fiquei sabendo que tinha conseguido 

passar no PAES, fiquei muito entusiasmado com a nova etapa que eu teria que 

enfrentar. Entrar na Unimontes foi um passo muito importante para mim, pois o 

ensino superior era um dos meus objetivos e de minha família, estava ali uma das 

oportunidades que meus pais não tiveram e que eu tinha conseguido. Para minha 
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mãe foi gratificante ver um de seus filhos cursando o grau superior (Davi - 

memorial). 

 

Ter sido aprovada no processo seletivo da Unimontes foi muito importante para 

mim, pois na comunidade em que resido, não é comum ver jovens que resolvem 

ingressar na faculdade. A maioria das pessoas vive do cultivo de uma planta 

chamada Fumo e da produção de cigarros. Embora o lucro seja alto, é um trabalho 

que vem acompanhado de muitas incertezas, pois depende das chuvas em algumas 

etapas, e em outras etapas a chuva pode ocasionar muitas perdas. Não existe uma 

cultura de estudo na comunidade, embora essa realidade tenha mudado 

consideravelmente desde a época em que residia lá até agora (Fernanda- memorial). 

 

A busca por superação das condições de vida social, econômica, cultural e de 

trabalho a que refere esses sujeitos assemelha-se  ao processo de metamorfose, de Ciampa 

(1984), quando afirma que, independente das predeterminações culturais, cada indivíduo tem 

seu modo pessoal de construção identitária.  

A partir da leitura dos memoriais, constato que sete desses sujeitos ingressaram no 

Ensino Superior logo após a conclusão do Ensino Médio, os quais não mencionam que 

frequentaram cursinho pré-vestibular. Eles relatam que a escolha do curso foi feita quando 

ainda estavam no terceiro ano do Ensino Médio, na ocasião da inscrição na última etapa do 

Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior – o PAES/Unimontes, do 

qual participavam desde o primeiro ano do Ensino Médio. Apenas Eduardo relata que houve 

interrupção após a conclusão do Ensino Médio e que frequentou cursinho preparatório:  

 

Depois deste tempo todo no Ensino Fundamental e Médio, me dediquei a trabalhar 

em um comércio com meus tios. Depois de um tempo afastado dos estudos voltei a 

estudar em um pré-vestibular para continuar com meus estudos. Pois estava cansado 

de trabalhar no comércio e ganhar menos de um salário, aí resolvi estudar para 

melhorar a minha expectativa financeira (Eduardo - memorial) 

 

Prosseguindo com as escutas, já com a finalidade de compreender a predisposição 

de cada sujeito para o tornar-se professor, ouço as histórias referentes à escolha do Curso de 

Licenciatura em Matemática, pois, assim como Oliveira (2004), considero que os motivos da 

escolha de um curso de licenciatura constituem sempre uma referência no modo como o 

sujeito vê a si próprio como professor e, portanto, para a constituição da identidade docente. 

Sendo assim, o momento da escolha de um curso de graduação proporciona a projeção do 

sujeito em termos de futuro, onde estão em jogo os seus projetos pessoais e profissionais.  

A esse respeito, percebo que o momento da escolha do curso é marcado pela 

oposição entre atos de pertença desses sujeitos (seus desejos em aderir às atribuições 

recebidas, seus sonhos, projetos de vida, habilidades) e os atos de atribuição (condições 
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financeiras da família, universidade mais próxima, opções de cursos e outros atos atribuídos 

pelos contextos em que vivem ), como narram:  

 

Chegando ao final do ano era hora da decisão e como gostava bastante de 

Matemática, sabia que minha área seria essa. Identifiquei-me muito com a 

engenharia civil, na verdade foi o que eu disse para meus pais, mas estava apenas 

olhando o salário e se pelo menos era na área que eu gostava, sem conhecer 

certamente o que era mesmo a Engenharia civil. No PAES como eu deveria 

escolher o curso fazendo a média das notas antes de fazer a terceira etapa, dentro da 

área que eu queria minha nota só dava para Matemática. No tradicional era a 

chance de eu conseguir para engenharia, mas tinha um problema era diurno e só 

tinha o curso em Montes Claros. Meus pais não teriam condições de me bancar e 

acabei optando por Matemática na Unimontes mesmo, indo e voltando no ônibus 

todos os dias. (Mateus - memorial). 

 

No ano de 2012 fiz o vestibular da Unimontes com a pretensão de cursar 

Matemática, passei, matriculei porém não fui à aula nenhum dia. E nesse mesmo 

ano comecei a estudar engenharia civil em outra instituição de ensino. . No final de 

2012, resolvi fazer o vestibular da Unimontes e passei. E assim comecei a estudar na 

Unimontes no ano de 2013, não pedi dispensa das disciplinas da área  e outras da 

Matemática aplicada resolvi fazer de novo, o que percebi uma grande diferença do 

curso de engenharia civil para Matemática. [...] O principal motivo para fazer 

Matemática e buscar sentido nas coisas e curso que desde pequeno quis fazer por ter 

mais afinidade com cálculos (Daniel - memorial – grifo meu). 

 

Durante o Ensino Médio eu prestava o seriado da Universidade Estadual de Montes 

Claros, o PAES [Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior]. 

No último ano tinha que colocar a opção de curso que desejava fazer foi então que 

escolhi colocar Matemática, mas não com intuito de me tornar professora, 

quando saiu o resultado eu não tinha passado estava na lista de espera. Hoje faço o 

curso de Licenciatura Plena em Matemática, os motivos que me levaram a escolher 

este curso foram gostar de Matemática e tive um incentivo de um professor 

chamado B, do ensino fundamental, que me fez gostar dessa matéria. (Tainá - 

memorial – grifo meu) 

 

Em relação ao curso, escolhi a licenciatura por influência de professores que 

passaram por minha trajetória escolar, e por ser a disciplina que mais tinha 

afinidade na escola. Além disso, tive dois professores muito especiais nessa 

caminhada, D e T, de escolas distintas e realidades distintas, que influenciaram nesta 

escolha indiretamente. (Fernanda - memorial – grifo meu). 

 

No momento em que optei por fazer licenciatura em Matemática, a escolha foi mais 

por conta da minha facilidade com a matéria, e não por querer ser professora 

(Beatriz - memorial). 

 

Ao ouvir essas histórias, me vejo dialogando com Dubar (1997), quando diz que a 

identidade se constitui através do movimento de tensão, que ocorre pela contradição interna 

do indivíduo em relação ao próprio mundo social. Percebo que, no momento de escolher o 

curso superior, esses sujeitos fizeram suas escolhas em meio à oposição entre os seus desejos 

e as opções que tinham naquele momento.  

As principais influências que pude identificar são: 

 o gosto e o interesse pela Matemática; 
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 a admiração pela mãe professora; 

 as relações mobilizadoras estabelecidas com Professores de Matemática; 

 as opções de cursos disponíveis para a nota obtida no 

ENEM/PAES/Unimontes; 

 as poucas condições financeiras da família para subsidiar os estudos em outra 

cidade; 

 o desejo de cursar um curso superior; 

 a possibilidade de mudar para o curso de engenharia; 

 a procura por melhores condições de vida, e outros fatores sociais e 

econômicos que se fizeram presentes.   

Os motivos supracitados que levaram os sujeitos desta investigação a optar pelo 

curso de licenciatura aproximam-se dos levantados por Souza (2015): “por influência 

familiar, professores, amigos, outros desejam a profissão desde pequenos, para dar sequência 

à profissão do pai, mãe ou parentes, por falta de opção onde moram, por ser um curso mais 

barato, dentre outros” (p. 94).   

Assim como no estudo de Guidini (2010), o gosto pelo conhecimento Matemático 

foi determinante para esses licenciandos, sujeitos desta investigação, escolherem o curso de 

Licenciatura em Matemática. Ainda assim, ficam evidentes as inseguranças e incertezas que 

esses jovens licenciandos têm acerca da profissão docente.  

Um fator que tem sido apontado como contribuinte para as inseguranças de 

licenciandos, em relação à profissão docente, é a visão que o pai tem acerca dessa profissão, 

conforme apontam Oliveira (2004) e Guidini (2010). Contudo, ao ouvir as histórias referentes 

à posição dos pais em relação às escolhas dos sujeitos desta pesquisa, pude observar que a 

maioria dos pais não se posicionou e deixou os filhos mais livres na escolha da profissão, 

como mencionam: 

 

Quando eu era menor eu tinha uma ilusão de ser cantora, essas coisas que criança 

tem, e como o meu pai também toca violão e minha família razoavelmente toca 

alguma coisa, então você puxa para esse  lado. Logo depois que eu fui crescendo um 

pouquinho eu já queria ser engenheira civil por causa da profissão do meu pai ou 

professora de faculdade por causa da profissão da minha mãe [professora de 

Educação Básica]. Então assim, querendo ou não os dois incentivaram para esse 

caminho que eu estou correndo agora, e inclusive eu fiz um curso de alvenaria no 

SENAI assim que eu mudei para cá. Só que depois os planos mudaram. [...] Chegou 

uma época em que meu pai realmente acreditou que a gente ia fazer isso [cantora], 

porque ele já teve essas bandinhas de adolescentes. Então até pouco tempo ele 

questionou: - Mas você não falou que queria cantar? Mas eu acho que eles 

entenderam que era mais uma coisa de criança, sei lá ilusão. A gente vê bandinhas e 

é fã de alguns cantores e quer fazer a mesma coisa. (Fernanda - entrevista – grifo 

meu). 
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Eu lembro que muita gente perguntava né [o que eu queria ser], principalmente na 

época do ensino médio, mas saber assim, eu acho que eu cheguei no ensino médio e 

no terceiro ano e não sabia assim basicamente o que é que eu gostava. Meu pai que 

meio que tentava influenciar muito, é medicina, é tentar colocar aquilo que há um 

retorno financeiro maior, mas de eu ter mesmo uma preferência única eu acho que 

não. Eu não optava, tipo, eu quero isso, eu não. [...] Minha mãe deixava mais em 

aberto, meu pai que pressionava um pouco mais em relação, você tem que ter algo 

que tem um retorno financeiro bom e tudo mais. Só que eu não tinha opção mesmo 

assim não, tinha pouco conhecimento dos cursos, então até então eu não tinha 

(Mateus - entrevista – grifo meu). 

 

Quando eu era assim mais nova, eu pensava em fazer fisioterapia, mas eu gostava 

de Matemática. [...]eu queria fazer fisioterapia ou farmácia. Aí quando foi já 

depois no ensino médio aí eu entrei na faculdade com o intuito de fazer engenharia 

civil, então aí eu entrei aí eu iria transferir porque eu passei em Matemática, eu iria 

transferir, aí depois eu acabei adaptando no curso e ter que continuar e prosseguir. 

[...] nunca falou assim: “Não, você vai fazer isso” ou “você vai fazer aquilo”. Tanto 

que, assim quando eu vim para cá no início quando eu comecei a fazer Matemática, 

meu pai falou para eu fazer cursinho, “vai tentar medicina moça!” aí eu falei assim: 

Não. Aí ele falou para eu começar a fazer o cursinho ou se não, eu fazer ou tentar 

financiar farmácia, aí eu iria fazer os dois cursos. Só que depois eu resolvi sossegar 

na Matemática (Tainá – entrevista – grifo meu). 

 

Ainda que não explicitamente, os pais de alguns dos licenciandos posicionaram-se 

contra a escolha dos filhos. A exemplo disso, dois pais manifestaram interesse que os filhos 

(Tainá e Mateus) tentassem profissões como Medicina e/ou Farmácia; outros pais parecem ter 

tentado despertar interesse, nos filhos, por profissões como Engenharia Civil e a Música. 

Percebo que as posições dos pais em relação à escolha de outras profissões, ou à falta de 

construção de uma imagem positiva em relação à profissão docente podem ter contribuído 

para a construção de imagens positivas em relação a essas profissões, porém, não se faz tão 

perceptível  uma imagem fortalecedora, estimulante em relação à profissão docente.  

Dessa forma, por um lado, a falta de uma imagem positiva dos familiares pode 

contribuir para a insegurança em relação à profissão docente, por outro, o fato de os pais 

terem apoiado as escolhas feitas, sem tentar impedir que continuassem no curso, pode 

contribuir positivamente para a constituição da identidade docente desses sujeitos. 

Assim como Guidini (2010), compreendo que a contribuição dos pais para a 

constituição da identidade profissional docente pode se realizar simplesmente por meio do 

apoio e do respeito.  

 

Eles [pais] só falavam que tinha que estudar. Eu acho assim, que pela educação que 

meu pai e minha mãe teve, qualquer coisa que eu escolhesse se terminasse o ensino 

médio. Só de terminar o ensino médio, eu acho que já teria muitas coisas para eles, 

porque eles não tiveram uma educação boa para me guiar. Aí eu acho que qualquer 

coisa, por exemplo, que eu ia fazer qualquer curso eu acho que eles iam aceitar. 

[Eles ficaram felizes com o Ensino Superior] Meu pai até chorou. [...] Eu acho que é 

para querer alguma coisa. Quando o pai fala para o filho estudar é para querer 
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alguma coisa melhor do que ele é, eu acho que é por isso que ele fala (Daniel - 

entrevista – grifo meu). 

 

A esse respeito, é perceptível que os pais dos licenciandos que sugeriram que 

fizessem outro curso, deram-lhes apoio para cursarem o Curso de Licenciatura em 

Matemática, como se pode ver no trecho abaixo, extraído do memorial de Tainá, em que ela 

relata que contou com o apoio dos pais quando desistiu de tomar posse em um concurso 

público para dar continuidade aos seus estudos: 

 

Quando comecei a graduação ainda no primeiro período tentei um concurso da 

prefeitura da minha cidade, para o cargo de auxiliar administrativo e passei. Não 

foi possível tomar posse, pois estava estudando e ficaria complicado trabalhar em 

uma cidade e estudar em outra, então abri mão do concurso. Meus pais apoiaram, 

preferiram que eu prosseguisse com os estudos e assim dediquei somente à 

faculdade (Tainá - memorial, – grifo meu). 

 

Mais uma característica singular que pude perceber nas histórias desses sujeitos e 

que vem contrariar os resultados apontados nos estudos que dizem respeito ao perfil de 

licenciandos (GATTI, 2014) está relacionado ao fato de a maioria desses sujeitos serem 

solteiros e não terem trabalhado durante o curso. Apenas um dos sujeitos revelou que é casado 

e que trabalhou durante o curso para sustento da família. A maioria dos licenciandos deixa 

explícito que, devido ao apoio dos pais, não trabalhou durante o curso, e enfatizam que esse 

fato possibilitou que se dedicassem mais aos estudos. Outro fator que mencionam ter 

contribuído para se dedicarem aos estudos foi a participação no PIBID:  

 

Quando comecei o curso tive que dar um jeito de conciliar o trabalho com a 

universidade tendo assim algumas dificuldades, mas depois com o auxílio do PIBID 

tive um foco maior para estudar e dedicar somente à universidade. Assim as minhas 

ideias foram se desenvolvendo cada vez mais em relação à Matemática como 

docente (Davi - memorial). 

 

Assim como no estudo de Guidini (2010), é possível observar que a crise da 

escolha e da identificação com a profissão docente passa pelos questionamentos desses 

sujeitos quanto à escolha da profissão ser, ao mesmo tempo, atraente, prazerosa e capaz de 

garantir estabilidade financeira.  

 

Sempre gostei de Matemática, mas sempre ouvia dos meus antigos professores que 

era uma profissão que não era muito bem remunerada e desvalorizada, nunca pensei 

em ser professor. Um profissional que forma todos os outros seres, ser tão 

desvalorizado, pra mim não.  Sempre sonhei em ser um advogado, pois os que 

conhecia no comércio em que trabalhava eram bem-sucedidos. Tinham suas casas e 

seus carros do ano e um bom dinheiro que gastavam com as suas farras. Depois de 
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muitos anos estudando e nunca conseguir ser aprovado no curso [pretendido], 

sempre ficava na lista de espera, mas nunca era chamado. Aí comecei a pensar em 

fazer aquilo que sempre foi fácil para o meu entendimento, a Matemática. Tentei o 

vestibular na Unimontes e passei na primeira vez que tentei (Eduardo - memorial). 

 

Compreendo que essa expectativa, na maioria das vezes, vem mediada pela 

‘visão’ sobre a profissão docente que esses sujeitos foram adquirindo por meio das relações 

com ‘outros’ (pais, professores, amigos, ...) ao longo da trajetória, tendo visto, sobretudo, que 

esses sujeitos ainda não exercem a profissão docente. Assim como no estudo de Guidini 

(2010), ficou claro, neste estudo, que muitas das dúvidas e incertezas desses sujeitos em 

relação à escolha da profissão docente giram em torno das preocupações com as condições de 

trabalho que envolvem a profissão,  a exemplo, a indisciplina dos alunos.  

Concordando com Dubar (1997), quando diz que a identidade não é dada no 

nascimento, mas construída e reconstruída ao longo da vida, nas interações sociais, com 

outros significativos, através da identificação com os atos de pertencimento, através de 

escolhas entre os seus atos de pertença e os de atribuição, é possível notar que, em cada 

história contada, há sempre uma posição assumida.  

Foi possível compreender que, em meio aos dilemas e tensões entre os atos de 

pertencimento (seus desejos em aderir às atribuições recebidas, seus sonhos, projetos de vida, 

habilidades) e os atribuídos pelo contexto (condições financeiras da família, universidade 

mais próxima, opções de cursos e outros atos atribuídos pelos contextos em que vivem ), o 

gosto e o interesse pelo conhecimento Matemático foram atos de pertencimento desses 

sujeitos que se fizeram importantes para a escolha do curso de Licenciatura em Matemática e 

para a decisão de dar continuidade ao curso. 

 

Quando comecei minha graduação tinha a intenção de mudar para Engenharia, mas 

mudei de decisão quando iniciei o curso e comecei a estudar matérias interessantes 

como: geometria analítica, fundamentos da matemática, cálculo diferencial e integral 

I, entre outras. (Pedro, memorial) 

 

Confesso que no início, pensei em atuar na área de Engenharia Civil, porém, 

comecei a gostar do curso e resolvi que me formaria em Matemática. Já tinha certa 

noção do que é ser professor, pois mamãe trabalha com Educação Infantil há vinte e 

cinco anos. O que me incomoda nesta área, além da desvalorização financeira, é a 

falta de recursos para exercer a profissão e problemas tais como indisciplina dentro 

das salas de aula. Inúmeras vezes vi mamãe tirar dinheiro do próprio bolso para 

comprar materiais que deveriam ser fornecidos pela Instituição. A admiro muito 

pelo esforço e dedicação que sempre teve para com a sua profissão e espero 

consegui ter tais qualidades ao exercer a docência. (Fernanda - memorial) 

 

 [...] Eu gostei muito do curso, no meio do curso eu tive oportunidade para ir para 

engenharia civil, é que lá na Unimontes tem a transferência interna né para 

engenharia civil, só que eu estava gostando do curso e acabei optando continuar 

mesmo no curso. Se caso lá na frente eu quisesse fazer ficaria mais fácil né, eu tinha 
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feito a maior parte das matérias. [...] primeiro eu gostava muito, era a única coisa 

que eu olhava para algum curso e falava assim, tem alguma coisa que eu gosto. 

Então eu acho que foi mais isso. Não que, talvez eu nem pensava, o que eu poderia 

fazer depois, mas eu sabia que pelo menos eu estava fazendo alguma coisa que eu 

gosto. [...] Eu acho que antes era mais por estudar o que eu gostava. Quando falava 

em ser professor eu já tinha aquele receio já, tipo, professor vai sofrer demais, é 

complicado mexer com aluno e tem toda aquela visão que muita gente tem né e não 

querer ser professor. Então era mais pela área, o pensamento meu era, tipo, eu fazer 

Matemática e depois fazer alguma Engenharia, especializar em alguma coisa e 

aprofundar em alguma Engenharia. [...] Mas não na área de professor né, era a 

última opção. (Mateus - entrevista – grifo meu) 

 

Quando escolhi fazer Matemática, não escolhi para ser professora, mas sim pela 

matéria. Inicialmente entrei no curso de Matemática para conseguir transferência 

para Engenharia Civil, só que a partir do terceiro período gostei do curso e quis 

prosseguir.  

[...] ainda não tenho perspectiva de lecionar no ensino básico, tenho muita 

dificuldade, atualmente a situação para ser professor no Ensino Básico está difícil de 

lidar com os alunos, pois não respeitam os professores e é uma profissão pouco 

valorizada. (Tainá - memorial – grifo meu) 

[...] Eu pensei assim, vou sair do curso no terceiro período para ir para o primeiro e 

o segundo de Engenharia Civil, eu já não estou querendo mais fazer Engenharia 

Civil e se eu formar aqui vou formar com 21 anos e aí eu interessei em fazer 

mestrado [...] Para dar aula no nível Superior (Tainá – entrevista) 

 

Percebi que a decisão de continuar a aprender a profissão deu-se principalmente 

pelo ‘desejo de aprender e de possuir um domínio intelectual no campo de conhecimento da 

Matemática’. Ouvindo suas histórias sobre a escolha do curso, considero que os licenciandos 

foram mobilizados por experiências significativas enquanto alunos da Educação Básica. 

Dessa forma, os licenciandos foram dando indício de que a constituição da identidade 

profissional docente começava a seguir uma direção de uma dinâmica de ‘ser professor de 

Matemática. 

As histórias desses sujeitos são carregadas de significados e de ressignificações de 

suas vivências. Os relatos são carregados de muitas histórias. Ao longo do estudo, centrei-me 

nas marcas de trajetórias de vida e de formação, nos indícios de constituição de identidade 

docente ao longo do curso e, ainda, nos aspectos que eles dizem ser importantes para a 

formação docente.  Foi então que decidi organizar os indícios de constituição da identidade 

docente e os aspectos que eles consideram ser importantes para a formação docente, em duas 

categorias de análise: a) trajetória de formação anterior ao ingresso na licenciatura e b) 

trajetória de formação na licenciatura.  

Passo, agora, a ouvir as histórias desses licenciandos, sobre as trajetórias de 

formação, buscando compreender como eles interpretam os contextos e dão significados ao 

ser professor.  
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CAPÍTULO 5 

LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA: ALGUMAS LEMBRANÇAS FORMADORAS 

 

Neste capítulo, centro-me nas percepções acerca da constituição da identidade 

docente, explicitadas pelos sujeitos desta investigação na trajetória de suas aprendizagens da 

docência, organizadas nas seguintes categorias: a) trajetória de formação anterior ao ingresso 

na licenciatura e b) trajetória de formação na licenciatura. 

As discussões realizadas neste capítulo são fruto de uma escuta atenta não apenas 

aos acontecimentos, mas aos sentidos, aos sentimentos, aos significados e às interpretações 

que os licenciandos atribuem às suas trajetórias de formação e que os auxiliam na 

compreensão do percurso formativo e na constituição de uma identidade docente. Para isso, 

cruzo as vozes e significações dos mesmos com as vozes da literatura, mantendo o foco nas 

histórias de vida dos sujeitos da pesquisa.  

 

5.1 Trajetória de Formação Anterior ao Ingresso na Licenciatura 

 

Ao ouvir os relatos dos sujeitos desta investigação sobre suas experiências da 

Educação Básica, lembrei-me de Tardif e Raymond (2000), quando afirmam que a identidade 

profissional do professor se encontra ancorada na memorização de experiências educativas 

marcantes, vivenciadas durante a infância ou enquanto era aluno da Educação Básica. Pude 

observar que os sujeitos dessa pesquisa, ao narrarem sobre essa fase, relembram experiências 

e personalidades marcantes, rememoram qualidades desejáveis ou indesejáveis que se quer 

evitar ou tomar para si. 

Importante salientar que as lembranças da trajetória da Educação Básica são 

marcadas por experiências variadas. As histórias de Daniel e Fernanda, no que se refere à fase 

da Educação Infantil, remetem a Marcelo (2009), quando destaca que a identidade se 

evidencia na forma como definimos a nós mesmos e aos outros, e também a Teixeira (2013, 

p.136), quando afirma que a identidade se evidencia a partir das “crenças sobre o ensino e a 

aprendizagem, manifestadas/desenvolvidas”. Pude depreender que dois dos licenciandos 

(Daniel e Fernanda), ao narrar suas recordações, apresentam indícios de constituição de 

identidade docente, pois apresentam capacidade de descrever detalhadamente como se deu o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Em uma experiência, Daniel manifesta a 

capacidade de “pensar em/descrever encaminhamentos que podem ser adotados” com ensino 
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e aprendizagem e que podem aprimorar aulas futuras” (TEIXEIRA, 2013, p. 135), como se 

pode comprovar no extrato abaixo:  

 

não tenho muitas lembranças daquela época [Educação Infantil], mas suponho que 

foi muito boa, pois, tudo naquela época era considerado como brincadeira. [...] Na 

pré-escola [Educação Infantil] eu estava aprendendo as operações adição e 

subtração, mas meus pais já me ensinavam em casa a operação de multiplicação, 

e, daí me lembro que meus pais estavam me ensinando a decorar a tabuada, 

porém, eu notei naquela época que a multiplicação estava associada à soma. 

Pois, quando eles me perguntavam quanto que era 9x3? Na minha mente eu 

fazia a seguinte operação: 9 x 3 = (9+9+9) = 27 [...] meus pais me contam que na 

pré-escola [Educação Infantil] eu ensinava a operação multiplicativa para meus 

colegas (Daniel – memorial - grifo meu). 

 

Eles contam que eu estava ensinando uns alunos lá da sala, ensinando conta de 

vezes lá no quadro. Eu não lembro, eles que falam que a professora contou isso. E 

sempre quando a professora me vê, quando eu estou na minha cidade, ela pega e 

fala. Eu acho que, naquele momento, para ser professor eu ainda não queria (Daniel 

– entrevista - grifo meu). 

 

Já Fernanda apresenta lembranças dessa época reveladoras de que ela já observava 

os modos de ‘ser’ e ‘estar’ na profissão docente, o tratamento ético-profissional na relação 

professor-aluno e outros aspectos relativos à profissionalidade docente (SACRISTAN, 1995). 

Fernanda relata que entrou na Educação Infantil com cinco anos de idade, numa escola 

municipal, como aluna da própria mãe, e conta que essa foi uma fase de boas experiências. 

Suas lembranças fazem referência às relações entre ela e a mãe (e os colegas com quem 

conviveu), por meio das atividades prazerosas desenvolvidas e proporcionadas pela professora 

(cartinhas, leituras e outras).  

 

Como uma criança normal, eu adorava brincar, conversar, mas, principalmente, eu 

adorava quando nos eram apresentadas coisas novas, tais como a escrita e a leitura. 

Sempre fui considerada uma aluna interessada. E mesmo antes de aprender a 

escrever, fazia cartinhas para minha mãe e minhas colegas de sala, algumas que até 

hoje não consigo decifrar o que está escrito (risos), adorava desenhar e colorir. As 

cartinhas eram constituídas por um conjunto de letras através das quais eu tentava 

demonstrar algum sentimento. Na alfabetização, eu enxergava um mundo mágico, 

cheio de descobertas e isso me interessava muito (Fernanda - memorial). 

 

Dentre as lembranças que marcaram essa fase da vida dessa licencianda, incluem-

se as referentes aos papéis assumidos pela sua mãe, uma pessoa que ora exercia uma 

identidade maternal (em casa), ora uma identidade profissional docente (na escola), como se 

pode ver no trecho abaixo:  

 

 [...] Não tive dificuldades para me adaptar àquele novo ambiente [Educação 
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Infantil], nem aos colegas, tampouco com a professora, já que esta era (é) minha 

mãe que exerce a profissão até hoje. Poderiam ficar pressupostos de que, por 

estudar com minha mãe eu tinha certas “vantagens” na escola sobre os outros 

alunos. Porém, mamãe sempre foi muito profissional e sempre manteve (e 

mantém) a ética, sendo assim, ela me tratava igual aos outros alunos. Em casa, 

ela sempre me auxiliava nas tarefas e chamava a minha atenção para que eu 

corrigisse algum comportamento que não era apropriado (Fernanda – memorial - 

grifo meu). 

 

A percepção dessa licencianda acerca do que chama de ‘ética profissional’ está 

em acordo com Oliveira (2004, p. 28), pois essa autora defende que “para que o cuidado seja, 

de fato, uma relação ética, é necessário que o outro a quem é dirigido esse cuidado o 

reconheça como tal, explícita ou implicitamente”.  Fica explícito, nas suas narrativas, o 

reconhecimento e a admiração pela postura profissional assumida pela mãe/professora, tanto 

por não lhe conceder “vantagens”, nem atenção diferenciada durante as aulas, mesmo sendo 

filha (situação de poder), quanto pelo esforço e dedicação no exercício da profissão. Fernanda 

toma a sua mãe como um ‘modelo’ de docente, ao manifestar o desejo de ser uma professora 

esforçada e dedicada, apresentando, assim, indícios de constituição da sua identidade docente, 

como se pode ver no extrato a seguir:  

 

A admiro muito pelo esforço e dedicação que sempre teve para com a sua profissão 

e espero conseguir ter tais qualidades ao exercer a docência (Fernanda – 

memorial - grifo meu). 

 

Percorrendo os relatos, constato que, além das influências recebidas pelos pais, os 

licenciandos conviveram com alguns professores da Educação Básica que os incentivavam a 

estudar, reforçando a visão dos pais de que a educação é garantia de um futuro melhor. Pude 

perceber que esses sujeitos tomaram esses professores como “bons professores”, que se 

interessam com o futuro do aluno, como se pode ver no extrato abaixo, que tomo como 

exemplo. 

 

E a coisa que faz dele um professor especial, é que ele acreditava na nossa 

capacidade, acreditava em nós, e sempre nos incentivou a estudar e a buscar essa 

melhora, e também buscar a valorização e desenvolvimento do lugar em que 

residimos (Fernanda - memorial).  

 

A fala acima mostra que a percepção de que ‘a educação é garantia de um futuro 

melhor” parece ter sido incorporada no “eu profissional” desses licenciandos, pois, como se 

pode ver, eles manifestam afeição pelos professores que incentivam os seus alunos a 

estudarem, tomando-os como ‘modelos’, que ‘interessam-se com o futuro do aluno’, 
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manifestando assim identificação com essas características profissionais, como se pode ver no 

extrato abaixo, que tomo como exemplo:  

 

[...] O primeiro e o segundo ano do Ensino Médio correram normalmente. A 

disciplina que mais me encantava era Matemática. Gostaria de ressaltar mais um 

excelente professor que tive e que é uma pessoa que admiro muitoaté hoje, que é 

o professor D, de Matemática. Ele sempre se mostrou muito interessado com a 

aprendizagem dos seus alunos e era perceptível a vontade que ele tinha (e tem) de 

que seus alunos crescessem pessoal e profissionalmentee buscassem algo melhor 

para o seu futuro. ( Fernanda – memorial - grifo meu). 

 

Os sujeitos desta investigação defendem que a paixão pela Matemática se deveu, 

em grande parte, ao modo como seus professores da Educação Básica ensinavam e 

relacionavam-se com a disciplina e com os alunos, como demonstra a situação vivida por 

Beatriz, que relata que a sua paixão pela Matemática se deve, principalmente, a uma 

experiência que teve com um antigo professor que mostrava gostar da Matemática e de 

ensinar Matemática; de Daniel, que teve um professor de Matemática que lhe foi atencioso, 

por quem nutriu admiração e, a partir de então, passou a dedicar-se cada vez mais para 

chamar a atenção do seu professor, e a situação contrária, vivenciada pela Fernanda, que 

gostava de Português e deixou de gostar por causa do comportamento de uma professora 

dessa disciplina que a deixou constrangida.   

 

[...] muito dessa paixão eu devo a dois professores que eu tive, o R, que eu acho que 

me fez gostar da Matemática por ser um bom professor [...] e ao professor W, que 

foi o meu melhor professor, não lembro exatamente quando foi que ele me deu 

aulas, só me lembro que foi a melhor experiência com a Matemática que eu tive, 

pois ele transmitia o quanto ele gostava daquilo, e ele mostrava que amava ao 

ensinar divinamente o conteúdo (Beatriz – memorial - grifo meu). 

 

No ano de 2004 passei para a 5ª série, e fui estudar naquela EEEPJ, teve um dia que 

a regra foi: “É proibido chamar a professora de tia, porque professora não é seu 

parente”. No primeiro dia de aula de Matemática [6º ao 9º ano do e. fundamental] 

foi com o professor JC, que infelizmente faleceu no ano de 2016. Um dia encontrei 

ele e ele me deu um recado, que as pessoas vão tentar te tirar tudo, mas a única coisa 

que eles não vão te tirar é seu conhecimento. Às vezes penso que ele foi o principal 

motivo de eu fazer Matemática. Pois eu queria cada dia impressionar ele, então 

cada dia eu me esforçava para fechar a prova e assim obter o elogio dele (Daniel 

– memorial - grifo meu). 

 

Eu gostava muito de Português, porém, nas séries finais do Ensino Fundamental, 

diversos acontecimentos fizeram com que gostasse menos da disciplina, devido 

a problemas com a professora. Esta fazia alguns comentários que deixavam a mim 

e a uma colega em uma situação desconfortável. Sempre tirei notas razoáveis, o 

que não faz de mim uma aluna melhor. Diferente do que se pensa, eu sofri 

muitopreconceito na escola por tirar boas notas (Fernanda – memorial - grifo 

meu). 
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Os depoimentos dos licenciandos corroboram a ideia de que as relações sociais 

estabelecidas com os professores e com a disciplina que lecionam – desenvolvimento 

emocional e cognitivo – são elementos constituintes da identidade docente, que podem 

influenciar na escolha da profissão, bem como na identificação com a profissão, como 

defendem Pereira et al. (2012).  

Ao falarem sobre os bons professores de Matemática que tiveram, os licenciandos 

vão descrevendo aspectos relacionados aos modos de ser e estar na profissão docente, dentre 

os quais pude identificar que consideram como bons professores de Matemática aqueles que 

mantêm vínculo afetivo com a sua disciplina e com os alunos, que têm domínio de conteúdo, 

que têm interesse pela aprendizagem dos alunos, e outros aspectos relativos ao trabalho do 

professor, como se pode ver nos extratos abaixo:  

 

[...] eu sabia que ele sabia Matemática demais quando ele resolvia as questões [...] 

ele explicava bem, ele sabia o conteúdo, incentivava o aluno, ele era um professor 

que comunicava com o aluno, falava para fazer uma faculdade, para nós 

continuarmos estudando (Daniel - entrevista). 

 

Tenho muita admiração por todos os professores que passaram por minha trajetória 

escolar, mas teve uma que me chamou muito a atenção na oitava série. O seu nome é 

T, que foi minha professora de Matemática na Emília de Paula. O modo como ela 

ensinava e sua simplicidade como pessoa me fascinavam. Também era uma pessoa 

muito rígida (Fernanda - memorial). 

 

Estudei a primeira série na Escola Municipal Robson Crusoé, com a professora T ela 

era muito exigente, cobrava que fizéssemos todas as tarefas, ela era uma 

excelente professora e no ano seguinte na segunda série mudei para a Escola 

Estadual PMA, estudei três anos. As professoras que me acompanharam nessa etapa 

foram a tia A, tia R e tia T todas encantadores e pacientes, hoje em dia ainda tenho 

contato com tia T que é pouco maluquinha, mas é uma boa pessoa, torce pelo 

meu futuro. [...] O ensino médio foi muito importante para o meu amadurecimento 

pessoal, pois aprendi com os professores muito mais do que conteúdo. Aprendi 

valores, valores estes que levarei pelo resto da minha vida. Durante o ensino no 

médio, não me recordo o ano, tive uma professora de Matemática chamada L que 

me incentivou mais ainda a gostar da matéria,quando os alunos chegavam 

atrasados ela tinha um lema que era depois de mim ninguém entra, uma vez 

aconteceu comigo de não entrar, pois não a vi subindo, minhas amigas e eu ficamos 

na sala pedagógica resolvendo exercícios de logaritmos que a gente já tinha pedido 

ela. (Tainá - memorial, grifo meu). 

 

Constato que, assim como na pesquisa de Cunha (1989), os licenciandos não 

apontam como bons os professores chamados “bonzinhos”, pelo contrário, valorizam os 

professores que são pacientes e atenciosos, mas que são também exigentes e rígidos na 

cobrança de tarefas e participação das aulas, apontando tal atitude/comportamento como uma 

forma de o professor comprovar o seu interesse pelo ensino e aprendizagem.  
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Os licenciandos revelam, também, algumas práticas de professores que tiveram 

nessa fase de escolarização, por eles consideradas “negativas”, “ruins” ou “inadequadas” para 

a identidade de um professor. Tainá e Daniel, por exemplo, relatam algumas práticas de ex-

professores que consideram prejudiciais à aprendizagem: professor que não ‘saía de um 

conteúdo, que ‘não gostava de explicar, de ‘tirar as dúvidas’ dos alunos:  

 

Tinha uma. Inclusive era de Matemática, Ave Maria, acho que ela pegou no pé meu 

e de umas amigas. Assim, para mim ela já era mais velha, ela não saía de um 

conteúdo, e eu não sei se talvez ela queria ficar naquele conteúdo ou ela só ficava 

naquela coisa, só números complexos, ela só ficava na raiz de números complexos, 

isso foi no terceiro ano. Então assim, para mim eu não tive base nenhuma para entrar 

no vestibular era só porque a gente cobrava. [...] Muita coisa assim que eu entrei 

na graduação que eu senti muita dificuldade, eles falam que fundamentos da 

Matemática né, que é para a gente já tá e eu não tinha visto nada, fui aprender na 

faculdade. (Tainá - entrevista – grifo meu). 

 

E no ensino médio foi a disciplina de Química. A professora, ela não gostava muito 

de explicar às vezes. Se eu pedisse ela para tiraras dúvidas, ela não tirava, e 

acabava que você levava a dúvida para casa. (Daniel - entrevista – grifo meu). 

 

Fernanda relaciona o “decorar fórmulas” com o termo “desastre” e com o “não 

aprender”. Através da diferenciação, essa licencianda vai vislumbrando um jeito de ser 

professora, quando diz que ‘não deseja’ ser uma professora que ‘não se importa com as 

dúvidas dos alunos’:  

 

Minha professora, de Física. É o tipo de professora que eu ia perguntar se o que eu 

estava fazendo estava correto e ela me retornava a pergunta. Física foi um desastre, 

foi decorar fórmula, e é tanto que eu não aprendi nada de física no ensino médio, foi 

uma coisa que eu sempre comentei, é que eu odiei as aulas de física e é o tipo de 

professor que eu gostaria de não ser no ensino médio (Fernanda - entrevista – 

grifo meu). 

 

Essa licencianda vai se diferenciando, ainda, da professora de Português que a fez 

se sentir em situação de constrangimento e vai dando indícios sobre a sua forma de pensar 

acerca das diversas maneiras de os alunos produzirem conhecimento, e sobre o 

tratamento/comportamento de um professor perante tal situação, quando faz a seguinte 

afirmação:  

 

Os alunos e alguns professores acabavam exigindo perfeição dos alunos ‘destaque’, 

mas essa perfeição não existe. Em uma sala de aula não existem alunos 

superiores aos outros, mas sim, existem aqueles que demonstram ter mais 

interesse, ou até mais facilidade para compreender aquilo que lhes é passado 

(Fernanda – memorial - grifo meu). 
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Percebo que a presença de professores antimodelos (características não 

desejáveis) tem se mostrado importante para a constituição da identidade docente, pois, 

através da diferenciação dos modos de ser de outros professores, cada licenciando vai, aos 

poucos, definindo uma imagem de si como professor, definindo, ainda que inconscientemente, 

alguns modos que deseja tomar para si. Ele vai, assim, em conformidade com Dubar (1997), 

por meio da identificação com um ou outro modo de ‘ser’ de seus ex-professores, delineando 

a sua própria forma de pensar sobre o perfil de professor que deseja tomar para si, como 

mostra o extrato abaixo:  

 

Eu olhava muita a dedicação né, que o aluno percebe quando você prepara uma aula 

bem preparada, quando você tem toda aquela preparação mesmo, quando você 

preparou mesmo aquela aula, pesquisou, trouxe aquilo dali para o aluno, o aluno 

percebe isso. E o que eu via era uma certa desatenção, não tinha uma preocupação 

do professor e o planejamento de aula, de trazer essa Matemática, a Matemática é 

muito assim. Se você olhar na vida do aluno, tem gente que odeia a Matemática, mas 

talvez a forma que foi abordada para ele que fez ele não gostar dessa Matemática, 

mas quando você aprende, você fica maravilhado com as coisas da Matemática. 

Então eu acho que o professor chegar lá na sala de aula e, igual na faculdade falava 

muito, de depositar o conteúdo no aluno lá e simplesmente aplicar uma prova e 

pronto acabou e o aluno se vira, eu acho que isso daí não é um professor de verdade. 

Professor é aquele que ensina mesmo, aquele que orienta, aquele que apoia né, e não 

é o que acontecia muitas vezes com alguns professores. Chegava lá e despejava a 

matéria e o aluno que se virava e nós ficava naquela né, sem entender. Eu acho que 

seria mais imagem dos professores ruins que eu tinha né, desse tipo de 

comportamento. 

Os bons eram aqueles que você via que se dedicava, que fazia de tudo para o aluno 

apreender. A sala tem uma dificuldade em certo conteúdo e certa coisa, dele ir 

buscar algo para que nós possamos aprender em relação à motivação.  

Tinha muitos professores reclamam muito da própria profissão né, tinha muita essa 

realidade, de nós alunos já ouvir os professores reclamando da própria profissão. Ué, 

os professores dando aula ali e reclamando, então eu também não quero ter essa 

profissão então não. Tem muito essa visão também, os professores faziam isso, mas 

tem aqueles que você via que amava o que fazia né. Então quando você faz aquilo 

que você gosta, você dedica, você entrega mesmo né. Aí esse tipo de professor que 

talvez não tinha muito domínio de conteúdo, talvez não tinha muita criatividade, 

mas você viu que fazia com amor né. Eu acho que isso fazia muita diferença né, 

porque você olhava como bons professores (Mateus – entrevista) 

 

A partir das análises apresentadas nessa categoria, é possível ter noção dos 

significados atribuídos pelos licenciandos sobre os processos de ensino e aprendizagem, sobre 

o contexto escolar, e sobre o modo como seus antigos professores relacionavam-se com os 

alunos, com a disciplina e como desenvolviam a prática docente. É possível, ainda, ter uma 

noção das práticas que eles consideram significativas, das imagens positivas e negativas de 

antigos professores, da visão que têm da profissão e outras noções que permitem conhecer as 

influências recebidas para a escolha do curso e para o processo de construção da identidade 

docente desses sujeitos.  
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Resumidamente, pode-se afirmar que os licenciandos validam suas experiências 

anteriores ao ingresso na licenciatura como sendo essenciais para a constituição de sua 

identidade docente. Há que considerar como o principal motivo que os levou a escolheram o 

curso de Licenciatura em Matemática o gosto específico pelo conhecimento matemático, fato 

que eles atribuem à influência de seus professores de Matemática. Ao relatarem as 

experiências com professores da Educação Básica, esses licenciandos evocam qualidades que 

desejam (ou não) tomar para si e confirmam a presença de experiências educativas marcantes 

para a construção do Eu profissional.  

Fica claro que esses licenciandos foram, ao longo dos anos, interiorizando um 

modo de ser e estar na profissão docente que foi sendo construído lentamente e de forma 

pouco reflexiva.  Essas ideias e conhecimentos sobre o que é ensinar e sobre qual é o trabalho 

do professor são importantes para a interpretação da formação e para a construção da 

identidade profissional docente (MARCELO, 2009 b, NÓVOA, 1995b; TARDIF e 

RAYMOND, 2000; OLIVEIRA, 2004; PEREIRA et al., 2012) e devem ser levadas em conta 

na hora de aprender a profissão docente, ao longo da trajetória da formação inicial. Tais dados 

corroboram a ideia de que se faz necessário o “redimensionamento das aprendizagens que 

tomam lugar nos contextos dos cursos” de licenciaturas, como afirma Catani (1997, p. 34). A 

esse respeito, essa autora considera que a escrita das histórias da formação apresenta-se como 

uma das práticas de formação que podem favorecer a compreensão dos processos formadores 

(CATANI, 1997). 

A esse respeito, considero interessante mencionar que, ainda que não tenha sido o 

objetivo inicial desta investigação, os memoriais de formação e as entrevistas 

semiestruturadas, planejadas e utilizadas, neste estudo, como metodologia de investigação, 

constituíram-se como instrumentos capazes de proporcionar uma atitude reflexiva revelando, 

portanto, seu potencial formativo e de constituição de identidade docente. Assim como 

revelam estudos a esse respeito (MARTINS, 2012; FIORENTINI, 2012; PONTE e 

CHAPMAN, 2008), a atividade reflexiva tem se apresentado como uma ação de 

autoformação para os sujeitos participantes deste estudo. Os licenciandos, ao final do 

memorial e/ou da entrevista, fizeram observações sobre a função desses instrumentos para a 

descoberta de si, como se pode ver a seguir:  

 

[...] eu acho que a vontade de dar entrevista está sendo beneficente para mim. 

Algumas coisas eu não tinha parado para pensar, eram coisas que eu não tinha 

percepção de nada e essas coisas mexem com a gente, mexe muito quando a gente 

para pra refletir sobre você e sobre si mesmo, mexe muito com a gente. Então eu 

acho que a pesquisa, eu sei que a pesquisa é para a sua dissertação, mais contribui 
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muito com para a gente enquanto profissional e enquanto pessoa também, para abrir 

para essas reflexões mesmo. Eu falei que depois que formei eu estou meio que sem 

rumo, então talvez são coisas que eu poderia estar pensando e poderia me ajudar a 

achar esse rumo que eu estou procurando.  

Foi legal, e eu sinceramente quando fui escrever o memorial, eu fiquei um 

pouquinho emocionada, é que você fica pensando as coisas, refletindo mesmo. Eu 

sou muito sentimental para essas coisas, e tipo, e refletir é uma ação que a gente tem 

que parar e fazer as vezes. [...] Foram coisas que eu parei para pensar literalmente 

agora. (Fernanda – entrevista) 

 

Fez eu pensar bastante. Mas foi boa viu, muito boa essa entrevista mesmo. Faz a 

gente refletir bastante. Não sei se acrescentou para você, mas para mim acrescentou. 

Eu acho que eu nunca tinha pensado essas coisas não. Isso é bom, isso ajuda muito, 

até para o que eu vou decidir a partir de agora né. Eu não sabia que eu pensava isso. 

A gente mesmo não sabe né. É estranho né. [...] Nem eu sabia que eu pensava dessa 

forma, o engraçado é isso.  

[...] Fez pensar em muitas situações em que a gente até está vivendo assim né, na 

experiência que está tendo dando aula. Foi bom, eu agradeço. (Mateus – entrevista)  

 

Esse memorial foi de suma importância pude recordar minhas memorias, fiz uma 

retrospectiva referente aos meus anos de estudo e me fez relembrar de momentos 

bons que passaram e não voltam mais e também momentos ruins que influenciaram 

no meu crescimento pessoal. Ao fazer essa caminhada ao passado pude perceber o 

quanto essa atividade é legal e surpreendente, pois estou no começo da minha 

carreira profissional. (Tainá – memorial  – grifo meu) 

 

Fez eu lembrar de alguns professores de Matemática, de como era o ensino... Acho 

que me ajudou mais a entender, porque a profissão igual eu falei, ela ainda 

continua desvalorizada. Eu acho que é isso. Por enquanto é só isso. (Daniel – 

entrevista) 

 

De acordo com Fernanda, a escrita do memorial serviu como uma reflexão sobre 

sua vida, reafirmar a valorização da família, da educação e ainda outros valores, conforme 

explicita abaixo. Em seguida, ela acrescenta que a entrevista serviu “para compreender 

algumas coisas que não estavam claras”, “para ajudar a encontrar o rumo”, como afirma: 

 

Neste trabalho relato a minha trajetória escolar, desde o meu ingresso na escola até 

os dias atuais, o que me trouxe várias lembranças alegres e tristes.  Observando o 

meu passado, pude refletir sobre muitas coisas. A escola é como uma segunda casa, 

pois passamos grande parte de nossa vida nesse ambiente. Fazendo esta 

retrospectiva, vejo a importância e a influência que um professor exerce para com o 

aluno, e aí está a importância de que nós como futuros professores, devemos nos 

esforçar ao máximo para sermos bons profissionais, para que possamos contribuir de 

maneira significativa na formação de uma nova geração não só de profissionais, mas 

também de cidadãos, pessoas que pensam criticamente, que agem objetivando o bem 

comum, que tem a noção da força de mudança do ser humano. 

Também pude observar a importância que a família tem na formação do indivíduo, 

sendo que meus pais, pessoas maravilhosas que, com muito esforço, dedicação, 

humildade e exemplo, muito contribuíram para que eu pudesse chegar aonde 

cheguei, e é deles e de Deus que tiro força para correr atrás dos meus ideais. Voltar 

ao passado me proporcionou grandes alegrias e tristezas, além de muita emoção ao 

relembrar e refletir sobre vários acontecimentos que se passaram. (Fernanda  – 

memorial) 
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Oportunamente, ao refletir sobre as contribuições das suas narrativas para a 

compreensão de si, a licencianda Fernanda fez considerações ainda sobre o potencial 

formativo dos relatórios de estágio, via reflexão da própria prática, e acrescenta que a 

atividade se complementa no momento em que faz apresentação na sala de aula.   

 

[...] No relatório de estágio, a gente faz alguns comentários só que é mais registro de 

dados. Sim, porque a gente acaba relatando essas coisas no relatório. Na hora que 

você está escrevendo sobre o que você fez, você consegue avaliar melhor a sua 

prática e pensar em atitudes que a gente deveria ter feito ou não deveria ter 

feito, foi o caso da aula. Só que a gente não comenta isso tanto. Quando a gente faz 

a apresentação do relatório na aula a gente já conversa mais e conta mais essas 

coisas. (Fernanda  –  entrevista) 

 

Esses resultados encaminham-me em direção de Abrahão (2011), que permite-me 

certificar de que os memoriais de formação e as entrevistas semiestruturadas são instrumentos 

valiosos de reflexão crítica, que além de metodologia de investigação, abrange outras 

dimensões, proporcionando aos participantes momentos de aprendizagem, de reflexão, de (re) 

significação do vivido, de autoformação, e ainda de Souza (2007b) quando afirma que “o ato 

de lembrar e narrar possibilita ao ator reconstruir experiências, refletir sobre dispositivos 

formativos e criar espaço para uma compreensão da sua própria prática” (p. 19). 

Dessa forma, não é cabível pensar que licenciandos se formam professores 

(apenas) no curso de Licenciatura. Antes do contato com as teorias pedagógicas, o licenciando 

foi, ao longo do período de observação informal da profissão, construindo modelos e 

idealizações para o seu Eu profissional, como também algumas barreiras em relação à 

profissão e ao trabalho docente. Esse vínculo entre os aspectos emocionais e cognitivos da 

identidade profissional docente hão de ser levados em conta na hora de os professores 

formadores apresentarem suas propostas formativas, pois como defende Marcelo (2009b, p. 

116), “as emoções constituem uma parte muito importante das crenças que nós, os 

professores, desenvolvemos acerca de como se ensina, como se aprende, e como se aprende a 

ensinar”.  

Na seção que se segue, com o objetivo de desvelar os indícios de constituição de 

identidade docente e dos aspectos que esses sujeitos explicitam como sendo fundamentais 

para a sua formação docente, ouço suas histórias, atentando-me a desvelar as suas percepções 

sobre os contextos, sobre as relações estabelecidas com os professores, com os pares e com as 

disciplinas da matriz curricular do curso, ao modo como eles interpretam e narram a si e aos 

outros, ao modo como eles mobilizam os seus conhecimentos profissionais, os seus valores e 

outros aspectos envolvidos no contexto da formação docente. Para tanto, considero, conforme 
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Marcelo (2009), que a constituição da identidade docente desses sujeitos caracteriza-se como 

sendo um processo evolutivo, de interpretação de si mesmo como indivíduo enquadrado em 

determinado contexto, neste caso, o da formação inicial, envolvendo, portanto, todo o 

emaranhado de suas histórias, acerca dos conhecimentos, dos processos e dos rituais do 

formar-se professor. 

5.2 Trajetória de Formação na Licenciatura 

1.  

Nesta categoria de análise, procuro evidenciar as reflexões dos licenciandos sobre 

as aprendizagens da docência, a trajetória vivida durante o curso de licenciatura, focando as 

experiências e percepções que consideram serem constitutivas da formação docente.  

Ao dar prosseguimento às leituras das histórias de vida dos licenciandos, lembrei-

me de Cyrino (2013), quando este afirma que a formação de professores que ensinam 

Matemática é um processo complexo que envolve a interação de vários aspectos, dentre eles:  

 

o conhecimento Matemático; o conhecimento sobre o ensino de Matemática; a 

identidade profissional do professor; conhecimentos, expectativas, concepções e 

interesses dos formandos; características dos formadores e de outros participantes do 

programa; propósitos, formas de avaliação, currículo, aproximações pedagógicas e 

organização do programa; características socioculturais da sociedade, organização 

do sistema educacional, pesquisas, dentre outros (CYRINO, 2013, p. 5199). 

 

Constato que os licenciandos trazem em seus relatos evidências de que as ações 

do Estágio Supervisionado contribuíram para a mobilização de aprendizagens da docência, de 

formas variadas, como passo a mostrar.  

Através da identificação (ou não) com os aspectos observados em professores, 

alguns licenciandos revelam intenção de incluir (ou não) ao seu eu profissional alguns 

aspectos que eles consideram importantes para a docência. Torna-se evidente a preferência 

pelo professor atencioso, que tira dúvidas, que não é indiferente com os alunos, e a 

diferenciação do professor que não se interessa pelo ensino e aprendizagem do aluno, que não 

se interessa pela gestão da turma, e outros aspectos, conforme mostram os extratos a seguir: 

 

A aula era boa, só que eu acho que não é aquela aula de incentivar o aluno não. O 

professor chegava com uma aula normal, copiava, passava o exemplo e falava 

assim: - Resolva a página tal do livro. Era desse jeito. Porque quando a gente levou 

oficina para lá, aí nós vimos que houve uma participação maior dos alunos e os 

alunos perguntavam porque o professor não passava isso para eles. Eu acho que era 

por isso (Daniel - entrevista – grifo meu). 

 

Era professora. A aula dela era boa, porque ela chamava a atenção dos alunos, 

perguntava se os alunos estavam tendo alguma dúvida ela se comunicava com o 

aluno. Não era aquele professor fechado não, ela comunicava e acho que é por isso 
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que os alunos prestavam atenção na aula. Assim, tem aqueles dois ou um na 

turma que não participam. Eu acho que se eu não estiver errado era só uns três 

alunos que não participavam. Só que a professora mesmo assim pedia para eles 

resolverem (Daniel - entrevista – grifo meu). 

 

Mas o professor que eu trabalhei já tinha sido meu professor, considerava um 

professor horrível, não tinha domínio com a turma, os meninos falavam o que 

queriam com ele, era aquele professor que ia explicar o conteúdo e estava todo 

mundo de costa para ele, fazendo bagunça e ele lá, explicando para ele mesmo, uma 

coisa que me chamou atenção né. Ninguém dando ousadia naquilo que ele estava 

explicando e ele parece que também não estava nem aí do que ele estava explicando, 

se os alunos estavam observando ou não. Então ele estava lá explicando para ele 

mesmo, quem quisesse olhar para ele e prestar atenção, mesmo assim não escutava 

porque o resto estava fazendo uma bagunça, era dessa forma (Mateus - entrevista). 

 

Então eu observava no professor era aquela coisa mecânica, você faz assim, assim e 

assim. Multiplica esse por esse e esse, aquela coisa mecânica. Tem na matemática 

aqueles macetes e então o professor tinha aquela equação de segundo grau e ele 

explicava aqueles macetes e pronto. Da onde que veio aquilo o aluno não sabia. Se 

você mudava banana colocava maçã já não sei fazer mais, se você contextualizar e 

colocar uma historinha antes da equação também não sabe fazer. Era tipo nessa 

situação, era só treinando para fazer aquilo dali e era aquela coisa mecânica. Então o 

que eu percebi era isso (Mateus - entrevista). 

 

Assim, mesmo que trouxeram algo negativo a gente aprende né? A gente olha para 

aquele jeito que ele está dando aula, a forma de explicar e por ele estar fazendo 

talvez, não é todos que eu considero errado, mas talvez na minha concepção eu 

considero não a forma adequada de dar aula. Eu aprendi ver a forma que eu não 

faria. Mesmo no errado, talvez mesmo ele sendo mau professor a gente aprende 

com ele né? E também tem as suas qualidades também, eram bons professores 

também, professores que há anos já davam aula também. De certa forma os alunos 

gostavam, gostava mesmo desses professores. Só que nós que está por fora, a gente 

que tá fora e aprendeu e teve todas essas disciplinas daí, e viu como é dar aula 

mesmo, e talvez que na nossa vez nós sejamos igual àqueles professores e a gente 

acaba criticando. Talvez eu estou criticando.  

[...] diante daquela realidade, da experiência que eu estava tendo, eu falo assim, o 

que eu consegui enxergar foi isso que eu não concordo. Eu não concordei que eu não 

faria, pode acontecer de fazer porque a gente é muito falho né, a gente acaba fazendo 

tudo ao contrário. (Mateus – entrevista - grifo meu.) 

 

Observo que, ao avaliarem as práticas observadas em outros professores, os 

licenciandos fazem suas considerações sobre:  

 aspectos da aula (chamava a atenção dos alunos, incentiva ou não o aluno, 

controle de turma); 

 metodologia do professor (comunica com o aluno, fala para si mesmo, trabalho 

mecânico); 

  metodologia nas oficinas (oficina promove maior participação dos alunos); 

 características do professor (não é fechado, não se importa com o aluno); 

  características dos alunos (perguntam, prestam atenção, conversam, fazem 

bagunça); 
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 aspectos que podem auxiliar no controle da sala de aula, possibilidade de 

abordagem de conteúdos matemáticos e outros.  

 

Esses dados mostram que esses licenciandos manifestam indícios de identidade 

docente, pois manifestam intenção de incorporar (ou não) aspectos da prática pedagógica 

observados em outros professores (TEIXEIRA, 2013).  

Prosseguindo com as escutas, percebo que a regência de aulas de Matemática, 

durante o Estágio Supervisionado, possibilitou a dois dos licenciandos a superação de 

algumas dificuldades pessoais (timidez/voz) e a ‘incorporação de atitudes’ relacionadas a 

como utilizar adequadamente a lousa e a voz durante as aulas, e ao controle da turma, como se 

pode ver nos extratos:  

 

Dificuldades como a timidez já não era tão relevante, tive que aprender a conversar 

matematicamente e saber como atuar em sala de aula para que os alunos 

pudessem ter atenção à minha aula. Foram muitos desafios para superar. Por ser 

uma graduação que leva quatro anos de duração, penso que o grau de conhecimento 

e experiência é mais produtivo, não que outros cursos com menos tempo não seja na 

mesma perspectiva, mas que a preparação em relação à docência é mais intensa 

(Davi – memorial - grifo meu). 

 

Esta fase foi e está sendo muito importante para a minha formação, eu pude perceber 

coisas que ainda não havia parado para observar. Por exemplo, na sala de aula, tenho 

algumas dificuldades para ser levada a sério, pois, além do tom de voz baixo e 

aparentar ter a idade daqueles que podem ser meus alunos sinto que nem os pais dos 

alunos acreditam que eu possa ser definida como professora, que sou muito nova 

para isso, o que me incomoda muito. Talvez se me deparasse com esta realidade 

logo no início da docência após formada, teria mais dificuldades para contornar a 

situação (Fernanda - memorial) 

 

Nestes casos, a superação da timidez, a entonação da voz, e o estabelecimento de 

uma cultura que regulamenta as normas de comportamento e relações entre professor-aluno, 

aluno-aluno, relacionadas ao controle de sala, manifestadas no depoimento dos licenciandos, 

constituíram-se como uma aprendizagem da docência que apresenta-se, segundo Teixeira 

(2013), como um elemento constituinte da identidade docente. Para esses licenciandos, o 

estágio de regência se constituiu como uma oportunidade para incorporar atitudes 

relacionadas a como lidar com características físicas da sala de aula que, de acordo com 

Ponte et al. (1997), interferem no ambiente de aprendizagem. 

As histórias desses sujeitos revelam experiências mobilizadoras de aprendizagens 

da docência. Durante as oficinas que ministrou no Estágio de Observação, um dos 

licenciandos teve a oportunidade de se conscientizar a respeito de situações que podem 

ocorrer no desenvolvimento de uma aula e que são imprevisíveis durante o seu planejamento.  
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Segundo Fernanda, a experiência lhe serviu de aprendizado. Passou a entender 

que precisa ter mais cuidado e imaginar as possíveis situações que podem ocorrer numa sala 

de aula. Ainda sobre a experiência com oficinas, essa licencianda relata que se surpreendeu 

positivamente com os resultados conseguidos, numa oficina que o grupo realizou, numa turma 

de 3º ano do ensino médio, quando trabalhavam com matemática financeira, como relata: 

 

ela queria que a gente mostrasse para os meninos em que situações essa figura 

estava presente, levasse alguma situação-problema. Nós levamos exercícios de 

aplicação e levamos uma oficina para eles onde montamos um geoplano de isopor e 

palito de fósforo, uma coisa muito errada que a gente fez foi levar palito de fósforo 

sem ter usado, então teve alunos depois que pegaram e estavam riscando e 

conseguindo acender no chão. E ela chamou nossa atenção por isso.  Os meninos 

participaram bastante da oficina (Fernanda - entrevista). 

 

[...] ela [a Professora Supervisora] já tinha avisado que a turma não gostava de 

participar e que era uma turma com uma quantidade menor de alunos, alunos mais 

velhos que tinham sido reprovados muitas vezes e que iam na aula quando dava 

vontade de ir. [...] nós nos surpreendemos muito quando a gente aplicou a oficina 

“Super Banco Imobiliário” todo mundo fez e ela mesma falou com a gente que ficou 

surpresa por todo mundo ter feito. Eu lembro que na época, eles estavam estudando 

matemática financeira, juros simples e compostos, aí tinha os probleminhas para os 

meninos calcularem. Todo mundo fez e depois começou tipo uma competição 

particular entre os meninos, para ver quem conseguia resolver mais problemas e 

quem conseguia vencer o jogo primeiro (Fernanda - entrevista). 

 

Então de todo o estágio, esse estágio da parte de observação, essa foi a parte que nós 

mais gostamos e que a gente viu que estava rendendo. [...] foi, foi muito boa a 

experiência. Ainda mais pelo histórico da turma, acho que por isso foi mais 

gratificante. [...] As duas oficinas geoplano/Super Banco foram bem-sucedidas 

no sentido de conseguir o envolvimento dos alunos. [...] Aprendi com os erros 

da primeira oficina (Fernanda – entrevista - grifo meu). 

 

A participação dos alunos e a surpresa da professora contribuíram para a 

percepção de que oficina é uma atividade que favorece o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. Conseguir o envolvimento de uma turma com o perfil traçado foi para ela 

gratificante.  

Quando descreve suas experiências, Fernanda reconhece que lhe serviram de 

aprendizado e que, a partir delas, passou a entender que precisa ter mais cuidado e imaginar as 

possíveis situações que podem ocorrer numa sala de aula; essa licencianda parece ter sido 

impulsionada a buscar estratégias para lidar com situações desse tipo. Em acordo com 

Teixeira (2013), entendo que essa licencianda manifesta indícios de constituição de identidade 

docente. 

Desse modo, esta parece partilhar do entendimento de que, conforme Ponte et al. 

(1997, p. 98), o trabalho em pequenos grupos “nas aulas de Matemática é uma das orientações 

curriculares mais salientes”, pois, segundo esse autor, promove, através da “interação dos 
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indivíduos uns com os outros”, a mobilização de diversas capacidades, atitudes e valores que 

permitem aos alunos expor as suas ideias, ouvir os seus colegas, colocar questões, discutir 

estratégias e soluções, argumentar e criticar outras. 

Como se pode perceber, corroborando as proposições de Teixeira (2013), 

mediante reflexão e avaliação da própria prática realizada durante o Estágio 

Supervisionado, os licenciandos revelam algumas aprendizagens da docência relacionadas ao 

pensar em formas de conduzir sua prática docente, como, por exemplo, a “capacidade de 

refletir sobre a própria experiência”.   

Corroborando as ideias de Teixeira (2013), é possível notar que o licenciando 

Pedro manifesta-se atento às dificuldades de aprendizagem dos seus alunos, reflete sobre a 

sua prática, bem como faz as adequações que considera importantes para o processo de 

ensino e aprendizagem:  

 

Durante a realização da regência no ensino fundamental, tive dificuldade de ensinar 

os conteúdos, mesmo preparando as aulas de forma correta. Percebi que os alunos 

têm muita dificuldade de aprender, portanto, muitas vezes tive que mudar um pouco 

a aula elaborada e trabalhar em cima de revisões e exemplos de conteúdos 

interligados (Pedro - memorial). 

 

Prosseguindo com as análises, é importante considerar que, além das percepções 

acerca da sua própria prática, os licenciandos manifestam-se atentos à postura do professor 

formador como sendo uma influência importante para a sua formação docente. Vale lembrar 

que esses licenciandos, durante a trajetória da Educação Básica, foram mobilizados pelas 

experiências significativas com ex-professores ‘modelos’, as quais foram importantes para 

despertar-lhes o gosto e o interesse pela Matemática, e para a constituição de sua identidade 

docente, através da identificação (ou diferenciação) com um ou outro modo de ‘ser’ de seus 

ex-professores.  

De igual modo, ao falarem sobre as experiências da licenciatura, esses sujeitos 

descrevem alguns aspectos observados na prática pedagógica dos seus professores formadores 

e que desejam (ou não) incorporar ao seu eu profissional, manifestando o desenvolvimento de 

“uma visão do que significa ser um excelente professor e do tipo de professor que 

querem ser” (PONTE e CHAPMAN, 2008, p. 242, tradução minha), como se pode ver nos 

extratos abaixo:  

 

Eu queria ser igual ao Prof. N., eu já estou pegando o exemplo. É porque ele é um 

professor que como eu tinha comentado antes, ele realmente está preocupado, ele 

realmente planejou a aula dele e o que a gente pergunta ele, ele está sempre 
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disposto a responder e ele é uma tranquilidade absurda, ele é a tranquilidade em 

pessoa, parece que nada tira a pessoa do sério e o pessoal também respeita 

muito ele. Então ele é uma pessoa que não precisa gritar, ele é um professor que a 

sensação que passa para a gente é de que todo mundo tem aula com N apaixona 

pelo professor que ele é. Ele entrega tudo certinho, tudo no prazo, ele é organizado 

e que muitos de nossos professores não são. Então eu acho que ele é o modelo de 

professor que eu copiaria. Além disso, eu queria ser a “professora Fernanda”, que 

me vissem como professora e não como coleguinha dos alunos, como a menininha 

que tá dando aula para uma turma de alunos que é maior do que ela. Então é ser 

reconhecida como professora (Fernanda - entrevista – grifo meu). 

 

R. [Prof. de disciplina de formação pedagógica], eu já vou até citar o nome da 

professora, ela é certinha em tudo. Ela e N. que é outro que eu também estou 

fazendo disciplina isolada agora. Eles já são o contrário, eles são professores que 

você vê que planejam a aula, que tentam fazer tudo direitinho. Eles fazem tudo 

direitinho, eu não tenho nada para questionar. Eles são pacientes demais também. 

Além de explicarem muito bem, eles têm muita paciência para poder tirar 

dúvidas. R. inclusive, no primeiro período, assim que entrei na faculdade, eu fui 

apresentar um trabalho para ela e ela falou comigo que estava péssimo, na frente 

da turma toda. A vontade que deu foi de sair chorando do tanto de coisa que ela 

falou. Só que depois quando a gente vai amadurecendo, que vai analisar o que ela 

falou e consegue ver que ela realmente tinha razão, que tinha muita coisa que 

precisava ser melhorada. Eu acho que esse tipo de crítica nos ajuda a crescer 

como professor. Como visionários (Fernanda - entrevista – grifo meu). 

 

[...] Ele deu aula de Cálculo I, deu aula de teoria dos números e deu aula de espaços 

métricos. Ele explicava bem, eu via que planejava as aulas dele e quando não 

conseguia resolver, quando o aluno tinha alguma dúvida ele pegava e voltava na 

matéria. Tem outro professor também que era N. que é do mesmo jeito, parece que 

ele pega uma coisa muito difícil e passa para nós como se fosse uma coisa de 

nível de Educação Básica mesmo, ele consegue fazer isso. Eu acho que foi esses 

dois professores, AW. [...] Eu acho que são os professores que chegam na sala e 

todo mundo respeita, assim, fica calado e presta atenção na matéria. Eu acho 

que eles trazem isso, segurança para o aluno (Daniel - entrevista – grifo meu). 

 

Como se pode observar nas falas acima, entre os aspectos destacados como 

características dos bons professores, que eles manifestam intenção de incorporar ao seu 

‘eu’ profissional, estão, dentre outras:  

 ser organizado: planejar aula, entregar os trabalhos em dia; 

 fazer revisão de conteúdo; 

 explicar bem e fazer críticas construtivas; 

 ter domínio da turma, mantendo o autocontrole/tranquilidade; 

 ter boa vontade para tirar dúvidas dos alunos. 

 

Assim, ao analisarem a prática pedagógica dos professores, os licenciandos 

manifestam reconhecimento sobre a necessidade de agir com responsabilidade, 

empenhando-se ao máximo para ministrar uma boa aula. Conforme Teixeira (2013), isso 

revela o desenvolvimento de uma consciência a respeito da responsabilidade que terão 
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como professores, o que, conforme esse autor, pode ser entendido como indício de 

identidade profissional docente. 

Esses resultados vêm ao encontro do que disse Martins (2012, p.39), quando 

afirma que “quem ensina, ensina uma forma de ensinar”, e vem alertar para a relevância do 

papel do professor formador e das suas práticas formativas para a constituição da identidade 

profissional docente de futuros professores (GUIMARÃES, 2004). A esse respeito, vale 

ressaltar que, nos trechos acima, os licenciandos referem-se aos modos de ensinar de 

professores de diferentes disciplinas (de formação pedagógica/de conhecimento 

matemático) e não especificamente ao ‘conteúdo formalmente explícito’.   

Desse modo, corroborando as ideias de Cyrino (2013), e ainda em consonância 

com os resultados explicitados na primeira categoria de análise, as características dos 

professores formadores apresentam-se, neste estudo, como um fator de influência da 

constituição da identidade profissional docente.  

Dessa forma, considero, em acordo com Guimarães (2004), que faz-se 

importante os cursos de formação de professores atentarem para a implantação de 

práticas formativas mobilizadoras, de forma a cultivar o desenvolvimento da identidade 

profissional docente, pois “a forma como a instituição ou os formadores atuam às vezes diz 

mais do que o conteúdo formalmente explicitado” (p. 57), e vem apontar ainda para se 

considerar os aspectos que os alunos podem avaliar como importantes para o aprendizado do 

ser professor. A exemplo disso, é significativo o exposto pelo licenciando Mateus, pois, para 

ele, as práticas formativas propostas pelas disciplinas pedagógicas do curso contribuíram para 

mudar a “visão” que ele tinha da profissão docente, como apresento a seguir: 

 

posso dizer que durante esses quatro anos de curso, tive um grande amadurecimento, 

tendo uma visão mais crítica das coisas, a minha visão do professor em geral mudou 

bastante em relação com o primeiro contato que tive no 1º período. Hoje consigo ter 

uma visão mais crítica em relação ao professor tendo condições de criar meios para 

mudar a nossa realidade escolar (Mateus - memorial). 

 

[...] ser professor não foi uma decisão né, eu decidi pelo curso por causa da área da 

Matemática, mas não foi por querer ser professor não. Eu já tenho até um receio de 

quando as pessoas perguntam: Mas você vai ser professor? Aí eu mesmo olhava 

para mim e falava: Eu vou ser professor? Eu mesmo fazia a mesma pergunta para 

mim. Você está fazendo o que? Eu estou fazendo Matemática. Mas para ser 

professor? Aí eu só ficava com aquela cara ruim né. Aí eu virava para mim mesmo e 

falava: Mas eu vou querer ser professor? Eu ficava com essa dúvida né. Só que a 

cabeça minha era de formar e ir buscar uma Engenharia, no começo não tinha 

hipótese nenhuma de ser professor. Durante o curso que eu fui ver que não era 

bem assim e que teria a possibilidade. Quando eu acabei de formar, na minha 

cabeça veio o seguinte: Eu vou dar aula de qualquer jeito porque eu gosto de 

dar aula. Então eu vou, pelo menos de início, eu vou começar dando aula e aí eu 

vou me decidir se eu vou fazer um concurso, em que opção eu vou seguir. Se eu 
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faço Engenharia ou eu faço outro curso. Mas no primeiro momento eu vou dar aula. 

Então eu fui, porque de certa forma era uma barreira de dar aula. Então eu já tinha 

quebrado essa barreira já, de que eu vou formar e eu sei que eu vou dar aula, eu sei 

que eu vou atrás das aulas, eu vou dar aula sim. Mas eu não sei se é isso que eu 

quero para o resto da minha vida(Mateus –entrevista – grifo meu). 

 

No trecho a seguir, Mateus descreve algumas aprendizagens da docência que 

contribuíram “para uma visão mais crítica em relação ao ser professor”, ao mesmo 

tempo em que aponta alguns aspectos do curso que considera terem contribuído para a 

sua formação docente:  

 

Eu acho que no começo aí, nós nem tínhamos algumas matérias, a gente não tinha 

nem começado a fazer estágio ainda, acho que as primeiras, as Bases do ensino I e 

II, primeiro período e segundo período. Então é uma visão, a visão que a gente tem 

da sala de aula é aquela que nós estudamos né, que é cheio de euforia e professor 

sofrendo né, e quando a gente vai ver toda a orientação, todo o modo de lidar com o 

aluno, o modo de você explicar o conteúdo, modo do comportamento dentro da sala 

de aula, as coisas vão ficando mais claras, não é aquele bicho de sete cabeça não 

(Mateus - entrevista) 

 

Em outro momento, Mateus dá pistas das disciplinas que foram importantes 

para a sua formação:  

 

Então orientou bastante, principalmente na metodologia, principalmente o modo de 

falar né, a linguagem matemática, o modo que deve explicar, até no apagar do 

quadro ela cobrava né. Tem que saber apagar o quadro, a divisão do quadro, tudo 

isso envolvia tipo assim, como dar aula né, como você prender a atenção do aluno, 

porque tem professor que só vira as costas e começa a copiar e os meninos fazendo a 

baderna.   

[...] tem essa última, “Prática das aulas em sala de aula” mesmo, está doido, foi tipo 

assim é de trazer algo novo, algo diferente para o aluno, a prática em sala de aula, 

como é que eu vou abordar aquele conteúdo em sala de aula. Eu acho que foi uma 

das mais [contribuiu].  

[...] Então todas elas acrescentaram de alguma forma, só informática que eu tive 

péssimos professores e que não acrescentou as duas na I e na II, que acabou não 

acrescentando tanto assim, mas os outros acrescentou bastante (Mateus - entrevista). 

 

Como se pode notar, ao descreverem o conjunto de comportamentos e 

conhecimentos que consideram ser constitutivo da prática docente, esses licenciandos vão 

dando pistas dos modos como eles interpretam e narram a si e aos outros no contexto da 

formação, revelando assim, conforme Marcelo (2009), indícios da constituição da identidade 

docente. 

Ouvindo os relatos desses sujeitos sobre a trajetória da licenciatura, lembrei-me de 

Marcelo (2009b), quando afirma que o conhecimento que um professor tem do conteúdo que 

se ensina influencia na sua identidade docente, tanto por lhe permitir um aprofundamento dos 
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processos de ensino e aprendizagem, quanto por limitá-lo em sua prática docente. Esses 

licenciandos revelam que, durante as atividades práticas do estágio, sentiram falta de uma 

melhor preparação para trabalhar com alguns conteúdos do Ensino Fundamental e 

Médio, tanto em questões de domínio de conteúdo, quanto no apontamento de 

metodologias que visem à otimização do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Eles apresentam reflexões sobre o sentir-se preparado para assumir a docência na Educação 

Básica, descrevem as dificuldades que sentem para trabalhar com conteúdo do Ensino Médio, 

especialmente aqueles que não foram estudados na trajetória da Educação Básica e que não 

foram aprofundados durante o curso, como se pode ver nos extratos abaixo:  

 

Eu acho que eu preciso estudar mais. Principalmente depois que a gente forma né? 

A gente sabe os picados, na verdade a gente sabe mais aquilo que a gente estudou no 

Ensino Médio, no ensino básico. Dentro da faculdade você vê outras coisas mais 

aprofundadas. Coisas aprofundadas que facilitam né. Só que. Tem conteúdo da 

matemática que eu tenho muita dificuldade, tem coisa que eu não sei, se você falar 

assim: Mateus, explica isso daqui. Eu não sei. A gente não sabe tudo. Nas turmas do 

quinto ao oitavo ano do Ensino Fundamental é mais tranquilo. Já no ensino médio 

mesmo, igual por exemplo, logaritmo, sinto dificuldade, pois eu tinha no Ensino 

Médio, porque eu não estudei logaritmo no Ensino Médio. Então eu carreguei sem 

saber isso. Eu via algumas coisas picadas na faculdade, mas eu não aprofundei em 

logaritmo não, e então eu vou sair da faculdade sem saber. Eu parei para estudar a 

matéria logaritmo né, mas ainda sem saber em si o logaritmo. Noção a gente tem, 

mas eu falo em termos de dar uma aula de logaritmo, eu acho que eu não estaria 

preparado. Eu teria que estudar muito ainda (Mateus- entrevista) 

 

Eu acho que o curso de licenciatura deveria ter mais oficina, mais metodologia, 

porque nós vimos isso já no último período. Eu acho que é isso que faltou. Assim, 

preparado eu não sinto, só que eu acho que se eu tiver na sala de aula, eu vou buscar 

resolver esses problemas que podem acontecer. (Daniel – entrevista). 

 

Constato ainda, em acordo com Gatti (2017), que as inseguranças desses 

licenciandos em assumir-se como professores de Matemática em turmas de Educação Básica 

passam pelos questionamentos quanto à organização dos programas dos cursos de 

licenciatura.  

 

Durante a caminhada até agora, tive matérias pedagógicas que não gostei, que em 

minha opinião não fizeram tanta diferença na minha formação. Eu acho que o que 

falta é prática. Igual mesmo, eu acho que dessas matérias todas, a melhor que talvez 

você fala, melhor para tá dando uma aula, como é uma aula, seria bases, bases I e II 

que são as primeiras [do curso]. Mas aí muitas para mim não fazem sentido, tipo 

assim, se elas tivessem ou não tivesse não ia fazer diferença entendeu? Então assim, 

eu acho que tirando o estágio que prepara a gente mesmo, que a gente não tá 

sabendo a gente tem que ir fazer, no estágio; se fosse só essas matérias, eu acho que, 

para dar aula, não seria fácil não, porque é muito teórico, é só teoria (Tainá - 

entrevista) 

 

[...] Sinto que aprendi muito no decorrer do curso, e embora não acho que estou 

preparada para exercer a profissão, hoje fico muito mais à vontade ao entrar na sala 
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de aula. Sobre não estar preparada... No curso são trabalhadas diversas disciplinas 

que visam melhorar a prática em sala de aula. Mas eu penso que estas disciplinas 

estão mal distribuídas, pois aparecem em quantidade excessiva e muito repetitiva. 

Todavia, há aquelas que são indispensáveis. Foram muito proveitosas as disciplinas 

como “Bases do Ensino e da Aprendizagem em Matemática I e II”, “Resolução de 

Problemas” onde foi possível aprender diversas metodologias para se abordar um 

determinado conteúdo além de recursos materiais muito interessantes que poderiam 

ser utilizados em sala de aula (Fernanda- memorial). 

 

[...] Já que tem tantas disciplinas de didática e desse tipo de conteúdo e ficam tão 

repetitivas, essas disciplinas poderiam ter ajudado a gente mais, [...] para estudar 

mais conteúdos que a gente vai aplicar porque pressupõe que a gente já sabe tudo, só 

que a gente não sabe. Essa defasagem desse pessoal que vem do Ensino Médio a 

gente também traz essas coisas, a gente também é reflexo desse ensino aí conturbado 

que tem. Então eles nos tratam como se a gente soubesse, mas nós não sabemos, e 

não tem disciplinas também voltadas para, por exemplo, a própria resolução de 

problemas, a informática nós fomos ter contato com essas disciplinas no final, nos 

últimos períodos. Eu acho que poderia ter sido trabalhado e substituída essas 

disciplinas cansativas que a gente teve, é muita coisa repetitiva. E a falha da 

Fernanda, é que a Fernanda é uma pessoa muito insegura em tudo [...] Eu consigo 

sentir essa diferença de quando eu entrei na minha primeira aula para minha aula de 

hoje. Só que, igual por exemplo, para tentar um concurso para tentar dar aula na 

Universidade eu já me sinto muito pressionada, muito aquela sensação de não vou 

dar conta. Até na própria aula particular às vezes eu tenho essa impressão que 

eu não vou dar conta e que eu não vou conseguir (Fernanda – entrevista). 

 

Confirmando as constatações de Gatti (2014), na visão desses licenciandos, o 

curso poderia ter menos disciplinas da Matemática Pura (bacharel), e as disciplinas de 

formação pedagógica deveriam ser distribuídas de modo a priorizar o trabalho com os 

conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental e Médio, e dessa forma prepará-los 

para o exercício da profissão, mediante os desafios constantes no dia a dia da sala de 

aula na Educação Básica. Para alguns deles, o curso não atendeu em sua plenitude às 

expectativas em relação a sua formação profissional docente. Percebe-se que esperavam do 

curso algo que lhes trouxesse mais segurança na hora de se preparar para ministrar as aulas de 

Matemática (domínio de metodologias e do conhecimento matemático), e de enfrentar a sala 

de aula mediante os desafios da contemporaneidade. Importante aqui refletir que coexistem 

subjetividades únicas que adentram o percurso do que se considera como o estar ‘preparado’ 

para os desafios existentes em sala de aula e no exercício da profissão docente. Fatores que 

impossibilitam determinar o quando estamos (ou não) preparados para a prática profissional. 

 

[...] Minha crítica se estende às disciplinas de Matemática pura, mais 

especificamente, à “Análise no Rn”, a qual penso que pertença ao grupo de 

disciplinas de um curso bacharelado. Por ser uma licenciatura, o curso carece de 

disciplinas de conteúdos que devem ser trabalhados na Educação Básica (Fernanda – 

memorial). 

 

Então eu acho assim, deveria ter mais prática, uma coisa que eu vejo que falta no 

curso é que faltou ter trabalhado os conteúdos do Ensino Básico mesmo, porque 
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a gente vê muito cálculo, que a gente não usa isso no Ensino Básico. Eu mesma, se 

eu for dar aula hoje, eu vou pegar, lógico que a gente vê com mais facilidade, é fácil 

para a gente ver aquilo. Só que assim, eu acho que poderia uma dessas 

disciplinas, já que tem várias, estar trabalhando com alguns conteúdos do 

Ensino Básico. [...] Igual, já que tem que preparar para ser professor, eu acho que 

deveria ser isso e também porque querendo ou não a gente tem colegas tímidos e 

desenvolve com as apresentações (Tainá - memorial – grifo meu). 

 

Prosseguindo com as análises, e confirmando o que já vem sendo apresentado em 

suas falas, percebo que esses licenciandos atribuem grande relevância ao Estágio 

Supervisionado. Observo que suas falas cruzam-se com as falas de outros sujeitos, de outros 

cursos de licenciatura e de outros contextos. Trago, como exemplo, as constatações de 

Pimenta e Lima (2012, p. 33), quando dizem que “O estágio sempre foi identificado como a 

parte prática dos cursos de formação de profissionais em geral, em contraposição à teoria”, ou 

quando elas dizem “não é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus cursos se referirem a 

estes como “teóricos”, que a profissão se aprende “na prática”, que certos professores e 

disciplinas são por demais ‘teóricos’”.  

 

Até hoje tive várias conquistas, mais a que está por vir quando concluir essa etapa 

do curso superior. Pode se dizer que a mentalidade deste aluno que escreve esse 

memorial é bem diferente daquele que iniciou o curso de graduação. Pois tive várias 

experiências na área da educação juntamente com o estágio e o programa 

PIBID que a universidade propõe para os acadêmicos de licenciatura. Todas as 

experiências vividas nestes dois momentos antes de me tornar um professor é de 

grande valia. Pois talvez sem esses eu talvez não conseguiria  nem ter um postura 

adequada perante os alunos na sala de aula (Eduardo - memorial, grifo meu.) 

 

O PIBID e o Estágio Supervisionado Curricular na minha concepção são 

indispensáveis na formação acadêmica, pelo fato de você estará preparado para 

exercer a função de professor em sala de aula, ainda mais que a teoria muitas vezes 

não se aplica à prática e é por isso que é preciso viver a situação de se estar em uma 

sala (Pedro-  memorial). 

 

No curso são trabalhadas diversas disciplinas que visam melhorar a prática em sala 

de aula. [...] Agora, no “Estágio Supervisionado” é que colocamos em prática aquilo 

que aprendemos em sala de aula, embora a realidade que encontramos [...] Esta fase 

foi e está sendo muito importante para a minha formação, eu pude perceber coisas 

que ainda não havia parado para observar [...] (Fernanda - memorial). 

 

Segundo Pimenta e Lima (2012, p. 43-44), “num curso de formação de 

professores, todas as disciplinas, as de fundamentos e as didáticas, devem contribuir para a 

sua finalidade que é a de formar professores, a partir da análise, da crítica e da proposição de 

novas maneiras de fazer educação”.  Essas autoras consideram que é preciso pensar o estágio 

como “um eixo de todas as disciplinas do curso, e não apenas daquelas erroneamente 

denominadas “práticas””.  
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A esse respeito, o texto da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM, 2003) 

orienta que o Estágio Supervisionado deve contribuir para o desenvolvimento dos 

conhecimentos e habilidades necessários à docência e ao desenvolvimento da identidade 

profissional, devendo privilegiar a colaboração entre os sistemas de ensino, bem como a 

articulação entre teoria e prática. 

Os dados acima levantados me levam a refletir sobre a semelhança dos 

apontamentos feitos por esses licenciandos com alguns dos problemas enfrentados no cenário 

dos cursos de licenciatura em nosso país, como, por exemplo: “verifica-se que as licenciaturas 

caracterizam-se por uma formação fragmentada, intra e inter cursos, com currículo fragilizado 

e estágios curriculares com problemas em sua realização efetiva” (GATTI, 2017, p. 731). 

Problemas esses que “não contribuem para a profissionalização docente e nem para a 

construção de uma identidade profissional e sua valorização” (p. 731) 

A partir das análises, constato que é preciso avançar nas discussões, a fim de 

buscar possibilidades para as tensões e impasses ainda não bem equacionados, ao se pensar o 

desenvolvimento curricular desses cursos. Conforme pontua Gatti (2017), 

 

As dinâmicas curriculares na formação de professores, nas graduações do ensino 

superior, precisam reinventar-se. Para isso é necessário ter consciência de que a 

formação oferecida não é suficiente ou adequada, fazer um exame profundo e ob-

jetivo de suas dinâmicas curriculares e ousar reinventar, inovar essas formações, 

tendo como foco a educação básica, destino de trabalho de profissionais docentes. 

(GATTI, 2017, p. 730 – 731, grifo meu). 

 

Pelos relatos acessados tanto pelos memoriais de formação quanto pelas 

entrevistas, pude perceber que esses licenciandos consideram que o PIBID foi importante 

aliado da formação docente. A esse respeito, percebo que sentiram-se mobilizados pela 

oportunidade de uma socialização prévia da profissão; pelas aprendizagens da docência 

oportunizadas; por possibilitar maior dedicação aos estudos (quantia recebida como bolsista); 

por favorecer a socialização (e interação) com professores, diretores, alunos e outros sujeitos 

das escolas de Educação Básica; pela conscientização de como é o ambiente da sala de aula; 

pela oportunidade de trabalhar em equipe e de pesquisar novas formas de ensinar; pela visão 

sobre o ensino; por facilitar a realização das atividades do Estágio Supervisionado, e outras 

percepções e interpretações que consideram ter contribuído para a formação docente, como 

mostram os extratos a seguir: 

 

Participo de um projeto da universidade, esse projeto é uma iniciação à docência 

onde aprendi muito com ele, e que me mostra a realidade da escola, o 
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comportamento dos alunos, ele me ajudou muito quando fui fazer o estágio, pois não 

sou natural de Montes Claros não conhecia as escolas e como antes do estágio eu já 

participava deste projeto então tive facilidade de realizá-lo (Tainá - memorial). 

 

[...] Mas o PIBID traz uma experiência muito boa, de convivência e saber lidar com 

os alunos, o modo de ensinar, eu acho que tudo isso conta muito. [...]O PIBID era 

mais para aplicar oficinas, trazer algo diferente. Então a gente sentava com os 

professores daquelas turmas e ia conversar, o que nós podíamos fazer para ensinar 

tal conteúdo, e aí o nosso professor coordenador da Unimontes, trazia algumas 

oficinas ou nós mesmos pesquisávamos, tipo, tal conteúdo, equação do segundo grau 

o que nós podemos trazer de diferente para equação de segundo grau? Nós fizemos 

uma oficina mesmo com expressões numéricas, [...] uma oficina simples, algo 

simples, mas que motivou os alunos a tentar ir lá resolver, tentar entender como é 

que faz. Eu acho que isso aí para mim foi bom e que eu usei na aula que eu dei no 

município, na primeira aula né. Eles já estavam sem professor, tipo, no primeiro dia 

que eu fui lá conhecer os alunos eu já tive que entrar na sala de aula, aí eu levei 

essas fichinhas e trabalhei com eles essa mesma oficina com as expressões 

numéricas. Dá para ser trabalhado no sexto, sétimo, oitavo e nono, aí eu usei isso aí 

porque eu achei muito interessante (Mateus – entrevista) 

 

Para muitos licenciandos, o PIBID oportunizou o pensar a respeito do ser 

professor, sobre as estratégias de que deveriam estar munidos para a realização das suas 

atividades e que conduzem à constituição da sua identidade, comparando com seus 

pares, pensando como deve ser o modo de agir do professor no quesito estratégias 

didáticas. Para esses sujeitos, o PIBID ajudou a pensar e preocupar-se com o ensino e 

aprendizagem, tendo contribuído, assim, na construção de sua identidade docente.  

Essas falas remetem a Dubar (1997), pois percebo que a socialização prévia 

oportunizada pelo PIBID contribuiu para os licenciandos irem, aos poucos, interiorizando um 

jeito de ser professor e tomando para si algumas atitudes profissionais desse grupo 

(professores), numa transação entre o indivíduo, as instituições empregatícias e os (futuros) 

colegas de profissão, numa busca de reconhecimento. Esses sujeitos vão, assim, dando 

movimento ao processo constituinte de uma identidade profissional docente. 

Percebo ainda que alguns licenciandos revelam ter sido mobilizados pelo trabalho 

com os pares. Segundo Teixeira (2013, p.136), a incorporação de “abertura para o 

trabalho com os pares pode impulsionar o futuro professor, quando já estiver atuando 

na profissão após finalizar o curso de graduação, a participar de forma efetiva de 

contextos de formação continuada que sejam promissores para o seu desenvolvimento 

profissional”.  

Assim, considerando a identificação desses sujeitos com o programa e a 

enumeração de aspectos que consideram ter contribuído para as aprendizagens da docência, 

fica explícito que a participação no PIBID foi importante para a constituição da identidade 

docente desses sujeitos.  
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A partir das análises das histórias dos sujeitos sobre as experiências do PIBID e 

Estágio Supervisionado, sou levada a concordar com Ponte e Chapman (2008), quando 

afirmam que o desenvolvimento da identidade profissional docente se torna mais visível a 

partir do momento em que os futuros professores assumem os papéis mais próximos daqueles 

do professor que atua em sala de aula.  

Em suas histórias, os licenciandos revelam percepções acerca das características 

mais gerais da comunidade escolar. As falas de uma licencianda remetem a Fiorentini (1999), 

quando este afirma que “cada realidade, cada classe de alunos, cada conteúdo, cada momento 

histórico-social exige uma maneira própria e singular de explorar, problematizar e produzir o 

trabalho pedagógico” (FIORENTINI, 1999, p.3), como se pode ver no extrato a seguir: 

 

Desde o início da graduação, já trabalhei com turmas do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, 

programa que tem por objetivo inserir o acadêmico no âmbito escolar para 

incentivar a prática docente. E no estágio obrigatório, trabalhei com turmas do 

Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano e do Ensino Médio. Por ter passado por pelo 

menos quatro escolas, pude perceber o quanto há problemas semelhantes em todas 

elas, porém cada escola e cada turma carregam traços peculiares, o que me fez 

perceber que não existe uma metodologiacorreta para ser trabalhada, e sim, 

metodologias que devem ser adaptadas à realidade da escola, à realidade do aluno, 

até porque, as turmas são heterogêneas (Fernanda – memorial  –  grifo meu) 

 

Como se pode perceber, essa licencianda compreendeu que as escolas têm 

“problemas semelhantes” e que “cada escola e cada turma carrega traços peculiares”, 

considera, ainda, que “não existe uma metodologia correta” e que as “metodologias devem ser 

adaptadas à realidade da escola, à realidade do aluno e às turmas heterogêneas”. Por meio de 

seu relato, esta parece apresentar indícios de apropriação desse conhecimento para a 

identidade docente. Entretanto, se considera despreparada para enfrentar tal diversidade: 

 

[...] Eu me sinto sinceramente totalmente despreparadae isso porque, no estágio e 

PIBID, eu lecionei em tantas turmas. Eu acho que é porque essa situação que a gente 

depara, porque querendo ou não, cada turma que a gente vai lecionar é uma 

realidade diferente. Então tem situações que eu não consigo lidar, tanto que é por 

isso que às vezes eu penso em largar a docência e seguir carreira administrativa. É 

coisa que eu preciso saber e que eu não preciso passar para alguém, porque essa 

coisa de ter que passar alguma coisa para alguém. Na nossa própria cabeça passa 

coisas do tipo: Como que a pessoa não está entendendo? Não está aprendendo isso! 

Como que essa pessoa não sabe isso! Então eu acho que a questão não é nem a 

quantidade de conteúdo que eu sei, eu acho que o meu problema é para poder 

transmitir esse conteúdo para outras pessoas, e às vezes isso me deixa um pouco 

desanimada mesmo com a situação. (Fernanda – entrevista – grifo meu) 
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Segundo Oliveira (2004), a identidade profissional docente está associada ao 

conceito de identidade social, por entender que é “um processo de identificação de um sujeito 

a um grupo social [classe profissional]” (p. 115). A esse respeito, esses licenciandos não se 

apresentam indiferentes à imagem pública da profissão que, embora seja reconhecida como 

necessária, é desvalorizada e desrespeitada não só pelos alunos em sala de aula, mas também 

pelas políticas públicas que permitem quantidade excessiva de alunos nas turmas, falta de 

recursos para trabalhar, estrutura física precária das escolas, baixos salários, como confirmam 

os extratos a seguir. 

 

É tipo assim, todo mundo sabe e tem consciência da necessidade dessa profissão, da 

necessidade de estar formando mais professores, mas é tipo: eu não quero para mim, 

nem para meus filhos e nem para meus sobrinhos, e ainda fala mal para os outros, 

para não fazer isso aí (Mateus - entrevista). 

 

É totalmente desvalorizada. De certa forma eles já afirmam que o professor é 

sofredor, é uma classe que sofre muito e que não é valorizada. A própria sociedade 

já tem essa cultura e essa visão do professor, de uma classe meio ‘coitada’ e 

inclusive tem muitas piadinhas sobre salário de professor, muitas piadinhas de mal 

gosto com a profissão. Somos desvalorizados e desrespeitados na sala de aula, 

não só pelos próprios alunos. Eu acho que também é uma falta de respeito 

quando eles colocam uma turma com quarenta ou quarenta e cinco alunos, 

porque é praticamente impossível você dar aulas para uma turma com uma 

quantidade tão excessiva de alunos. Você é desvalorizado quando eles não te 

dão recursos para você poder trabalhar. A situação de muitas escolas que eu não 

posso generalizar porque tem muitas escolas que têm uma estrutura física boa, mas 

as que eu conheço a maioria das escolas não tem uma estrutura física boa. A 

própria alimentação dos alunos é prejudicada e tem uma desvalorização do salário, o 

salário do professor é um salário baixo e ao mesmo tempo eu acho que até o 

próprio professor aceita isso, que é uma classe também que eu considero como 

muito desunida onde todo mundo sofre dos mesmos problemas mais é uma classe 

que não se junta, sei lá, eu não sei falar qual é o problema. (Fernanda – entrevista - 

grifo meu). 

[...] Na prática, nas escolas nos deparamos com problemas dos quais destaco a 

indisciplina, falta de interesse de alguns alunos, salas cheias, em algumas escolas 

falta de estrutura física e apoio de superiores, a ausência da família, dentre outros 

problemas que afetam diretamente o andamento do processo educacional e 

dificultam muito o trabalho do professor (Fernanda – memorial - grifo meu). 

 

O Estágio Supervisionado me proporcionou uma vivência no meio escolar, fazendo 

refletir um pouco das dificuldades encontradas pelo professor e me fazendo 

buscar meios para suprir essas necessidades e dificuldades (Mateus – memorial - 

grifo meu.) 

 

O estágio que ajudou mais a aprender e compreender o contexto escolar, pois saímos 

do teórico e fomos para prática, durante meus estágios percebi que muitos alunos 

são desinteressados, que tem professores que ainda tenta motivar, mas que tem 

outros que deixam para lá, os alunos têm preguiça de ler, você mal passa a 

atividade o aluno já grita tia eu não sei fazer isso, antes de tentar fazer a 

atividade já falam que não sabem, tive experiência boas e ruins no estágio, ele 

também ajuda a construir um conhecimento, vivência de novas experiências e 

aprende a dar sentido a algumas coisas (Tainá – memorial - grifo meu) 

 

Nós estávamos conversando hoje nas aulas de disciplina isolada, se você falar que 
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você é professor da Educação Básica das escolas assim de Ensino Fundamental e 

Médio, a própria sociedade te desvaloriza. Agora se você falar que é professor 

igual do Instituto Federal e professor de alguma Universidade, você vê que a 

sociedade te valoriza. Eu acho que é isso que está acontecendo (Daniel – grifo 

meu). 

 

De acordo com Oliveira (2004), os processos relacionais exercem importante 

influência para a constituição da identidade profissional docente. Os licenciandos fazem 

referência às relações estabelecidas com outros professores, com os alunos, com pais de 

alunos, manifestando as percepções acerca dessas relações. 

 

Na aulas de Estágio de observação e regência observei que houve uma grande 

mudança dos alunos da minha época para a de hoje. Hoje os alunos da educação 

básica não respeitam os professores e os funcionários da escola o que algo 

desanimador para nós futuros professores, porém, como nada não é perfeito temos 

grandes desafios nas nossas mãos (Daniel - memorial - grifo meu). 

 

Hoje professor é tratado, comparado como que minha mãe contava antes, a relação 

do professor e aluno, o professor era como se fosse um outro pai ou outra mãe 

dentro de sala de aula e hoje a gente vê até vídeo no facebook de aluno batendo no 

professor. Então eu acho que a situação que o mundo em geral nosso, que nós 

estamos convivendo hoje, não só em relação ao professor mas em tudo né. Eu acho 

que eu procuraria evitar esse contato né, evitar essas certas situações, optando talvez 

por uma outra profissão que não tivesse todo esse contato com tudo isso que nós 

estamos vivendo hoje (Mateus – entrevista). 

 

Os sujeitos dessa investigação destacaram, ainda, que ocorre a transferência 

do papel dos pais na educação dos filhos, e o professor acaba assumindo outros papéis 

que deveriam ser assumidos também pela família, como a formação cidadã do aluno.  

 

Eles [pais] colocam muito para o professor a formação do aluno como cidadão. A 

impressão que eu tenho é que muitas vezes acaba transferindo para o professor 

o papel de educar. Eles acham que o professor que tem que educar o aluno e que 

ele que tem que ensinar boas maneiras e se o aluno é desse jeito a culpa é do 

professor. Só que eu acho que o professor ajuda, porque às vezes a gente conversa 

muito com aluno, a gente escuta muito o aluno. Só que esse dever maior é dos pais 

e eles acabam transferindo tudo para gente na maioria das vezes. Professor é 

tudo, professor é pai, é amigo e é professor (Fernanda – entrevista - grifo meu). 

 

De uma forma geral, todos esses licenciandos se apercebem de que o contexto da 

profissão vem se mostrando cada vez mais complexo e diversificado, face às mudanças 

constantes e às múltiplas situações com que têm que lidar. Constato que a diversidade entre os 

alunos, a falta de motivação e interesse pela escola, as dificuldades de aprendizagem e os 

problemas de integração social são alguns dos desafios que começam a conhecer de perto 

através do contato que tiveram através do Estágio Supervisionado, corroborando assim com 
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os estudos de Oliveira (2004), quando faz as mesmas constatações, ao analisar o 

desenvolvimento da identidade de quatro professoras em início da profissão.  

Para esses licenciandos, o comportamento de um professor diz sobre a 

(des)valorização/ (des)interesse pela profissão. Os licenciandos destacam o encontro, por 

ocasião do Estágio Supervisionado, com antigos professores da Educação Básica que à época 

consideravam como sendo bons professores:  

 

Quando eu fui fazer meu estágio, eu encontrei alguns professores que foram meus 

professores e quando eu falei que eu estava fazendo o estágio eles falaram assim: 

Mas você está fazendo Matemática? O diretor da escola: Você está fazendo 

licenciatura para ser professor? Mas vocês eram tão bons, por que vocês não foram 

fazer uma Engenharia? Ele é diretor da escola, e o diretor da escola tem consciência 

da necessidade de ter bons professores. Olha o que ele virou para mim e para Pedro 

e falou: Você e Pedro não deviam está fazendo isso não. Vocês são doidos? Vocês 

tinham que ir para a área de Engenharia, fazer alguma coisa. Vocês eram tão 

inteligentes, vocês eram tão bons! Porque ele foi professor nosso, né. Vocês eram 

tão bons na matéria para ser professor! Desse jeito. E eu cheguei a ficar assim. E ele 

é professor e diretor, aí pensa assim, o próprio atuante da profissão tem esse 

pensamento, o pessoal lá fora vai ter o que?Qual pensamento vai ter? (Mateus - 

entrevista). 

 

Eu sinto que da época que deu aula para gente para agora, a sensação que eu tenho é 

que ele [Prof. D.] está desistindo e que ele está cansando muito e está deixando os 

meninos fazerem o que querem. Sei lá muita coisa mudou daquela época para cá.  

[...] Eu acho que ele meio que ligou o automático, eu acho que a forma como estão 

as salas de aula hoje te que obriga a ficar desse jeito, porque quando a gente está 

aqui na faculdade a gente sempre fica questionando: -Ah mas meu professor deveria 

ter feito isso e não fez ou o professor deveria ter sido assim e não foi. Só que ao 

mesmo tempo diante da realidade que a gente tem as vezes você fica assim. 

-Ah mas será que eu realmente faria diferente? Eu teria sido diferente dele? Então 

eu acho que a gente passa a entender eles um pouco. Tipo, não concorda só que 

você entende um pouco porque desses professores serem dessa forma[...] 

Sinceramente eu não sei se comigo será diferente, mas de qualquer forma eu acho 

a profissão muito muito estressante e desgastante  (Fernanda – entrevista - grifo 

meu). 

 

[...] dizem: Você vai ser professora? Professora passa fome menina. Por que você 

não vai fazer outro curso? Você vai ser professora? Ave Maria de professor! [...] 

Professor é uma pessoa que ganha pouco e que é muito desvalorizada, não tem 

valor. Eu acho que o professor realmente deveria ser mais valorizado, mas assim, 

não é essa coisa que o professor fala mal da profissão. Eu acho que os professores 

mesmos  não se valorizam e aí não tem valorização das outras pessoas. Se você 

mesmo não se valoriza por que o outro vai valorizar? (Tainá – grifo meu). 

 

A partir das análises, foi possível identificar um conjunto de características do 

contexto das escolas a que esses licenciandos têm-se mostrado atentos: as condições de 

trabalho, as práticas docentes de diferentes professores observados, características mais gerais 

dos alunos, que parecem ter fortes repercussões na identidade docente desses jovens, 

confirmando o que disse Dubar (1997), quando afirma que a identidade é marcada pelo 
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contexto no qual o sujeito está inserido, o qual é influenciador na constituição da identidade 

do sujeito. 

Um ponto que merece atenção é o fato de os sujeitos deste estudo terem concluído 

o curso de formação inicial para professor, sendo, portanto, ‘habilitados’, segundo as 

exigências legais para o exercício da profissão, e manifestarem expressivamente a falta de 

interesse pela profissão docente. 

 

Hoje sinto que estou preparada para entrar no curso novamente (risos), pois 

amadureci muito, mas sinto que não é o suficiente e que não aprendi o 

necessário para entrar na sala de aula. Meu raciocínio e senso dedutivo 

aumentaram consideravelmente. Hoje tenho mais facilidade para aprender conteúdos 

de Matemática da Educação Básica que antes considerava muito difíceis de 

compreender. Quanto ao futuro, meu objetivo, após concluir o curso, é fazer um 

mestrado em alguma área que eu ainda não defini. Por enquanto, meu critério de 

escolha é a localidade, pois não quero ficar muito longe da minha família. Ou talvez 

faça algum curso na área de Engenharia. Ainda estou muito indecisa sobre o 

que fazer.Só sei que não devo e não posso parar de estudar.(Fernanda – 

memorial - grifo meu) 

 

Na verdade, na verdade eu não escolhi ser professor. Eu entrei com o intuito de 

tentar transferir,só que aí lá dentro eu comecei a gostar do curso e tive interesse de 

continuar e no caso de prosseguir. [...] eu ainda queria, tipo terminar e fazer 

Engenharia aí depois com o tempo que eu fui querendo fazer outra coisa, 

especializar né. [...] ainda não tenho perspectiva de lecionar na Educação Básica, 

tenho muita dificuldade. Atualmente a situação para ser professor no ensino básico 

está difícil de lidar com os alunos, pois não respeitam os professores e é uma 

profissão pouco valorizada. [...] Prefiro mestrado, trabalhar como professora na 

Educação Superior (Tainá, entrevista) 

 

Então eu vou estudar para outras coisas, como por exemplo, fazer concurso para 

trabalhar num banco. Isso aí eu tinha vontade e olha que eu não tinha respondido 

àquela hora né. Eu acho que trabalhar num banco, tipo assim, a gente procura 

estabilidade né, e como eu tinha falado do peso muito grande [...] É tipo, aquele 

serviço, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora e eu não tenho que preocupar com 

nada em relação a isso, entendeu? [...] Já pensei em fazer mestrado e tudo, mas eu 

ainda não decidi. Eu quero dar aula independente se é em escola pública, se é no 

mestrado, se é numa faculdade, se é numa escola particular, não sei. Eu acho que eu 

ainda não decidi, eu acho que eu prefiro passar por uma experiência. Por isso 

que eu queria logo formar e já entrar para poder ter uma experiência para falar 

assim: Eu já vou ter certeza logo, é isso e isso, se não for também, eu vou 

procurar outro caminho. Eu não vou ficar ali enrolando e fazendo de qualquer 

jeito não. Porque quando a gente não gosta a gente faz de qualquer jeito, não dá nem 

25% da capacidade nossa.  (Mateus – entrevista – grifo meu) 

 

O Estágio supervisionado foi uma ótima experiência, já que foi a partir da realidade 

que vivi na sala de aula que eu pude perceber se aquele era o caminho que eu 

gostaria de seguir. Apesar de toda a ajuda fornecida pelo professor que nos cedia as 

turmas, ser professor é algo que exige muito do profissional. Não dá para chegar e 

fazer qualquer coisa, dar qualquer aula, a experiência do professor que está na 

educação há tantos anos, trabalhando em sala de aula nos dá direção e nos mostra 

que ensinar é algo extremamente difícil, e isso só se percebe quando se adentra no 

ambiente e se trabalha nele. Nesta etapa final, a única coisa que desejo é concluir 

minha graduação da melhor forma possível, ainda esperando que algo me faça 

querer ser professora, mas acreditando que somente um milagre ou 
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necessidade me façam entrar nesse ramo, onde cada dia que passa, a 

desvalorização cresce, as condições de trabalho diminuem e a única coisa que 

permanece é a esperança de um futuro melhor (Beatriz – memorial – grifo meu) 

 

Meu objetivo é dar aula no Instituto ou em uma Universidade. Por enquanto eu vou 

tentar dar aula para o Ensino Fundamental e Médio, só que depois eu vou procurar 

algo melhor para mim. Eu não pretendo ficar lá por muito tempo (Daniel – 

entrevista - grifo meu). 

 

A partir das análises das histórias desses licenciandos, pude perceber que o 

processo de construção da identidade profissional docente é profundamente influenciado pelas 

condições sociais e pelos contextos em que se desenrola a sua prática, gerando diversos 

dilemas e tensões para o processo de constituição da identidade profissional desses sujeitos, 

revelando suas inseguranças e indecisões em relação ao futuro profissional. As histórias 

desses licenciandos remetem a Oliveira (2004), quando afirma que o processo de constituição 

da identidade profissional sofre inúmeras influências, tais como: biografia/Eu, formação 

inicial, conhecimento profissional, processos relacionais, contextos escolares e condições 

sociais da pós-modernidade. Esses licenciandos indicam características dos alunos, as 

condições de trabalho, a baixa remuneração e outros fatores que apontam como 

influentes para a constituição da identidade profissional docente. Eles possuem uma 

imagem social do ‘ser professor’ mantida pela sociedade que, comumente, não oferece 

referências positivas e mobilizadoras da escolha pela profissão e para a constituição da 

identidade docente. 

Eles concluem o curso sentindo-se despreparados para enfrentar a complexidade 

existente no dia a dia das salas de aula, nas escolas por onde têm passado durante todo o 

período do curso.  

Suas histórias retratam suas percepções (e sentimento de impotência) diante das 

condições de trabalho, sobre o descontentamento da classe profissional, os problemas que têm 

afetado essa classe trabalhadora (estresse, condições precárias de trabalho, o desrespeito dos 

alunos, dos pais e das autoridades, desvalorização salarial, dentre outros) têm exercido forte 

influência no processo de constituição da identidade profissional docente desses licenciandos. 

É notório que fatores se repetiam como sendo influenciador da maioria dos seus 

dilemas e tensões presentes em cada escolha (escolha do curso, na decisão de dar 

continuidade ao curso, de assumir uma identidade profissional, nas histórias a respeito das 

diversas experiências ao longo do Estágio Supervisionado e do PIBID, de decidir pela 

continuidade (ou não) na profissão docente). 
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Assim como na pesquisa de Guimarães (2004, p. 35), os dados dessa pesquisa 

mostram que, dentre os motivos que tem levado licenciandos a não se interessarem pela 

profissão estão: as condições desfavoráveis de trabalho, a desvalorização social da profissão 

(baixos salários, condições precárias das escolas), a diversificação do público (desrespeito dos 

alunos, das famílias), falta de políticas públicas de qualificação para atender aos desafios 

constantemente impostos aos professores pelos desafios contemporâneos, entre outros 

aspectos, além de a docência na Educação Básica, parecer estar se tornando, de maneira geral, 

um trabalho mais cansativo e desgastante. 

As histórias dos licenciandos retratam suas percepções acerca das condições de 

trabalho do professor, revelam suas aprendizagens da docência, como também suas 

inseguranças em relação à profissão docente. Revelam que a identidade profissional docente 

desses sujeitos se encontra em um estado de indefinição e deixam evidente que a 

possibilidade de futuros professores assumirem a profissão docente e dar respostas às 

questões que desafiam a escola hoje depende de inúmeros fatores, constituindo, inclusive, um 

desafio para os cursos de formação de professores, no sentido de repensar as Diretrizes para a 

organização do Curso, diante das expectativas dos licenciandos, como também dos seus 

medos e receios e frustrações em relação à profissão docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Para finalizar esta dissertação – que procurou investigar o processo de 

identificação do licenciando em Matemática com a profissão docente, e as contribuições da 

formação inicial nesse processo – retomo o exposto nos capítulos anteriores e teço algumas 

considerações. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, tive como objetivo geral 

desvelar indícios de constituição da identidade docente de licenciandos do Curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes/Campus Montes Claros). Os objetivos específicos foram: a) evidenciar os 

indícios de constituição de identidade profissional docente apresentados pelos sujeitos em 

formação em suas histórias de vida; e b) identificar os aspectos que os mesmos explicitam 

serem fundamentais para a formação docente, a partir das experiências de formação 

proporcionadas pelo curso de licenciatura em Matemática da Unimontes.  

Na perspectiva de responder aos objetivos deste estudo, foi adotada uma 

metodologia de abordagem qualitativa, tendo como instrumento de produção e análise de 

dados as histórias de vida dos sujeitos, acessadas a partir de um memorial de formação e 

complementadas por entrevistas semiestruturadas. Os dados analisados foram organizados em 

duas categorias: a) trajetória de formação anterior ao ingresso na licenciatura e b) trajetória de 

formação na licenciatura. 

Por meio da análise dos dados da pesquisa busquei identificar as marcas deixadas 

por algo ou alguém ao longo da trajetória de vida dos licenciandos, bem como as experiências 

nas quais eles tiveram oportunidade de vivenciar e que contribuíram para a formação de sua 

identidade profissional.  

Partindo do princípio de que a construção da identidade profissional docente é um 

processo contínuo, que tem inicio no ambito familiar e que é uma construção singular do 

sujeito,  como resultado do movimento permanente entre o “eu” do licenciando e suas 

interações sociais. As marcas deixadas nos diferentes estágios de vida dos licenciandos, em 

relação à escolha pelo curso,  dizem respeito aos sinais identificados nas vivências dos 

licenciandos: o gosto e o interesse pelo conhecimento matemático, a admiração pela mãe 

professora, as relações mobilizadoras estabelecidas com Professores de Matemática da 

Educação Básica, as opções de cursos disponíveis para a nota obtida no processo seletivo; as 

poucas condições financeiras da família para subsidiar os estudos em outra cidade; o desejo 

de cursar um curso superior; a possibilidade de mudar para o curso de Engenharia; a procura 
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por melhores condições de vida, e outros fatores sociais e econômicos que se fizeram 

presentes ao longo da trajetória de vida dos sujeitos. Todas as marcas deixadas, sejam no 

Estágio Supervisionado e/ou nas vivências da infância, contribuiram para a constituição da 

identidade docente dos licenciandos.  

Como síntese do primeiro objetivo de pesquisa, diante das análises realizadas 

com base nos dados produzidos nesta investigação, foi possível identificar alguns indícios de 

constituição de identidade profissional docente apresentados pelos sujeitos em suas histórias 

de vida: capacidade de descrever detalhadamente como se deu o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem em uma experiência (tanto na trajetória da Educação Básica quanto da 

licenciatura); a superação de uma visão anterior acerca da profissão docente; intenção de 

incorporar aspectos da prática pedagógica observados em outros professores (tanto na 

trajetória da Educação Básica quanto da licenciatura); intenção de incorporar atitudes relativas 

ao manejo de classe, a como lidar com características físicas da sala de aula, a uma postura de 

autoridade que inspire respeito; capacidade de refletirem sobre a própria experiência 

vivenciada por ocasião do Estágio Supervisionado ou pelo PIBID; consciência da necessidade 

de refletirem sobre as estratégias didáticas de que deveriam estar munidos para a otimização 

do processo de ensino e aprendizagem; consciência da necessidade de dominarem o conteúdo 

da disciplina que irão ministrar; desejo de aprender e de possuir um domínio intelectual no 

campo de conhecimento da Matemática; desejo de se identificar com a profissão docente. 

Foi possível me aproximar de inúmeros indícios de identidade, como também 

alguns aspectos que os licenciandos consideram importantes para o formar-se professor, que 

apresento a seguir como síntese do segundo objetivo de pesquisa: conhecer o conteúdo que 

se ensina; ter conhecimento sobre o ensino; valorizar a própria profissão; ter boas condições 

de trabalho; ter apoio das autoridades; além de tais aspectos, apontam o PIBID e o Estágio 

Supervisionado como oportunidade de assumir papéis mais próximos daqueles do professor 

que atua em sala de aula; bem como a necessidade de encontrar sentido para as teorias 

pedagógicas; de reorganização das disciplinas do curso de licenciatura de modo a priorizar a 

formação do professor de Matemática de Educação Básica. 

Ao procurar as principais influências no processo de construção da identidade 

docente, pude perceber que não existe uma constante e que cada licenciando vive suas 

experiências de modo particular, consoante com a sua história de vida. Os dados apontam 

que, dentre as experiências mobilizadoras (positiva/negativamente) de identidade docente 

estão: as experiências com a família, como aluno da Educação Básica, a escolha do curso, as 

experiências propostas pelo Curso, PIBID, e, sobretudo, Estágio Supervisionado.  
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Corroborando a ideia dos licenciandos, reafirmo a importância do ambiente 

escolar para a formação do futuro professor e, portanto, para o processo de constituição da sua 

identidade profissional docente, pois ele é composto de diversos fatores envolvidos na 

complexidade do dia a dia das salas de aula e compreendê-los pode contribuir para a formação 

profissional docente do licenciando.  Conhecer o espaço no qual irá atuar, os estudantes, a 

realidade da escola e o contexto no qual está inserida, fazer várias leituras, observações e 

reflexões são práticas desenvolvidas no Estágio Supervisionado que contribuem para a 

constituição da identidade profissional docente do licenciando. Nesse sentido, apesar de ser 

uma atividade diferente do Estágio, chama a atenção a importância do PIBID para a formação 

docente dos licenciandos. 

Estudar a constituição da identidade docente desses licenciandos foi uma 

atividade bastante instigante.  Os memoriais de formação e as entrevistas semiestruturadas 

sobre as histórias de vida dos sujeitos foram relevantes para a realização deste estudo. Foi 

possível perceber os modos singulares como os sujeitos iam dando significado às suas 

vivências e iam interpretando as experiências ao longo da trajetória de formação.  

Ao longo deste estudo, pude perceber que as histórias de cada sujeito são 

portadoras de significados, e, ao entrarem em processos de formação, elas são rememoradas, 

tornando-se mobilizadoras (ou não) de identidade. Ao relatarem as experiências anteriores ao 

ingresso no curso de Licenciatura, os licenciandos relatam experiências marcantes na fase da 

Educação Básica como importantes influências para a construção do seu Eu profissional, 

deixando explícitas algumas qualidades desejáveis (dos professores ‘modelos’) e indesejáveis 

(dos ‘antimodelos’) que desejam (ou não) tomar para si, validando, assim, as experiências 

educativas marcantes para a construção da sua identidade profissional docente. 

Soma-se ainda o fato de que o principal motivo que levou esses licenciandos a 

escolheram o curso de Licenciatura em Matemática foi o gosto específico pelo conhecimento 

matemático. Também é importante mencionar que as tensões e dilemas presentes no momento 

da escolha do curso tiveram como principal motivo a visão pouco mobilizadora que eles já 

possuíam acerca da profissão docente, visão essa que foi adquirida a partir das interações com 

‘outros significativos’, antes do ingresso no curso, visto tratar de sujeitos sem experiência.  

Diante de tais considerações, é preciso um “redimensionamento das 

aprendizagens que tomam lugar nos contextos dos cursos” de licenciaturas, como defende 

Catani (1997, p. 34). A esse respeito, essa autora considera que a escrita das histórias da 

formação apresenta-se como uma das práticas de formação que podem favorecer a 

compreensão dos processos formadores (CATANI, 1997). Para isso, devem-se considerar as 
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experiências anteriores dos licenciandos, é preciso ouvir suas histórias, trabalhar suas 

memórias de forma reflexiva. 

Ainda que não tenha sido objetivo deste estudo, nos dias em que estive em contato 

com esses licenciandos, pude perceber que eles sentiram-se mobilizados pelas reflexões 

realizadas, via memorial de formação e entrevista, sobre a história de vida pessoal e familiar e 

sobre as experiências da trajetória da formação, cujos resultados encaminham-me em direção 

de Abrahão (2011), para quem a “narrativa de vida” é capaz de “clarificar e ressignificar 

aspectos, dimensões e momentos da própria formação” (p. 166, grifo da autora).  Ficou 

evidente que nem todos os licenciandos, realizaram uma narrativa com profundidade a 

respeito da sua trajetória de vida, contudo, para alguns deles essa atividade oportunizou um 

momento de resgate, compreensão e busca do que deseja “vir a ser” em sua trajetória 

profissional. 

Os resultados desse estudo apontam para o potencial formativo do memorial de 

formação e da entrevista semiestruturada, em que a prática da reflexidade de licenciandos 

sobre a própria história de vida, e vem corroborar ainda com as constatações de Catani (1997), 

Marcelo (2009b), Fiorentini (2012) e Martins (2012), que apontam para a importância de os 

cursos de formação inicial de professores, proporcionarem momentos que permitam a 

construção de narrativas sobre os percursos de formação, para que os licenciandos possam 

refletir sobre o passado, para compreender o presente e para melhor direcionar o futuro. 

Com base nos indícios de identidade docente manifestados pelos licenciandos e 

nos fatores apresentados por eles como importantes para formar-se professor, percebe-se que 

o curso contribuiu para a constituição da identidade profissional docente desses licenciandos, 

contudo, fica claro que ele não atendeu às expectativas desses sujeitos em relação à formação 

profissional docente. 

Apesar de afirmarem que sentem que adquiriram condições de preparar-se para 

uma aula, muitos dos licenciandos esperavam do curso algo que lhes trouxesse mais 

segurança na hora de ministrar as aulas de Matemática (domínio de metodologias e do 

conhecimento matemático), e de enfrentar a complexidade existente no dia a dia das salas de 

aula, nas escolas de Educação Básica. Além das inquietações mencionadas anteriormente, os 

licenciandos fizeram alguns apontamentos que servem de sugestão para reflexões futuras. 

Para alguns, o curso deveria ter menos disciplinas da Matemática Pura, para outros, deveria 

reorganizar as disciplinas de formação pedagógica de modo a priorizar o preparo dos futuros 

professores para enfrentar o dia a dia da sala de aula na Educação Básica. 
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Ao longo da pesquisa, pude perceber que os licenciandos, tanto no momento que 

antecedeu o último período do curso (através das informações do memorial), como logo após 

o seu término (através das informações das entrevistas semiestruturadas), não manifestaram 

intenção de ser professor, mas, sim, receio em se tornar um professor de Educação Básica.  

Considero preocupante o fato de estarmos formando professores de Educação 

Básica que não desejam assumir a docência nessa modalidade de ensino. Mesmo 

apresentando forte identificação com o ‘ser professor de Matemática’, esses licenciandos não 

manifestaram intenção de exercer essa profissão, de o ‘ser professor’ fazer parte dos seus 

projetos pessoais. Apesar de as motivações iniciais dos sujeitos deste estudo sobre o ser 

professor terem sido alteradas ao longo do curso, os licenciandos concluem o curso sem 

manifestar o desejo de exercer a docência em turmas da Educação Básica. Mesmo estando 

‘habilitados’ segundo as exigências legais para o exercício da profissão, muitos dos 

licenciandos afirmam que não tem interesse em exercer a docência nesse nível de ensino.  

Constato, então, que é necessário avançar nas discussões sobre a necessidade 

de se repensar as Diretrizes para a organização do Curso de Matemática diante das 

expectativas dos licenciandos. 

A realização deste estudo veio reafirmar a minha convicção de que ser professor 

de Educação Básica (ou professor formador), nos dias atuais, é um desafio que exige estar em 

constante formação e estar sempre a (re)construir identidades. Para além disso, mediante a 

complexidade dos tempos em que vivemos, o professor confronta-se com forças conflitantes 

do interior e do exterior do sistema educativo que exercem grande pressão para a constituição 

da sua identidade profissional.  

A possibilidade de futuros professores assumirem o compromisso de equidade 

social e educacional em sua atuação na Educação Básica, tendo condições formativas para dar 

respostas às grandes questões com que a escola se confronta hoje, depende de múltiplos 

fatores, como vimos nesta investigação. No entanto, torna-se claro que, diante das inúmeras 

exigências que se colocam ao trabalho do professor, é imprescindível reforçar e fortalecer a 

formação inicial, bem como a tomada de iniciativas com medidas que contribuam para a 

valorização e o fortalecimento do exercício profissional. 

Este trabalho constituiu uma experiência muito significativa de aprendizagem, 

através da qual pude explorar caminhos inusitados, áreas e autores que me eram 

desconhecidos e repensar a minha própria identidade profissional. Ouvir as histórias de vida 

desses licenciandos foi um elemento significativo desse percurso. Por tratar-se de um trabalho 

de mestrado e de uma temática de tamanha complexidade, apresentei apenas uma parte do que 
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pude perceber ao longo deste estudo. O olhar mais aprofundado de outros pesquisadores 

poderá explorar pontos não abordados.   

Também não foi possível condensar o meu resultado pessoal neste documento, o 

qual vai com certeza transformar as minhas práticas como professora e investigadora. Espero 

que, assim como me foi dada essa oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente, por 

meio deste trabalho, sejam criadas as condições para que futuros professores e professores em 

exercício também possam desenvolver-se, e que seu crescimento esteja sempre bem presente 

na sua identidade profissional.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTADE LICENCIANDOS 

 

 

 

PPGEd - Programa de Pós-graduação em Educação 

 

 

Título: Um Estudo da Identidade Docente de Licenciandos em Matemática da Unimontes 

Mestranda: Marineide Almeida Rocha 

Orientadora: Prof.ª Drª Adriana Assis Ferreira 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Sobre as recordações da Educação Básica que marcaram. Comente sobre os aspectos 

positivos e negativos 

2. Você teve convivência com algum professor no qual você se espelhou na escolha da 

profissão de docente? Quais as características desse professor?  

3. Fale sobre as motivos da opção pelo Curso de Licenciatura em Matemática 

4. Fale sobre as primeiras experiências na licenciatura, com os professores, com as 

disciplinas. Comente sobre os aspectos positivos e negativos 

5. Fale sobre as experiências no PIBID.  

6. Me conte um pouco sobre cada fase do Estágio Supervisionado. Como foi o 

desenvolvimento das atividades realizadas por você enquanto estagiário? 

7. Alguma situação vivenciada no estágio supervisionado te surpreendeu? Comente. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome  

Idade  

Estágio que está realizando (    ) II      (    ) IV 

Nome da escola que realiza estágio  

Cidade que se localiza a instituição   

Nome do professor supervisor do estágio  

Série(s) que realiza o estágio  
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8. Conte sobre a experiência no Estágio Supervisionado. Comente sobre os aspectos 

positivos e negativos.  

9. Conte sobre as experiências positivas.  

10. Houve dificuldades durante o Estágio? 

11. A sua formação e a vivência do Estágio forneceram ferramentas para superar estas 

dificuldades? 

12. O que pretende fazer após a conclusão do Curso? Comente seus planos futuro para a 

profissão.  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: UM 

ESTUDO DA IDENTIDADE DOCENTE DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA 

DA UNIMONTES, por ser aluno do oitavo período do curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Campus Montes Claros, sujeito da 

pesquisa. 

A pesquisa em questão será desenvolvida pela mestranda e pesquisadora 

Marineide Almeida Rocha sob a orientação da Profa. Dra. Adriana Assis Ferreira do 

Programa de Pós-graduação em Educação – PPGEd, da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com da Universidade Estadual de Montes 

Claros (UNIMONTES). 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar como se dá a construção da identidade 

profissional docente do estagiário a partir da vivência no Estágio Supervisionado previsto no 

Curso de Licenciatura em Matemática da UNIMONTES.  

Caso decida aceitar o convite, será submetido(a) aos seguintes procedimentos: a) 

Construção de memorial de formação (RELATO CONTENDO REFLEXÕES SOBRE A 

TRAJETÓRIA ESTUDANTIL/FORMATIVA E PROFISSIONAL); b) entrevista 

semiestruturada, que será gravada em áudio, cujo tempo será de aproximadamente duas horas. 

As perguntas relacionam-se à profissão de professor e à prática docente; c) observação de 04 

aulas.  

Os riscos relacionados com sua participação nesta pesquisa são mínimos, podendo 

haver algum constrangimento em responder determinada pergunta da entrevista ou se sentir 
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constrangido(a)/desconfortável nos momentos em que terá suas práticas pedagógicas (e 

planejamento das mesmas) observadas pelo pesquisador. No intuito de minimizar tal situação, 

você poderá a qualquer momento: a) optar em não responder à(s) pergunta(s) ou solicitar o 

fim da entrevista durante sua realização; b) optar por não ser observado em determinado(s) 

momento(s) da regência ou solicitar o fim da observação.  

Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa é o de 

possibilitar a discussão e a reflexão sobre a formação da identidade docente de professores de 

matemática no Estágio Supervisionado, além de contribuir de forma significativa para 

pesquisas na área. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos 

e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação.  

A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não 

havendo remuneração para tal.  Não há previsão de despesas por parte dos pesquisadores. 

Entretanto, os gastos com impressão do memorial de formação poderão ser ressarcidos pelo 

responsável pela pesquisa, caso seja requerido pelo participante. Não está prevista 

indenização pela participação na pesquisa, mas se a qualquer momento houver algum dano a 

você, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Qualquer gasto financeiro da sua parte não será ressarcido pelo responsável pela 

pesquisa, pois não está previsto ressarcimento. Não há previsão de despesas por parte dos 

pesquisadores. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento 

se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal e do orientador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua 

participação agora ou em qualquer momento. 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 

da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 
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Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Pesquisadores: 

Marineide Almeida Rocha 

Endereço: Rua Inhumas, 228. Ap 104, Centro. CEP: 39.510-000 – Janaúba/MG. E-mail: 

marineidealmeidarocha@gmail.com 

 

Dra. Adriana Assis Ferreira  

Endereço: UFVJM – Campus JK. Rodovia MGT 367 – Km 583, nº 5.000 – Alto da Jacuba – Diamantina - MG. 

Mestrado em Educação/PPGIEd – Sala 17 do Prédio 2. Telefones: (38) 3532- 1261; (38) 3532-1253 E-mail: 

aassisferreira@gmail.com 
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Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM. Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da 

Jacuba – Diamantina/MG CEP 39.10000. Tel. (38)3532-1240 – Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior. 

Secretária: Ana Flávia de Abreu. Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou cep@ufvjm.edu.br 

mailto:marineidealmeidarocha@gmail.com
mailto:aassisferreira@gmail.com
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO PARA USO DA INSTITUIÇÃO 

COPARTICIPANTE 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE  

(CARTA DE ANUÊNCIA) 

 

Declaro ter lido e concordado com o parecer ético emitido pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

conhecer e cumprir as 

ResoluçõesÉticasBrasileiras,emespecialaResoluçãoCNS466/12.Estainstituiçãoestáciente 

de suas responsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa 

intitulado: “UM ESTUDO DA IDENTIDADE DOCENTE DE LICENCIANDOS EM 

MATEMÁTICA DA UNIMONTES” e   de  seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, 

dispondodeinfraestruturanecessáriaparaagarantiadasegurançaebem-estar,sobestudopelos 

pesquisadores responsáveis, Prof.ª Dra. Adriana Assis Ferreira e a mestranda Marineide 

Almeida Rocha. 

 

 

 

MontesClaros/MG, de de 2017. 

 

 

 

Assinatura do Pró-Reitor de Pesquisa 
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APÊNDICE D – MATRIZ DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

DA UNIMONTES – Turma 2013/2017 

 

 

 

1º Período 

 

Disciplinas 

 

Carga Horária (h/a) 

 

Teóricas 

(Subturmas A e B) Total de 

aulas 

semanais 

Total 

Praticas de 

Lab Ensino e de 

formação 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 3  1 4 72 

GEOMETRIA ANALÍTICA 3 1 1 5 90 

GEOMETRIA EUCLIDIANA/DESENHO 

GEOMÉTRICO 

2 2 1 5 90 

BASES DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA I 

1  2 3 54 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 3   3 54 

SOMAS PARCIAIS 12 3 5 20 360 

 

 

 

 

2º Período 

 

Disciplinas 

 

Carga Horária (h/a) 

Teóricas (Subturmas A e B) Total de 

aulas 

semanais 

 

Total 
Praticas de 

Lab Ensino e de 

formação 

ÁLGEBRA LINEAR I 3   3 54 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

I 

4 2  6 108 

GEOMETIRA EUCLIDIANA ESPACIAL 1  1 2 36 

TOPICOS DE FILOSOFIA 3   3 54 

BASES DO ENSINO E DA 

APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA II 

1  2 3 54 

PROGRAMAÇÃO I 2 1  3 54 

SOMAS PARCIAIS 14 3 3 20 360 
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3º Período 

 

Disciplinas 

 

 

 

 

 

 

Teóricas 

Carga Horária (h/a) 

(Subturmas A e B)  

 

 

Total de aulas 

semanais 

 

 

 

 

 

Total 

Praticas de 

Lab Ensino e de 

formação 

ÁLGEBRA LINEAR II 2  1 3 54 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

II 

3 2  5 90 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

3   3 54 

FÍSICA I 2 1  , 

3 

54 

INFORMÁTICA NA MATEMÁTICA 

BÁSICA E VICE-VERSA I 
1  2. 3 54 

PROGRAMAÇÃO II 1 2  3 54 

SOMAS PARCIAIS 11 6 3 20 360 

 

 

 

 

4º Período 

 

Disciplinas 

 

Carga Horária (h/a) 

 

Teóricas 

(Subturmas A e B) Total de aulas 

semanais 

 

Total 
Praticas de 

Lab Ensino e de 

formação 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

III 

2 2  4 72 

ESTATÍSTICA I 2 1 1 4 72 

INGLES INSTRUMETAL PARA 

MATEMÁTICA 

3   3 54 

INFORMÁTICA NA MATEMÁTICA 

BÁSICA E VICE-VERSA II 

1  2 3 54 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 2   2 36 

TEORIA DOS NÚMEROS 3  1 4 72 

SOMAS PARCIAIS 13 4 3 20 360 
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5º Período 

 

Disciplinas 

 

Carga Horária (h/a) 

 

Teóricas 

(Subturmas A e B) Total de aulas 

semanais 

 

Total 
Praticas de 

Lab Ensino e de 

formação 

SUJEITO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 3   3 54 

ESPAÇOS MÉTRICOS 3  1 4 72 

FÍSICA II 2 2  4 72 

ESTATÍSTICA II 2 1  3 54 

DIDÁTICA GERAL 3   3 54 

PLANEJAMENTO E PRÁTICAS PARA O 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

1  2 3 54 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO   6 6 120 

SOMAS PARCIAIS 14 3 9 26 480 

 

 

 

6º Período 

 

Disciplinas 

 

Carga Horária (h/a) 

 

Teóricas 

(Subturmas A e B) Total de aulas 

semanais 

 

Total 
Praticas de 

Lab Ensino e de 

formação 

CÁLCULO NUMÉRICO 2 1  3 54 

GEOMETRIA DESCRITIVA 2   2 36 

ESTRUTURAS ALGÉBRICAS 4   4 72 

FÍSICA III 3 1  4 72 

FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL 

COMPLEXA 

3  1 4 72 

PRODUÇÃO DE MÓDULOS DIDÁTICOS 

E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

1  2 3 54 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO   6 6 120 

SOMAS PARCIAIS 14 3 9 26 480 
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7º Período 

 

Disciplinas 

Carga Horária (h/a) 

 

Teóricas 

(Subturmas A e B) Total de 

aulas 

semanais 

 

Total 
Praticas de 

Lab Ensino e 

de formação 

ANÁLISE REAL 5  1 6 108 

OPTATIVA GRUPO I/ II/III/IV 2 1  3 54 

OPTATIVA GRUPO III* 2 1  3 54 

INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS ORDINARIAS 

5   5 90 

ATIVIDADES COOPERATIVAS PARA O 

ENSINO E A APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA 

1  2 3 54 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO   6 6 120 

SOMAS PARCIAIS 14 3 9 26 480 

SOMAS PARCIAIS 15 2 3 20 360 

* A escolha de pelo menos uma disciplina do Grupo III é obrigatória. 

 

 

 

 

8º Período 

 

Disciplinas 

Carga Horária (h/a) 

 

Teóricas 

(Subturmas A e B) Total de 

aulas 

semanais 

 

Total 
Praticas de 

Lab Ensino e de 

formação 

ANÁLISE NO R
n
 4   4 72 

OPTATIVA GRUPO I/II/III/IV 2 1  3 54 

Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais 3   3 54 

OPTATIVA GRUPO II (obrigatória)
*
 2 1  3 54 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 3  1 4 72 

A PRÁTICA DE AULAS EM SALA DE 

AULA 

1  2 3 54 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO   6 6 120 

SOMAS PARCIAIS 14 3 9 26 480 

*
A escolha de pelo menos uma disciplina do Grupo II é obrigatória. 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

TOTAL GERAL 08 5 7 160 600 

 

 

Demonstrativo da Carga Horária: Horas/aula Horas 

Conteúdos de Natureza Científico- 

Culturais 

2394 1995 

Estágio Supervisionado 480 400 

Pratica de Formação 486 405 

AACC 240 200 

Carga Horária Total: 3600 3000 

Fonte: Unimontes/PPC Matemática, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 


