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RESUMO 

 

Sob uma perspectiva problematizada da formação de professores, o presente trabalho visa 

discutir identidades profissionais de formadores de professores que lecionam disciplinas 

de conteúdo matemático em cursos de Licenciatura em Matemática. A pertinência de 

nossa temática de interesse – identidade profissional docente – emerge de discussões na 

literatura de pesquisa recente em Educação Matemática. A partir da literatura, 

entendemos que essas identidades têm relações intrínseca com as práticas docentes dos 

formadores. Nosso interesse de pesquisa está justamente na relação entre identidades e 

práticas profissionais. Esperamos contribuir com a discussão sobre identidades 

profissionais de formadores de professores por meio de um estudo empírico baseado na 

observação, registrada em filmagens, de aulas de formadores, a partir das quais 

procuramos reconhecer aspectos de suas identidades emergentes de suas práticas. Para 

esta pesquisa, analisaremos dados, produzidos entre fevereiro e abril de 2018, referentes 

a dois desses formadores: um atuante no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), lecionando aulas de Cálculo I; e outra atuante na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), lecionando aulas de Geometria 

Euclidiana. Este trabalho foi organizado em formato multipaper, estruturado em três 

capítulos: um de introdução estendida, um em formato de artigo e outro de considerações 

finais. Nossos dados indicam que os formadores participantes, por meio de suas práticas, 

se identificam como formadores de professores, e não somente como pesquisadores de 

uma universidade; além de desenvolverem ações que apontadas pela literatura de 

pesquisa como relevantes para a formação de professores. 

 

Palavras-chaves: identidade profissional docente, formadores de professores, formação 

inicial de professores. 
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ABSTRACT 

 

Under a problematized perspective for teachers education, this work aims to discuss 

professional identities of lecturers who teach mathematical content disciplines in 

undergraduate programs for teachers pre-service education. The relevance of our theme 

of interest – teachers’ professional identity – emerges from discussions in the recent 

research literature in mathematics education. Grounded on the literature, we understand 

that these identities have intrinsic relations we the subjects’ teaching practices. Our 

research interest is precisely in the relationships between professional identities and 

practices. We expect to contribute with the discussion on professional identities of 

teachers’ educators trough an empirical study based on video recorded observation of 

lectures given by teachers’ educators, on which we seek to recognize aspects of their 

identities emerging from their practices. In this research, we analyze data related with two 

teachers’ educators: one from the Federal Institute of Education, Science and Technology 

of Rio de Janeiro (IFRJ), teaching Calculus I; and a second one from the Federal Rural 

University of Rio de Janeiro (UFRRJ), teaching Euclidean Geometry. This dissertation is 

organized in a multipaper format, and structured in three chapters: an extended 

introduction, a second one in a paper format, and the third one with final considerations. 

Our data suggest that the participant lecturers, through their practices, identify themselves 

as teachers’ educators, and not only as university researchers. Moreover, they develop 

actions that the research literature acknowledges as relevant to teachers’ pre-service 

education. 

 

Keywords: teachers’ professional identities, teachers’ educators, teachers’ pre-service 

education. 
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1. INTRODUÇÃO ESTENDIDA.  

Neste trabalho pretendemos investigar possíveis articulações entre a identidade 

profissional docente de formadores de professores que atuam em cursos de Licenciatura 

em Matemática, sua formação e sua prática. Pensamos que a relevância de entender tais 

articulações decorre do fato de a literatura no campo das investigações em Educação 

Matemática tem como agenda a formação inicial dos professores (EVEN; BALL, 2009). 

Não são novas as críticas aos cursos de licenciatura por não formarem professores 

preparados para atuarem no contexto da escola básica. Klein (1908), por exemplo, atentou 

para um fato preocupante que é tão atual quanto era na época em que foi identificado pelo 

autor como “dupla ruptura”: a falta de articulação entre a Matemática escolar e a 

Matemática superior. Fiorentini e Oliveira (2013), por sua vez, problematizam que 

Matemática é necessária ao professor para ensinar; enquanto Moreira (2012) atenta para 

a estrutura do curso de licenciatura em Matemática. Entretanto pouco se tem discutido 

sobre os formadores1 que atuam na formação inicial de professores. 

Diante desse contexto temos a pretensão de investigar como se relacionam a 

prática, a formação e a identidade profissional docente2 do formador, por compreender 

que essa tríade tangencia direta ou indiretamente a formação inicial de professores de 

Matemática. 

Para tal dividiremos esse trabalho em três capítulos: introdução, um artigo sobre 

aspectos emergentes da identidade profissional docente e outro com considerações finais. 

No capítulo 1: apresentamos a trajetória do autor como estudante de graduação, suas 

inquietações como estudante de mestrado, que dão o contexto de motivações desta 

investigação, e buscamos dar um panorama de como a nossa compreensão sobre 

identidade profissional docente situa nosso objetivo e questão de pesquisa. No capítulo 2 

buscamos discutir possíveis relações entre identidade e prática do formador na 

licenciatura, abordando ações, a partir de observações de aulas na formação inicial. Por 

fim, no capítulo 3 aprofundaremos a discussão sobre as perspectivas que temos sobre a 

 

1 A fim de não provocar dubiedade usaremos o termo “professores” para nos referirmos aos professores da 

educação básica ou aos licenciandos, no sentido de professores em formação ou futuros professores. Por 

outro lado, usaremos o termo “formadores” para nos referirmos aos professores da licenciatura. 
2 Além disso, usaremos o termo “identidade” para nos referirmos ao conceito de identidade em seu âmbito 

mais amplo; usaremos o termo “identidade profissional” para nos referirmos ao conceito de identidade no 

contexto de uma profissão; e “identidade profissional docente” para nos referirmos ao conceito de 

identidade no contexto da profissão docente. 
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identidade profissional docente; pretendemos demarcar o compromisso político do 

trabalho em questão, no contexto situado; além de sugerir uma agenda de trabalho para 

futuras investigações sobre a mesma temática.  

Vale destacar que a redação deste texto será redigida na primeira pessoa do plural 

por entendermos que este trabalho é uma produção coletiva que resulta de discussões 

entre o autor e integrantes do grupo de pesquisa, integrantes do grupo de orientação, e 

orientadores. No entanto, a próxima seção será escrita na primeira pessoa do singular por 

descrever a trajetória e experiências do autor.  

 

1.1 Trajetória Pessoal e Motivações para o Trabalho 

Como pretendemos discutir a relação entre identidade profissional docente e 

prática, a seguir descreverei minha trajetória pessoal, por entender que a mesma situa a 

problemática de pesquisa sobre identidade profissional. Ressalto que o desenvolvimento 

desse estudo compõe, tanto minha constituição identitária enquanto professor, quanto 

minha constituição identitária quanto sujeito. 

Em 2011, ingressei não só no primeiro curso de graduação do IFRJ - Campus 

Paracambi, como também na primeira turma deste curso. Este fato é muito importante, 

pois, não todo, mas uma parte do corpo docente do curso, parecia ter consciência de que 

seu público era um grupo de professores em formação. De fato, lembro que na maior parte 

das aulas as frases “Quando vocês estiverem dando aula...” e “Isso é importante, para 

quando vocês estiverem na escola...” eram presentes e constantes. Nossa atuação 

profissional e o ambiente de atuação – a escola básica – pareciam ser levados em 

consideração no processo de formação. Hoje percebo que essa consciência sobre 

lecionarem para futuros professores foi um fator de grande relevância na atuação dos 

formadores que nessa sessão falo, pois, acredito, parecia influenciar e modificar 

diretamente suas práticas. 

Enquanto graduando fui estudante de formadores com perfis bem diferentes: 

alguns com formação inicial em licenciatura e outros em bacharelado. Considerava que a 

formação do formador estava diretamente ligada ao formato de aula que cada qual 

ministrava. Entretanto, com o passar dos períodos fui percebendo que esse poderia não 

ser o único – ou predominante – fator influenciador sobre a atuação docente, isto é, passei 

a conjecturar que a prática de cada um desses sujeitos poderia sofrer influência não só da 
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sua formação, mas também de diversos aspectos, tais como: suas experiências como 

estudante; suas concepções a respeito de  uma aula de Matemática (na Educação Básica 

ou na Licenciatura); assim como de dimensões políticas e éticas na realização de seu 

trabalho. Percebi, então, que professores poderiam ministrar aulas em formatos 

diferentes, mesmo tendo suas formações iniciais bem parecidas. Recordo-me que, mesmo 

aqueles que eram formados em licenciatura, por exemplo, atuavam de maneiras bem 

diferentes – ou quase antagônicas, por assim dizer. A atuação de alguns desses professores 

contribuiu para minha escolha de discutir o tema em questão, por isso me aterei a relatar 

algumas experiências e práticas que considero boas, que me fizeram refletir durante o 

meu processo de professor em formação e que me motivaram também a optar por cursar 

um mestrado na área de Educação Matemática. 

Lembro-me que, logo no primeiro período, tive um professor que compunha nossa 

nota através da média aritmética entre as provas feitas durante o curso e uma 

“autoavaliação”, pois, segundo ele, “é importante que todo professor reflita, não só sobre 

a aula que está dando, mas também sobre o comprometimento que está tendo com seu 

trabalho”. Lembro-me também que, quando cursei uma das disciplinas de Análise, em 

um período diferente do primeiro, o professor elaborou uma avaliação em que nós, os 

estudantes da disciplina, ministraríamos pequenas aulas sobre alguns teoremas. Segundo 

esse professor, em breve estaríamos em sala de aula e deveríamos nos acostumar com 

esse contexto. 

Outras práticas, como problematizar a importância do erro para o ensino, 

problematizar métodos avaliativos e conhecer escolas com diferentes contextos, também 

incorporaram minha formação. Em especial, uma disciplina eletiva chamada “Pesquisa 

em Ensino de Matemática” muito contribuiu para minha escolha de fazer um curso de 

pós-graduação na área. Uma parte da dinâmica da disciplina era a seguinte: nós, então 

estudantes, seríamos responsáveis por entrevistar pesquisadores que de alguma forma se 

debruçavam, ou tinham seus interesses de pesquisa voltados para o Ensino de 

Matemática; depois contrastar com o contexto escolar e fazer uma discussão em aula. 

Ressalto aqui a importância dessa disciplina, pois através dela descobri que existia um 

campo acadêmico de pesquisa cujos objetos de investigação eram relativos ao ensino e à 

escola básica. A partir de então comecei a me interessar cada vez mais pelo Ensino de 

Matemática. 
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No fim da graduação resolvi participar de processos seletivos para programas de 

mestrado. Com o propósito de decidir para quais programas tentaria entrar, conversei com 

alguns dos meus professores da graduação. Descobri que assim como os cursos de 

graduação, existiam diferentes programas de pós-graduação, e que cada programa tinha 

diferentes interesses de pesquisa. Investiguei o perfil de cada programa que 

aparentemente me interessava, pelos seus respectivos sites, contrastei com meus 

interesses de estudo e, por fim, optei por tentar compor um programa que tivesse sua 

atenção voltada para o Ensino de Matemática. Fui aprovado no processo ao qual me 

submeti e, em 2016, mesmo sem saber exatamente sobre o que seria minha pesquisa, 

iniciei o mestrado no Programa de Pós-graduação em Ensino de Matemática (PEMat), 

programa do qual faço parte atualmente e se insere este trabalho. 

No primeiro semestre, tive disciplinas que ajudaram a me situar na área, e a me 

familiarizar com sua literatura. A escolha de como, e sobre o que se desenvolveria a 

pesquisa foi fruto do contraste da minha experiência enquanto estudante dede graduação, 

com minha experiência como mestrando. Muitas discussões sobre a formação de 

professores, saberes docentes, identidade profissional, entre outros temas, que emergiram 

não só das aulas das disciplinas do mestrado, como também do grupo de pesquisa que 

participo até hoje –Laboratório de Práticas Matemáticas para o Ensino (LaPraME) – 

fizeram-me lembrar das aulas e dos professores que tive na graduação, causando-me certa 

inquietude. 

Nessa jornada, constatei que alguns dos formadores que tive na graduação eram 

egressos de programas de pós-graduação em Educação Matemática, e que esses se 

aproximavam muito da concepção que estava construindo sobre o que é ser formador. 

Com base nisso, começou a surgir o meu interesse em desenvolver a pesquisa sobre o 

formador de professores. De início, pensei em avaliar o impacto que os cursos de pós-

graduação exercem sobre esses sujeitos, isto é, investigar o quanto a formação do 

formador influencia na sua prática. Entretanto esse impacto pode não ser de fácil 

avaliação, visto que cada sujeito sofre influência dos diversos contextos pelos quais 

passou, como, por exemplo: experiências como estudante de graduação, como estudante 

da escola básica, diversas experiências externas aos ambientes escolar e acadêmico, 

perpassando dimensões políticas e éticas. Ou seja, é difícil determinar em que medida a 

prática do formador está ou não ligada à sua formação. De todo modo, me parecia claro 
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que eu queria entender o formador, considerando a relevância que percebi, em relação às 

atuações dos formadores com que convivi no decorrer da graduação.  

Assim, no primeiro ano do mestrado, eu sabia sobre o quê queria falar, só não 

sabia como iria falar. Algum tempo depois, em uma das reuniões do LaPraME, ouvi a 

professora Ana Teresa Oliveira dizer: “Ninguém se forma em formador. Quando você sai 

da graduação você se forma em professor, mas quando sai do mestrado você recebe um 

título. Então, ser formador é uma coisa que está associada a identidade desse sujeito”. 

Desde aquele momento meus interesses convergiram para a ideia de discutir a identidade 

do formador de professores, de alguma forma. 

A minha compreensão sobre a frase da professora Ana Tereza não está na direção 

que não há saberes próprios inerentes a atividade de formador de professores, mas que 

tais saberes não são necessariamente abordados em uma etapa acadêmica formal de pós-

graduação, os cursos de mestrado e doutorado. No entanto, vale ressaltar, que esta 

compreensão não indica que a identidade profissional não tem qualquer relação com outro 

processo formativo, como saberes emergentes da prática.  

Desse modo, a problemática sobre a formação de formadores pode estar associada 

a diferentes questões como: práticas não abordadas em uma formação específica, saberes 

da prática e identidade profissional docente. Tais ideias não só dão o contexto desta 

pesquisa, mas situam sua possível relevância.  

Atualmente sou professor da rede privada. Trabalho com turmas de ensino 

fundamental II (desde 2018) e Ensino médio (desde 2016). Participo de projetos que 

estimulam os alunos a desenvolverem pesquisas em Matemática e prossigo atuando em 

salas de aula acreditando que através da educação de qualidade vidas podem ser mudadas.  

Até aqui apresentei etapas da minha trajetória que podem esclarecer dois pontos: 

(1) a perspectiva que será empregada (no sentido do sujeito autor) no desenvolvimento 

do trabalho e (2) meus interesses e motivações de pesquisa. Na seção a seguir procuro 

trazer a motivação de discussão sobre identidade profissional docente no contexto da 

literatura. 
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1.2 Nossa investigação no contexto da literatura: reflexões sobre identidade 

profissional docente, prática e formação.  

A docência é uma das poucas profissões (talvez a única) em que o futuro 

profissional tem constante interação com a profissão desde a infância. Marcelo (2009) 

comenta que: 

Podemos afirmar, sem risco de nos equivocarmos, 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, 2009, p.116).  

 

Pensamos que a formação do professor de Matemática possa ser influenciada, 

direta ou indiretamente, pelas atuações de seus antigos professores da educação básica, 

assim como pelas práticas docentes de seus formadores, visto que, o professor em 

formação, não só observa, como também aprende com a prática do formador. Ainda, 

conjecturamos que a prática profissional dos formadores pode ter relação com a maneira 

que concebem seus papéis na formação de professores, isto é, com a percepção que os 

formadores têm de si em seu contexto de trabalho. 

A possível relação entre a percepção de si, no contexto profissional, e a atuação 

docente permeia a ideia que compõe a temática deste trabalho, “identidade profissional 

docente”. Ou seja, o presente trabalho visa discutir a identidade profissional de 

formadores de professores que lecionam disciplinas de conteúdo matemático em cursos 

de Licenciatura em Matemática e a (possível) relação entre essa identidade e sua atuação 

profissional. Entendemos que essa questão pode ser discutida por diferentes perspectivas. 

Para Dubar (2006), o entendimento de identidade pode ser concebido sob duas 

vertentes: a essencialista – que repousa sobre a crença nas realidades essenciais, nas 

substâncias ao mesmo tempo imutáveis e originais – e a nominalista ou existencialista – 

é aquilo que não permanece necessariamente idêntico, mas o resultado duma identificação 

contingente. O que difere as duas vertentes é que sob a ótica essencialista o processo de 

identificação está associado a essência do indivíduo, ao seu destino, o indivíduo se torna 

o que foi destinado a ser desde a sua nascença; já sob a ótica existencialista não existem 

diferenças entre os indivíduos, eles não têm um destino ou identidade pré-estabelecido no 

nascimento, o que existem são modos de identificação que variam ao longo da sua 

trajetória pessoal. Para Dubar (2006), são dois esses modos de identificação: as 

identificações atribuídas pelos outros – aquilo que eu chamo identificações para outro, 
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como o outro me identifica – e as identificações reivindicadas por si próprio – identidades 

para si, como eu me identifico. Marcelo (2009) também destaca que o conceito de 

identidade pode ser entendido por mais de uma perspectiva: a pessoal e a coletiva. 

“A identidade não é um atributo fixo para uma pessoa, e sim um 
fenômeno relacional. O desenvolvimento da identidade acontece no 

terreno do intersubjetivo e se caracteriza como um processo evolutivo, 

um processo de interpretação de si mesmo como pessoa dentro de um 

determinado contexto.” (MARCELO, 2009, p. 112) 

Compreendemos que o conceito de identidade profissional pode ser entendido por 

pelo menos três perspectivas:  

• uma perspectiva pública ou social, que diz respeito aos aspectos explícitos ou 

implícitos por meio dos quais um grupo que pratica um ofício ou uma profissão é 

identificado pela sociedade em geral;  

• uma perspectiva coletiva, que se refere aos aspectos explícitos ou implícitos 

referentes à prática de um oficio ou de uma profissão que são compartilhados por um 

grupo que a pratica; 

• uma perspectiva individual, que se articula a compreensão de si na profissão, 

considerando as perspectivas coletiva e social. Ou seja, se refere a como um indivíduo 

identifica aspectos explícitos ou implícitos da profissão – compartilhados por um 

grupo que pratica um ofício, assim como de uma perspectiva social sobre esse coletivo 

– na compreensão de seu modo de participação (ou não) nesta profissão.  

A escolha do termo perspectiva associado aos caráteres individual, coletivo e 

social se dá ao fato de entendermos que a possível relação entre identidade profissional 

docente e prática, ou entre a identidade profissional docente e outros aspectos, pode ser 

concebida a partir de diferentes ópticas. 

Neste trabalho, nosso foco estará na identidade profissional de formadores de 

professores com ênfase nas relações entre as três perspectivas, isto é, na alteridade entre 

elas. Para nós, não tem sentido discutir cada uma dessas perspectivas isoladamente, visto 

que, as mesmas são influenciadas umas pelas outras. Sendo assim, esta dissertação tem 

como objetivo: discutir possíveis relações entre identidade e prática do formador na 

licenciatura, a partir de sua atuação. 

Além disso, conjecturamos que essas identidades têm uma relação intrínseca com 

as práticas docentes dos sujeitos, na medida em que podem determinar em grande escala 

essas práticas, ao mesmo tempo que podem ser permanentemente transformadas pelas 
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mesmas. Assim, considerando que identidade e prática podem ser mutuamente 

influenciáveis, mais que compreender movimentos de causa e efeito, estamos 

interessados em observar possíveis relações. Não esperamos esgotar tal discussão, mas 

contribuir de maneira significativa com o debate da mesma em pesquisas sobre o 

formador de professores de Matemática. 

 São emergentes as discussões sobre o currículo da formação inicial, sobre o 

conteúdo que o professor precisa ensinar e sobre sua prática, entretanto, é preciso entender 

que a existência de uma disciplina na grade curricular, por exemplo, não é garantia de que 

a mesma cumprirá o seu papel na formação, nem que a existência da ementa de um curso 

garante a execução da tal como projetada inicialmente. Essas questões perpassam por 

quem ministra e interpreta a ementa da disciplina, nesse caso o formador. 

 Fiorentini e Oliveira (2013), apresentam um balanço feito, em 2002, pelo 

GEPFPM3 com contribuições para a formação de professores. Dentre tais contribuições 

destacamos:  

“...constituir grupos colaborativos de formadores de professores para 

estudar, analisar, discutir e projetar práticas inovadoras no ensino de 

disciplinas tais como Cálculo, Análise, Álgebra, Geometria etc, tendo 
como norte a formação Matemática e pedagógica mais apropriada do 

professor de Matemática da escola básica” (FIORENTINI E 

OLIVEIRA, 2013, p. 931) 

Não temos aqui a intenção de delegar toda a responsabilidade das falhas da 

formação inicial de professores ao formador, e sim atentar para o fato de que a maneira 

como esse sujeito se identifica, assim como a maneira que o mesmo entende a formação 

de professores, pode se relacionar com a maneira que ele concebe sua prática profissional. 

Ainda demarcamos que apesar do entendimento da possível relação entre identidade e 

prática, compreendemos que a formação é também um fator que se relaciona, não só com 

a prática, mas também com a identidade. 

“Se a formação dos professores formadores que hoje atuam nos Cursos 

de Licenciatura em Matemática, deu-se no âmbito da pesquisa da 

Matemática pura e aplicada, é compreensível que precisem desenvolver 
projetos nestas mesmas linhas. Como esperar, então que estes 

profissionais reflitam, sistematizem e divulguem pesquisas sobre seu 

fazer docente, se estes não analisam tais experiências, e até mesmo 

 

3 Grupo Interinstitucional de Estudo, Pesquisa sobre Formação de Professores de Matemática, envolvendo 

Unicamp, UFSCar, UNESP e USF 

<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=00797085EQZ7GS>. 
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desconhecem a docência como objeto de pesquisa?” (BELO e 

GONÇALVES, 2012 – p.307) 

Concordamos com Belo e Gonçalves (2012) que a formação do formador é 

relevante, e entendemos ainda que é possível existir um formador de professores que 

tenha tido sua formação no âmbito da pesquisa da Matemática Pura ou Aplicada, no 

entanto, em algum momento de sua trajetória profissional tenha seus interesses voltados 

para as investigações a respeito da docência (por sentir falta de um saber específico para 

sua prática como formador, por exemplo). Só não achamos que é compreensível esperar 

que tal fenômeno aconteça somente pelo fato do mesmo atuar na formação de professores, 

por exemplo. 

Com isso, expressamos a relevância de discutir a identidade profissional docente, 

também sob a perspectiva da formação do formador, tendo em vista que tanto a identidade 

profissional docente quanto a formação do formador podem modificar e serem 

modificadas uma pela outra. Além disso, apesar da relação identidade profissional e 

formação não ser o foco desse trabalho, entendemos que é importante, na formação do 

formador que, se considere a possibilidade de o mesmo seguir a carreira de docente do 

ensino superior e não somente da pesquisa, isto é, um espaço que contribua para a 

formação identitária desse profissional como formador.   

“A formação do professor deverá constituir novos domínios de ação e 

investigação, de grande importância para o futuro das sociedades, numa 

época de acelerada transformação do ser humano, que busca 
desenvolver seu projeto de cidadania. Exige-se, hoje, da profissão 

docente, competências e compromissos não só de ordem cultural, 

científica e pedagógica, mas, também, de ordem pessoal e social, 
influindo nas concepções sobre Matemática, Educação e Ensino, escola 

e currículo.” (PEREZ, COSTA e VIEL, 2002, p. 2) 

Pensamos que não é coerente esperar que um formador de professores leve em 

consideração, em suas práticas e suas ações, a futura atuação de professores se o mesmo 

não se identifica como formador. Ainda que ele considere competências de toda ordem 

como as mencionadas acima: cultural, científica, pedagógica, pessoal e social, esperar 

que esse sujeito associe tais competências à profissão docente por conta da sua formação 

de stricto sensu, sem qualquer relação com educação, e a possível ausência de atuação 

profissional na educação básica, não nos parece óbvio. Destacamos ainda que, sob nossa 

compreensão, é possível haver uma contribuição, com reflexões sobre a formação 

Matemática com a finalidade de ensino, através da prática profissional, no entanto 

lecionar em uma turma de licenciatura – e a partir de então ser formador – não indica 
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condição suficiente para considerar diferentes aspectos inerentes ao ensino, pertinentes 

de serem discutidos na licenciatura.  

António Nóvoa (1992) comenta que: 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que 

facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 
percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional. (NÓVOA, 1992, 

p. 12) 

No sentido de que a formação inicial de professores deve proporcionar uma 

reflexão crítica do professor em relação a sua própria prática, entendemos que a formação 

de professores deve ser “entregue nas mãos” de profissionais que proporcionem esse 

espaço com suas práticas. Mas para tal é necessário que haja uma formação que considere 

a formação identitária de um formador de professores.  

Entendemos que existem outras questões que impactam a prática do formador, 

(como suas concepções a respeito do que seja ser um professor e do seja ensinar 

Matemática, por exemplo), entretanto, para nós, esses são aspectos que modificam, e são 

modificados pela identidade profissional docente, assim como a formação. Diante de tal 

problemática, entendemos a necessidade de discutir a identidade profissional docente, 

visto que, a formação inicial de professores é impactada direta ou indiretamente, pela 

mesma. 

1.2.1 Questão de pesquisa 

É importante ressaltar que a trajetória pessoal do autor, como aluno de graduação, 

contextualiza os encaminhamentos e desdobramentos para chegar na questão de pesquisa 

desse trabalho. Inicialmente havia um interesse em responder questões tais como: “Qual 

a influência que o curso de pós-graduação exerce sobre o formador?”; “Qual a 

importância da formação do formador para sua atuação como docente?”, entretanto tais 

questões nos pareceram inviáveis de serem respondidas, além de produzirem inferências 

que poderiam ser pouco consistentes do ponto de vista metodológico. Mas essas questões 

evidenciam a inquietação do autor, desde o início do curso de mestrado, em investigar o 

formador. Nessa direção, depois de algum tempo nossos interesses convergiram para uma 

discussão sobre identidade profissional docente. A partir de tal ideia, começamos a 

investigar o que a literatura de pesquisa aborda sobre o assunto. 
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O processo de elaboração da questão de pesquisa não foi tão imediato. Ao nos 

debruçarmos sobre o assunto e a partir de discussões teóricas em ambientes de pesquisa, 

tais como reuniões em grupos de pesquisa, grupos de discussão em eventos e reuniões de 

orientação, percebemos que tentar “definir” o que é identidade profissional docente talvez 

não fosse o melhor caminho para entendê-la, visto que a identidade não é algo estático, 

mas sim algo que está em constante mudança. Além disso, o contexto histórico, as crenças 

e as experiências vividas pelos professores influenciam também essa identidade. Silva, 

Aguiar e Monteiro (2014), por exemplo, observam que: 

“... a identidade do ser humano contemporâneo (social, histórico, 

político, psicológico, emocional, criativo, criador etc.) vai se 
modificando e sendo construída e reconstruída devido às incertezas de 

um contexto complexo que impõe mudanças nas relações sociais e, 

consequentemente, na construção de suas identidades [..] Nesse 
cenário, o processo de construção da identidade profissional do 

professor emerge como temática significativa...” (SILVA, AGUIAR, 

MONTEIRO, 2014, p. 737). 

Marcelo (2009, p. 118) afirma que a forma como conhecemos uma determinada 

área curricular afeta a forma como a ensinamos. Outro ponto que parece influenciar a 

forma como um formador atua, é a maneira como ele foi formado. Para nós, a formação 

do formador influencia sua prática, embora não a determine, visto que outros aspectos 

contribuem para a constituição identitária do mesmo. No entanto, a maneira como foi 

formado está intimamente relacionado a maneira como observa sua área, na dimensão de 

percepção dessa profissão (componente da identidade). Nesse sentido, a formação nos 

parece, uma via para estabelecer relação entre a prática e a identidade profissional.   

Essa relação entre formação, prática e identidade pode ser observada a partir de 

diferentes atores – visto que a relação formação, prática e identidade não é uma relação 

exclusiva da profissão docente – e de diferentes modos – entendendo que formação, 

prática e identidade não se relacionam de maneira unidirecional – por exemplo, a 

formação influencia a prática, e a prática também exerce influência sobre a formação; a 

identidade influencia a prática, e a prática também influencia a identidade. 
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Figura 1 

Vamos chamar atenção apenas para dois desses modos, e em cada um deles 

destacar uma direção:  

(1) O modo que o formador foi formado compõe sua identidade;  

 

Figura 2 

(2) a identidade do formador se relaciona com a sua prática. 

 

Figura 3 
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É bem verdade que nossas intenções de investigação se originaram na primeira 

direção, de investigar como a formação do formador se relacionava com a sua prática. No 

entanto, nossa intenção de pesquisa se desdobrou na direção de compreender o modo com 

que identidade e a prática do formador se relacionam. Tal intencionalidade se justifica 

pelo impacto que essa relação pode ter na formação de futuros professores.  

Nessa direção, a questão de pesquisa que permeia este trabalho é: Como a 

identidade profissional de formadores (de professores) que lecionam disciplina de 

conteúdo matemático em cursos de Licenciatura em Matemática se relaciona com a 

sua prática docente? 

Não desconsiderando o formato como este trabalho foi composto, destacamos os 

objetivos de cada um dos próximos capítulos (os artigos), que têm intrínseca relação com 

a questão já exposta acima. Entendendo que a discussão sobre identidade profissional do 

professor de Matemática ainda é bem recente, pretendemos, no capítulo 2, contribuir para 

essa problematização, além de elencar, com base na nossa interpretação dos dados, 

aspectos da identidade profissional presentes na atuação dos atores. No capítulo 3, 

pretendemos entender como os aspectos emergentes, citados no capítulo anterior 

contribuem (ou não) para a formação de futuros professores, além de aprofundar a 

discussão sobre as três perspectivas que temos sobre a identidade. 

1.3 Metodologia 

Nesta seção, faremos uma breve apresentação de como os dados foram coletados 

e como foram analisados. 

Para responder à questão apresentada, foram realizadas gravações, em vídeo, de 

aulas ministradas por quatro formadores que lecionam disciplinas de conteúdo 

matemático em cursos de licenciatura em Matemática, dois do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), e outras duas da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). As aulas foram gravadas entre fevereiro e abril 

de 2018. 

Foram gravadas três aulas não consecutivas de cada um dos participantes. Tendo 

em vista que a identidade profissional influencia a prática, para nós, de qualquer aula 

poderiam emergir aspectos dessa identidade profissional, entretanto o processo de coleta 

de dados foi realizado conjuntamente com outro aluno de pós-graduação do mesmo 

programa, que também tem como foco de pesquisa o formador de professores de 
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Matemática. Embora as pesquisas – esta e a do outro pesquisador – tenham perspectivas 

e questões de investigações diferentes, os sujeitos são os mesmos, além disso era 

importante para o trabalho do outro pesquisador que as aulas fossem registradas ao longo 

da ministração da disciplina, isto é, registrar uma aula no início do semestre, uma no meio 

e outra no fim. Sendo assim, a justificativa para que as aulas gravadas não fossem 

consecutivas dá-se pelo fato de que tal formato era relevante para o trabalho do outro 

pesquisador.  

Esse trabalho se desenvolve em formato multipaper (DUKE E BECK, 1999), em 

tal formato, cada capítulo se configura na forma de artigo com questões de pesquisa e 

objetivos independentes, e complementares (Quadro 1). 

A opção por nos apropriarmos de tal formato se dá ao fato de compreendermos 

que o trabalho terá maior alcance, visto que os artigos podem ser publicados em 

periódicos. Além disso, os estudantes de pós-graduação que optam por tal formato são 

levados “a perceber a pesquisa [...] como processos, não como produtos” (COSTA, 

2014, p.268) 

 Com a intenção de situar os leitores quanto à estrutura deste trabalho, 

apresentamos uma tabela que expõe e organiza os objetivos e questões de pesquisa de 

cada artigo com a dissertação. 

Quadro 1 – Estrutura da dissertação 

 DISSERTAÇÃO ARTIGO 1 

T
ÍT

U
L

O
 Identidade profissional de 

docentes que ensinam Matemática 

em cursos de licenciatura em 

Matemática. 

 

Identidade profissional docente na 

prática: observação de aspectos 

emergentes. 

O
B

JE
T

IV
O

 

Discutir possíveis relações entre 

identidade profissional e prática 

do formador na licenciatura, a 

partir de ações do mesmo. 

Observar aspectos da identidade 

profissional emergentes de práticas de 

formadores. 
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P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 

D
E

 

D
A

D
O

S
 

- Observação de aulas 
Q

U
E

S
T

Ã
O

 

Como a identidade profissional de 

formadores (de professores) que 

lecionam disciplina de conteúdo 

matemático em cursos de 

Licenciatura em Matemática se 

relaciona com sua prática 

docente? 

Como se dá a mobilização de aspectos 

da identidade profissional docente na 

prática de formadores na formação 

inicial de professores de Matemática? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tendo em vista que os objetivos e questões de pesquisa deste trabalho se delineiam 

ancorados na ideia de identidade profissional docente, na próxima seção fizemos uma 

breve discussão sobre tal temática, visando dar contexto ao termo identidade profissional, 

presente nas questões de pesquisa. 

1.4 Referencial Teórico 

As discussões sobre identidade e sobre identidade profissional já têm 

contribuições consideráveis. É convergente a ideia de que a identidade profissional se 

modifica coletivamente, e que, apesar de não ser estática, estabelece relação com alguns 

aspectos (ALVES et al, 2007; DUBAR, 2006; GALINDO, 2004; MARCELO, 2009; 

SILVA, AGUIAR E MONTEIRO, 2014). A imersão no entendimento de como se dá esse 

processo, a relação da identidade profissional com aspectos como a prática e a formação, 

por exemplo, pode gerar contribuições para a formação de professores. 

Diante de tal contexto nos debruçamos sobre alguns autores que trazem 

contribuições que permeiam a temática identidade profissional, tais como: Belo e 

Gonçalves (2012); Marcelo (2009); Silva, Aguiar e Monteiro (2014); Alves et al (2007); 

Dubar (2012) e Dubar (2006). 

Como temos a intenção de observar aspectos da identidade profissional docente 

que se relacionem com a prática, investigar tais aspectos e essa relação se torna relevante. 

Nesse sentindo Marcelo (2009) contribui significativamente. Esse autor elenca 

“constantes” que são inerentes a profissão docente, que constroem e modificam a 

identidade profissional, independente do contexto em que o profissional está inserido. 

Sob uma leitura nossa, o objetivo do texto é apresentar uma crítica ao paradoxo que, 

segundo Marcelo, a profissão docente vive, entre ser, em tese, uma “profissão do 
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conhecimento” e, na prática, ser uma profissão pouco reflexiva e não problematizada. 

Para ele,  

Cada uma dessas “constantes” representa também um desafio. O 

desafio de desenvolver processos que ajudem a situar a profissão 

docente como uma “profissão do conhecimento”, comprometida com o 

direito de aprender dos estudantes.” (MARCELO, 2009, p.115).  

Para nós, cada uma dessas constantes representa aspectos emergentes da 

identidade profissional docente. Posto que a identidade profissional docente é algo 

flexível, fluído e não estático, não nos parece viável o uso da palavra “constantes”, para 

elencar elementos que são dinâmicos. 

Dois aspectos destacados por Marcelo são: (1) as crenças que os professores têm 

sobre o ensino se relacionam com as práticas dos mesmos; (2) e que se aprende a ensinar 

ensinando. Nesse sentido, entendemos que o formador, em sua atuação, pode 

proporcionar um espaço de problematização através de discussões sobre a atuação 

docente e, através da sua própria prática (como professor-formador) – discutindo não só 

o conteúdo da disciplina que o professor em formação lecionará (no nosso caso da 

Matemática), como também a ideia do que é ser um professor. Silva, Aguiar e Monteiro 

(2014) comentam que:  

... apesar das diferentes formações da maioria dos professores de 

graduação, todos têm em comum a função docente. Embora os 

conteúdos disciplinares sejam distintos, as questões próprias da 
docência no que concerne ao ensino, ao planejamento, à avaliação, à 

metodologia, dentre outros aspectos que conformam a organização do 

trabalho docente, são comuns a todos. (SILVA, AGUIAR E 

MONTEIRO, 2014, p. 747) 

Sendo assim, entendemos a necessidade de que a formação do professor 

proporcione, ao mesmo, um espaço onde a carreira docente seja levada em consideração, 

e para nós, tal ação está intrinsecamente ligada à prática do formador.  

Atualmente não há uma formação específica para o formador de professores, o 

que existem são cursos de Pós-graduação que titulam e habilitam pós-graduados para 

atuarem em cursos de graduação ou em outras áreas. Entretanto, mesmo nesses espaços, 

é preciso haver um momento durante a pós-graduação em que se considere a possibilidade 

de atuação na carreira docente e, não só a carreira de pesquisador; visto que, essa 

perspectiva contribui para a constituição identitária do formador. A pesquisa de Belo e 

Gonçalves (2012), em particular, exemplifica uma “supervalorização” da pesquisa em 

relação à docência.  
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... A formação na pós-graduação não discute de forma suficiente a 

dimensão da docência, dando ênfase à pesquisa, ou seja, a pós-
graduação não leva em conta que estes futuros “pesquisadores” poderão 

atuar em cursos de licenciatura, formando professores para o ensino 

básico. (BELO E GONÇALVES, p.310) 

No sentido de que a “formação do formador” precisa ser problematizada, por não 

haver discussão suficiente na dimensão da docência, concordamos com Belo e Gonçalves 

(2012). Não discutir tais questões pode encaminhar o ensino de Matemática a um “ciclo 

vicioso”, em que a formação do formador não é problematizada. O formador por sua vez 

pode atuar em cursos de licenciatura não considerando a docência como uma profissão, 

acarretando na não problematização da prática docente na formação inicial.  

Esse contexto pode fomentar a cultura de que a atuação docente é “marcada pelo 

isolamento e pelas dificuldades para aprender de outros e com outros” (MARCELO, 

2009, p.111), quando na verdade, sob nossa perspectiva, a constituição identitária da 

docência se dá justamente pelo oposto. 

Diante de tal contexto, temos a intenção de observar aspectos da identidade 

profissional docente, e entender possíveis relações entre prática e identidades 

profissionais de formadores de professores de Matemática, a fim de trazer contribuições, 

não só para a formação do formador, mas também, contribuições para a formação de 

futuros professores. 
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2. IDENTIDADE NA PRÁTICA: OBSERVAÇÃO DE 

ASPECTOS EMERGENTES.  

Jefferson Araújo dos Santos4 

Wellerson Quintaneiro da Silva5 

Victor Augusto Giraldo6 

A literatura de pesquisa em ensino de Matemática, no que tange à temática identidade profissional 
docente, indica que professores em atuação e formação carregam consigo crenças inerentes a profissão, tais 

como: a maneira como se ensina, que características demarcam o perfil de um professor, ou até mesmo a 

perspectiva que se tem sobre o que é Matemática. Dessa forma, entendemos que a maneira como a 

Matemática é concebida e apresentada não só pode influenciar a identidade profissional dos professores 

formadores e seus licenciandos como também revelar aspectos da identidade profissional do formador. 

Neste trabalho, o nosso sujeito é o professor formador. A pesquisa abordada neste artigo busca discutir a 

articulação entre prática docente e identidade profissional de formadores; (1) considerando, a partir da 

literatura, a prática profissional como um aspecto (perspectiva constitutiva) da identidade, e; (2) tomando 

a mesma como meio, a fim de analisar – realizando observações de aulas – esses aspectos relacionados à 

identidade profissional docente. Acompanhamos, e registramos em vídeo, doze aulas de diferentes 

professores ao longo da realização de disciplinas de primeiro e segundo período da Licenciatura em 

Matemática em duas instituições federais de ensino. Nossos dados não só corroboram com a articulação 
entre prática e identidade profissional docente, como também, em nossa interpretação, evidenciam outros 

aspectos emergentes da identidade profissional docente desses formadores – que se afastam ou se 

aproximam de alguns já elencados na literatura – e que chamamos de: desconstrução, conteúdo e 

acolhimento.  

 

Palavras-chave: Identidade Docente; Identidade Profissional; Formação de Professores, 

Formadores de Professores. 

 

2.1. Introdução 

 Uma das discussões recorrentes na literatura de pesquisa em ensino de 

Matemática, é a dicotomia existente entre a Matemática aprendida na universidade e a 

Matemática ensinada na escola básica. Giraldo (2018), não só discute tal dicotomia, como 

também faz contribuições sobre outras relações de oposição existentes nesse contexto. 

Para ele, as dicotomias existentes e os obstáculos enfrentados no ensino e na 

aprendizagem da disciplina se dão mais pela maneira como a disciplina é apresentada, do 

que pelas relações de oposição de fato.  

“... em nossa interpretação, muitos desses obstáculos estão mais 

associados a um modelo de exposição da Matemática que tem 
determinado seu ensino, tanto na escola como na universidade (embora 

se manifeste de formas diferentes em cada um desses contexto), do que 

 

4 Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: jeffaraujo30@yahoo.com.br, orientadores: 

Victor Giraldo e Wellerson Quintaneiro. 
5 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Uned NI, e-mail: 

profmatwellerson@gmail.com 
6  Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: victor.giraldo@gmail.com 
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a qualquer ruptura entre escola e universidade.” (GIRALDO, 2018, 

p.41) 

Para nós, tal discussão se torna relevante, pois entendemos que o modelo de 

exposição da Matemática é constituído pela perspectiva que temos da mesma, ou seja, a 

cosmovisão que se tem sobre o que é, e como se constrói a Matemática, baliza o modelo 

de exposição da própria. Marcelo (2009), comenta que: 

“Mas assim como desenvolvemos conhecimentos e crenças gerais 

acerca do ensino, dos estudantes, da escola ou do professor, a matéria 

que ensinamos ou pretendemos ensinar não fica à margem de nossas 
concepções. A forma como conhecemos uma determinada disciplina ou 

área curricular afeta a forma como a ensinamos.” (MARCELO, 2009, 

p. 118) 

O autor ainda diz que uma das chaves de identidade profissional docente é 

proporcionada, sem sombra de dúvida, pelo conteúdo que se ensina. (MARCELO, 2009, p. 118) 

Entendendo que o conteúdo que se ensina influi na identidade profissional 

docente7, e que o ensino do conteúdo é afetado pela maneira como se conhece o mesmo, 

então a perspectiva que se tem desse conteúdo, no nosso caso a Matemática, influi na 

identidade profissional docente. Essa perspectiva da Matemática vai nortear a maneira 

que a mesma será exposta\ensinada. Tendo em vista que o ensino da Matemática é um 

aspecto da prática docente, entendemos que a identidade profissional docente e a prática 

estão intimamente ligadas através da perspectiva que se tem sobre a Matemática. 

Além disso, a maneira de expor a Matemática pode unir ou criar dicotomias entre 

universidade (espaço de formação inicial do professor) e escola básica (espaço de atuação 

profissional do professor). Diante de tal problemática, evidenciamos a relevância de nos 

debruçarmos sobre a relação identidade profissional docente e prática. Tal discussão pode 

ser feita protagonizando diferentes sujeitos. Em nossa investigação, nos ateremos a 

protagonizar os formadores de professores de Matemática como sujeitos, baseados na 

compreensão de que suas identidades, através de suas práticas, podem impactar a 

formação de futuros professores.  

Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo observar aspectos da relação entre 

identidade profissional e prática de formadores. Para tal exporemos a questão de pesquisa, 

e delineamos até a composição da mesma, que norteará as etapas seguintes desse trabalho; 

 

7 Usaremos o termo “identidade” para nos referirmos ao conceito de identidade em seu âmbito 

mais amplo; usaremos o termo “identidade profissional” para nos referirmos ao conceito de identidade no 

contexto de uma profissão; e “identidade profissional docente” para nos referirmos ao conceito de 

identidade no contexto da profissão docente. 
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apresentaremos uma discussão teórica sobre identidade; em seguida, apresentaremos os 

procedimentos metodológicos utilizados para a coleta e análise dos dados; nossas 

reflexões sobre os mesmos e por fim, faremos algumas considerações a fim de 

contribuirmos para discussões acerca da formação de professores. 

2.2. Questão de pesquisa 

Com intenção de expor nossas inquietações quanto a problemática apresentada na 

sessão anterior, nessa sessão apresentaremos uma breve discussão sobre identidade 

profissional docente e alguns de seus aspectos, além de descrevermos os delineamentos 

que culminaram na questão que permeia esse trabalho. 

Nossa inquietude com questões que envolvem o formador de professores de 

Matemática, e o interesse em discutir identidade profissional docente, decorre do fato de 

entendermos que ambos têm papeis relevantes na formação de professores. Para nós, são 

importantes as discussões norteadas pela temática identidade profissional, por 

compreendermos a mesma como um processo de construção de sujeitos enquanto 

profissionais (GALINDO, 2004, p.15). Esse processo de construção é constituído por 

modos de identificação (DUBAR, 2006, p.9) – meios pelos quais nos identificamos ou 

somos identificados pelos outros.  

“... a identidade do ser humano vai se construindo a partir das mudanças 

que ocorrem nos mais diversos contextos sociais, exigindo uma 

(re)elaboração de visões e uma (re)construção de saberes...” (SILVA, 
AGUIAR E MONTEIRO, 2014, p.737) 

Além disso, vale ressaltar que, apesar de ser constituída por um processo 

complexo de construção e reconstrução, a identidade profissional docente não é algo 

estático/rígido, mas algo que se modifica e é modificado de acordo com os diferentes 

contextos. Silva, Aguiar e Monteiro (2014), ao citar Diz Bauman (2005), comentam que 

“... o pertencimento e a identidade não têm a solidez de uma rocha, não 

são garantidos para toda a vida, mas são, sim, bastante negociáveis e 
revogáveis.” (SILVA, AGUIAR E MONTEIRO, 2014, p. 737) 

Justamente por entendermos que o processo de construção identitária é volúvel e 

formado por diferentes contextos, muito nos interessa investigar os ambientes e atores 

que tangenciam a constituição de uma identidade profissional docente. 

Marcelo (2009) elenca catorze constantes que permeiam esse processo de 

constituição identitária: (1) Milhares de horas como alunos não são gratuitas: a 

socialização prévia; (2) As crenças sobre o ensino dirigem a prática profissional; (3) O 

conteúdo que se ensina constrói identidade; (4) Fragmentação do conhecimento docente: 
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alguns conhecimentos valem mais que outros; (5) Aprende-se a ensinar ensinando: o valor 

do conhecimento prático; (6) O isolamento: cada qual é senhor em sua aula; (7) Os alunos 

e a motivação profissional; (8) Carreira docente: aquele que sai da sala de aula não volta; 

(9) Tudo depende do professor: os docentes como artesãos; (10) O docente como 

consumidor: “fast-food” nas salas de aula; (11) A competência não reconhecida e a 

incompetência ignorada; (12) O que fazemos com essas geringonças? Desconfiança ante 

as tecnologias; (13) A influência incompleta dos docentes; (14) Começar a ensinar: 

quanto mais difícil melhor, dentre os tais, destacamos: as crenças sobre o ensino dirigem 

a prática profissional (MARCELO, 2009, p. 116). Ao comentar sobre o trabalho 

desenvolvido por Lortie (1975) em relação à socialização prévia no ensino, o autor diz 

que o 

“... autor descobriu que os professores desenvolvem padrões mentais, 
crenças sobre o ensino, a partir do período tão prolongado de 

observação como estudantes.” (MARCELO, 2009, p. 116) 

Compartilhamos das ideias o autor, que crenças são como proposições, premissas 

que as pessoas mantêm acerca do que consideram verdadeiro. As crenças, ao contrário 

do conhecimento proposicional, não requerem uma condição de verdade contratada. 

(MARCELO, 2009, p.116) 

Tendo em vista que os professores em formação carregam consigo crenças 

inerentes à profissão docente – tais como a maneira como se ensina, as características que 

demarcam o perfil de um professor, ou até mesmo a perspectiva que se tem sobre o que é 

Matemática –, e que a maneira como a Matemática é apresentada não só impacta a 

identidade profissional dos professores em formação, como também revela aspectos da 

identidade do formador; nossos interesses convergiram em investigar a identidade 

profissional docente do formador. 

Tal ação pode ser feita de diferentes maneiras e sob diferentes perspectivas, 

entretanto a prática do formador será a via pela qual nortearemos nossa investigação, por 

entendermos que a mesma evidencia aspectos da identidade profissional docente do 

formador. Sendo assim, a questão que procuramos responder nesse artigo é: Como se dá 

a mobilização de aspectos da identidade profissional docente na prática de formadores 

na formação inicial de professores de Matemática?   

Cabe destacar que muito embora tenhamos a compreensão de que a identidade 

profissional docente do formador mobiliza e é mobilizada por suas práticas, isto é, a 

identidade profissional baliza as práticas do formador e ao mesmo tempo é modificada 
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pelas ações que as permeiam, o foco deste artigo se concentra em uma única via – na 

prática como aspecto e fonte de características da identidade profissional do formador de 

professores de Matemática. 

2.3. Identidade profissional 

Este artigo pretende observar aspectos da identidade profissional docente nas 

práticas dos formadores. Por entendermos que tal observação é norteada pela 

compreensão das relações entre identidade profissional e prática, pretendemos discutir 

esses elementos com vias a identificar como ambas se relacionam. A discussão a respeito 

da identidade profissional, apresenta-se como uma temática emergente no campo das 

investigações em Educação Matemática. Por esse motivo buscamos contribuições de 

autores que não são especificamente desse campo de pesquisa, para elaboração de um 

arcabouço teórico de tal temática, tais como: Belo e Gonçalves (2012); Marcelo (2009); 

Silva, Aguiar e Monteiro (2014); Galindo (2014); Dubar (2012) e Dubar (2006). 

A concepção de que a identidade profissional não é algo estático ou imóvel é um 

ponto de convergência entre alguns autores que discutem tal temática. Galindo (2004), 

por exemplo, trata a identidade profissional como um processo de formação do sujeito 

enquanto profissional; Silva, Aguiar e Monteiro (2014) entendem que a identidade 

profissional vai se construindo a partir das mudanças que ocorrem nos mais diversos 

contextos sociais; já Marcelo (2009) entende identidade como uma realidade que evolui 

e se desenvolve, em particular  ̧ segundo ele a identidade profissional não é uma 

identidade estável, inerente ou fixa. (MARCELO, 2009, p.112) 

 Silva, Aguiar e Monteiro (2014) discutem o processo de (re)construção identitária 

docente e a constituição do ser professor. Além de apresentar contribuições de alguns 

autores sobre identidade, eles também apresentam um percurso histórico da profissão 

docente até a contemporaneidade, com o objetivo de evidenciar contextos relacionados a 

essa construção. Os autores destacam que: 

“Com efeito, a identidade profissional docente é permeada por variadas 

interações: seja pelas histórias de vida dos professores, pela formação, 

pelo conhecimento especializado do docente, pelas relações com o 

grupo profissional, pelo conhecimento das especificidades da profissão 
e de sua prática, ou ainda pela singularidade dos sujeitos, dentre outros 

fatores relacionados à construção de uma identidade.” (SILVA, 

AGUIAR E MONTEIRO, 2014, p.746) 

Além disso, ao conceituar identidade profissional docente e destacar aspectos da 

identidade baseado em pesquisas recentes, Marcelo (2009) diz que: 
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“A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e 

reinterpretação de experiências, uma noção que coincide com a ideia de 
que o desenvolvimento dos professores nunca para e é visto como uma 

aprendizagem ao longo da vida. [...] identidade é influenciada por 

aspectos pessoais, sociais e cognitivos.” (MARCELO, 2009, p. 114) 

O recorte feito por nós no trabalho de Marcelo (2009) fomenta, não só o 

entendimento de que a identidade profissional não é estática, como também o fato de que 

a mesma é mobilizada por alguns aspectos. Além disso, Silva, Aguiar e Monteiro (2014) 

exemplificam algumas interações que constroem a identidade profissional, tais como a 

formação, o conhecimento das especificidades de sua prática e a singularidade dos 

sujeitos. Cada exemplo de interação pode ser interpretado como um aspecto da identidade 

profissional, a história de vida dos professores, por exemplo, é um aspecto pessoal, que 

pode mobilizá-la; posto que o conhecimento especializado do docente também é um 

aspecto cognitivo mobilizador. 

Nessa mesma linha de pensamento, Galindo (2004) ao citar Penna (1992) ressalta 

que a identidade está inserida em um “jogo de reconhecimento”, formado pelo auto-

reconhecimento (como ele se vê), e pelo alter-reconhecimento (como é visto pelo os 

outros). Esse “jogo de reconhecimento” é entendido pela autora como identificação, e a 

mesma ressalta: Tomamos a identificação como processo precursor da construção da 

identidade... (GALINDO, 2004, p.15) 

Esse mesmo “jogo”/processo é discutido por Dubar (2006) em seu trabalho, A 

crise das identidades. O autor nomeou tal processo como mobilidades de identificação. 

Segundo o ele, a hipótese que norteou sua obra foi a existência de 

“... um movimento histórico tão antigo quanto incerto, de transição dum 

certo modo de identificação para um outro. Trata-se, mais 
precisamente, de processos históricos, ao mesmo tempo coletivos e 

individuais, Que modificam a configuração das formas identitárias 

definidas como modalidades de identificação.” (DUBAR, 2006, p. 10)  

Apropriando-nos dos autores citados acima, compreendemos que a identidade 

profissional está imersa em processo de reconhecimento, tanto de si mesmo, como dos 

outros em relação a si. Além disso, entendemos que esses processos são meios pelos quais 

a identidade profissional será mobilizada, ou seja, esses processos podem também ser 

considerados aspectos da identidade. Sendo assim, um aspecto da identidade profissional 

pode ser o meio pelo qual um indivíduo não só se reconhece, mas também pode ser 

reconhecido. 
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As constantes apresentadas por Marcelo (2009) são intrínsecas ao ser professor, 

elas constroem e modificam a identidade. Embora o autor utilize a palavra “constantes”, 

não nos parece adequado o uso de tal termo para discutir elementos da identidade 

profissional, em especial quando assumimos as ideias de dinamicidade e complexidade 

que a caracterizam. Sob nossa perspectiva cada uma dessas constantes representa um 

aspecto da identidade. A fim de evidenciar a prática como um aspecto da identidade 

profissional, destacamos cinco dos aspectos apresentados pelo autor, são elas: (1) As 

crenças sobre o ensino dirigem a prática profissional; (2) O conteúdo que se ensina 

constrói identidade; (3) Fragmentação do conhecimento docente: alguns conhecimentos 

valem mais que outros; (4) Aprende-se a ensinar ensinando: o valor do conhecimento 

prático; (5) Começar a ensinar: quanto mais difícil melhor. Não pretendemos discutir 

separadamente cada uma dessas constantes, mas sim demarcar o propósito de destacá-las. 

Tendo em vista que a prática é um elemento central em alguns aspectos mobilizadores da 

identidade profissional, concluímos então que a prática é também um aspecto da 

identidade profissional. 

2.4. Identidade profissional e formação de professores 

O alvo de nossa investigação é a identidade profissional docente do formador de 

professores de Matemática. As vivências do primeiro autor enquanto aluno de graduação, 

atreladas às suas inquietudes enquanto aluno de pós-graduação nos conduziram à 

discussão de tal temática, por entendermos que a prática do formador tem relação 

intrínseca com a formação de professores. Embora a formação de professores não seja a 

tônica deste trabalho, tal temática nos serve como motivação para nos debruçarmos sobre 

a relação identidade profissional e prática. Sendo assim, nessa secção pretendemos fazer 

uma breve discussão sobre identidade profissional e formação de professores. 

A formação de professores é uma temática que possibilita discussões sob 

diferentes perspectivas. Um exemplo de uma destas é a cosmovisão que se tem sobre a 

Matemática. Para Marcelo (2009):  

“A forma como conhecemos uma determinada disciplina ou área 
curricular afeta a forma como a ensinamos. Existem múltiplas 

evidências que nos mostram certos “arquétipos” que os professores em 

formação têm sobre a disciplina que estudam, seja ela Matemática, 
Linguagem ou Educação Física” (MARCELO, 2009, p.118) 

 Além disso, o autor afirma que “Uma das chaves de identidade profissional 

docente é proporcionada, sem sombra de dúvida, pelo conteúdo que se ensina” 

(MARCELO, 2009, p.118). Sob nossa compreensão, a maneira que o formador aborda o 
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conteúdo – em nosso caso a Matemática – desvela traços de sua identidade profissional, 

e essa mesma maneira de abordagem afeta a atuação profissional do professor em 

formação. Sendo assim, a atuação do formador (a prática) é uma ponte entre a identidade 

profissional do formador e formação de professores. 

As discussões que tangenciam tal problemática são emergentes na literatura em 

Educação Matemática. Giraldo (2018), por exemplo, denuncia a ruptura existente entre a 

Matemática discutida na escola básica e a Matemática discutida na universidade, havendo 

pouca ou nenhuma articulação entre ambas. Para o autor a complexidade de tal tema se 

evidencia na emersão de questões tão semelhantes, em diferentes tempos e contextos 

culturais. O autor ainda elenca críticas acerca do que é ser um bom professor Matemática. 

“Embora a ideia de que “para ser um bom professor de Matemática 

basta saber muita Matemática” seja um senso comum recorrente (e até 

mesmo determine algumas políticas de formação de professores), a 
pesquisa em educação Matemática e, sobretudo, os resultados da 

aprendizagem de Matemática na educação básica brasileira 

demonstram que não é ‘tão simples assim’.” (GIRALDO, 2018, p. 38) 

Fiorentini e Oliveira (2013) também tecem contribuições sobre as diferentes 

perspectivas que se pode ter sobre a Matemática. Os autores discutem o lugar ocupado 

pela Matemática na formação inicial de professores de Matemática. Para eles, a discussão 

sobre a prática social do professor de Matemática antecede a problematização sobre a 

perspectiva que se tem sobre a Matemática na formação de professores, entendendo que 

há coerência na relação entre formação e prática. 

“...de que Matemática estamos falando, quando dizemos que o 

professor precisa saber bem a Matemática para ensiná-la? A segunda 
pergunta, decorrente da primeira, é: que práticas formativas podem 

contribuir para o futuro professor se apropriar dessa Matemática 

fundamental para seu trabalho profissional?” (FIORENTINI E 

OLIVEIRA, 2013, p.919) 

Os autores ainda discutem ações que possibilitem o enfrentamento de alguns 

problemas na formação de professores. Dentre os tais, destacamos a constituição de “um 

grupo de formadores de professores realmente preocupados e engajados com o projeto 

pedagógico da licenciatura. Que tal grupo seja heterogêneo, congregando educadores 

matemáticos e matemáticos de modo que possam, conjuntamente, pensar e avaliar os 

rumos do curso e sua contribuição para a formação do professor de Matemática” 

(FIORENTINI E OLIVEIRA, 2013, p.931) 

Para nós, tais preocupações e engajamentos se dão a partir da identidade 

profissional docente desse formador. Entendemos que pensar e avaliar os rumos do curso 



 32 

e sua contribuição para a formação do professor de Matemática são ações que compõem 

a prática do formador. Sendo assim, apropriando-nos da definição de Galindo (2004) para 

identidade profissional como um processo de formação do sujeito enquanto profissional, 

compreendemos que as ações dos formadores que problematizam a formação inicial do 

professor de Matemática perpassam a sua identidade profissional docente. 

Além disso, embora o professor em formação não seja um ator de nossa 

investigação, conjecturamos que a constituição de um lugar identitário para esse sujeito 

na formação inicial de professores possa ser proporcionada pelas práticas de seus 

formadores. 

“A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e que 

facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Estar em formação 
implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional” (NÓVOA, 
1992, p.13) 

Sob a compreensão de que o formador é um sujeito atuante nessa formação, nosso 

entendimento é que tal estímulo se dá através das práticas do formador. Ressaltamos ainda 

que, mais do que simplesmente expor um conteúdo matemático, o formador deve tecer 

contribuições à formação dos futuros professores que transcendam o conteúdo. Nesse 

sentido, Fiorentini e Oliveira (2013) contribuem:  

“Além disso, em qualquer formação Matemática que aconteça nos 

cursos de Cálculo, Análise ou Álgebra, o futuro professor não apenas 

aprende uma certa Matemática, como é esperado pelo formador, mas 
aprende, também, um modo de estabelecer relação com o 

conhecimento; internaliza, igualmente, um modo de concebê-lo, de 

tratá-lo e de avaliá-lo no processo de ensino e aprendizagem” 
(FIORENTINI E OLIVEIRA, 2013, p. 925) 

Para nós, aprender um modo de estabelecer relação com o conhecimento é uma 

ação que mobiliza a identidade profissional dos futuros professores, visto que as crenças 

sobre o ensino dirigem a prática profissional (MARCELO, 2009), e a mesma é um 

aspecto da identidade profissional. 

Um outro ponto a ser discutido e que permeia tal temática, é sob que perspectiva se 

discute essa relação – identidade profissional e formação de professores. Assumindo que 

a identidade profissional é um processo de construção de sujeitos enquanto profissionais 

(GALINDO, 2004, p.15), a identidade profissional docente é um processo de construção 

de sujeitos enquanto professores. Esse processo é formado por modos de identificação 
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(DUBAR, 2006, p.9) – meios pelos quais nos identificamos ou somos identificados pelos 

outros. 

Entendendo que esse processo de identificação é fluído e não estático, para nós, os 

modos de identificação envolvidos nesse processo podem variar muito de acordo com a 

história e o contexto em que os sujeitos estão inseridos. Nesse sentido, Marcelo (2014) 

comenta: 

“A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e 

reinterpretação de experiências, uma noção que coincide com a ideia de 

que o desenvolvimento dos professores nunca para e é visto como uma 
aprendizagem ao longo da vida. [...] identidade é influenciada por 

aspectos pessoais, sociais e cognitivos.” (MARCELO, 2009, p. 114) 

Além disso, Galindo (2004) tece contribuições sobre tal discussão ao falar de um 

“jogo de reconhecimento”, em que, para nós, a identidade profissional docente está 

inserida. Para a autora, esse jogo é constituído pela maneira como o sujeito se vê, e a 

maneira como é visto. Sob uma perspectiva nossa, tais maneiras não são disjuntas, isto é, 

a maneira como o sujeito se vê, enquanto profissional é influenciada pela maneira como 

o mesmo entende que é visto.  

Concordamos com Galindo (2014), Marcelo (2009) e Dubar (2006), entretanto, 

para nós, tal processo tem um desdobramento a mais. Sob uma compreensão nossa, o 

conceito de identidade profissional docente pode ser entendido por pelo menos de três 

perspectivas complementares:  

• uma perspectiva pública ou social, que diz respeito aos aspectos explícitos ou 

implícitos por meio dos quais o professor é identificado pela sociedade em geral;  

• uma perspectiva coletiva, que se refere aos aspectos explícitos ou implícitos 

referentes às práticas que são compartilhadas por professores; 

• uma perspectiva individual, que se articula a compreensão de si na docência, 

considerando as perspectivas coletiva e social. 

Ou seja, se referem a como um indivíduo identifica aspectos explícitos ou 

implícitos da docência – compartilhados por um grupo de professores, assim como de 

uma perspectiva social sobre esse coletivo – na compreensão de seu modo (individual) de 

participação (ou não) na profissão.  

Entendemos que estas perspectivas são sempre umas articuladas pelas outras. Por 

exemplo, a maneira que um professor se compreende, enquanto profissional (individual) 
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vai se relacionar com o modo como o mesmo concebe quem são seus pares (coletivo) e, 

consequentemente, como se entende nesse grupo.  

Com isso, ressaltamos que, muito embora a identidade profissional docente possa 

ser entendida a partir de diferentes perspectivas, ela vai se constituindo a partir da 

alteridade entre as três. Ou seja, tais perspectivas estabelecem não só uma relação, como 

também uma dependência. 

2.5. Procedimentos Metodológicos  

Em uma das reuniões do grupo de pesquisa que os autores participam – 

denominado Laboratório de Práticas Matemáticas para o Ensino (LaPraME) –, após ouvir 

o relato do primeiro autor sobre sua trajetória, foi sugerido que a pesquisa fosse realizada 

na instituição em que o mesmo se formou – o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) –, como uma medida de ação política afirmativa de 

mostrar uma forma alternativa de se conceber a licenciatura fora de grandes universidades 

– que muitas vezes são consideradas como espaços de excelência. Diante de tais 

contribuições optamos por realizar a pesquisa com docentes do IFRJ – Paracambi.  

Conjecturamos que a realização da pesquisa com formadores da instituição onde 

o primeiro autor foi formado pudesse ser enriquecedora, pois a maioria dos formadores 

que atuam em tal instituição são também professores do ensino médio dentro da mesma, 

isto é, nessa instituição a formação de professores é realizada por formadores que são 

professores. Sendo assim, a prática desses formadores pode revelar saberes específicos 

para a formação inicial de professores, além de aspectos da identidade profissional 

docente. Outro fator que contribuiu para o entendimento de que aspectos das identidades 

desses formadores poderiam ser revelados a partir de suas práticas, foi o relato do 

primeiro autor, sobre as experiências vividas durante sua graduação. 

A produção de dados foi realizada pelo primeiro autor em conjunto com outro 

mestrando, do mesmo programa de pós-graduação também com pesquisa em 

desenvolvimento. Tal decisão teve como motivação o fato das pesquisas “conversarem”. 

A pesquisa do outro mestrando tem por objetivo analisar a relação estabelecida entre a 

expectativa que os formadores têm sobre os estudantes ingressantes, e a maneira como a 

formação de professores é realizada a partir dessa expectativa. Ou seja, ambas as 

pesquisas têm como foco de análise a atuação do formador com vistas a formação de 
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professores, por isso compreendemos que os dados para análise poderiam ser os mesmos, 

entretanto seriam analisados sobre diferentes perspectivas.  

Outra justificativa para a escolha dos formadores foi a questão da mobilidade até a 

instituição. Não era necessariamente um critério, mas como os mestrandos são moradores 

da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, foi escolhida uma instituição onde o acesso 

não seria tão difícil. Então entramos em contato, através do terceiro autor, com duas 

formadoras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – campus Nova Iguaçu. 

Sendo assim, foram coletados dados de quatro formadores atuantes em cursos de 

Licenciatura em Matemática (Quadro 2), dois atuantes no Instituto Federal de educação, 

ciência e tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) – campus Paracambi e outras duas atuantes 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – campus Nova Iguaçu. 

Quadro 1 – Panorama geral dos dados 

Instituição/ 

Campus 

IFRJ/Paracambi UFRRJ/Nova Iguaçu 

Disciplina 

observada 

Pré-Cálculo Cálculo1 Tópicos de 

Matemática 

Elementar 

Geometria 

Euclidiana 

Período 1° 2° 1° 2° 

1
° 

E
p
is

ó
d
io

 

Data 08/03/2018 27/02/2018 12/03/2018 1° Episódio 

Duração 2 horas e 30 

min 

1hora e 40 

min 

2 horas 2 horas 

Tema Potenciação e 

Radiciação 

Apresentação 

do curso / 

Discussão 

sobre infinito 

Apresentação 

do curso / 

Conjuntos 

numéricos 

Apresentação 

do curso / 

Axiomas 

de incidência 

2
° 

E
p
is

ó
d
io

 Data 19/04/2018 19/03/2018 26/03/2018 26/03/2018 

Duração 2 horas e 30 

min 

1hora e 40 

min 

2 horas 2 horas 

Tema Função 

composta / 

Função afim 

Continuidade 

/ Limite 

Polinômios Ângulos / 

Congruência de 

triângulos 

3
° 

E
p
is

ó
d
io

 Data 03/05/2018 17/04/2018 09/04/2018 09/04/2018 

Duração 2 horas e 30 

min 

1hora e 40 

min 

2 horas 2 horas 

Tema Função 

quadrática 

Derivada Funções Ângulos 

internos de um 

triângulo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para essa pesquisa analisaremos os dados emergentes de dois desses formadores: 

um atuante no IFRJ, lecionando aulas de Cálculo 1 e outra atuante na UFRRJ, lecionando 

aulas de Geometria Euclidiana. Os dados foram coletados entre fevereiro e abril de 2018.
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 A escolha de selecionar dois formadores dentre os quatros que compuseram a 

coleta de dados para realização deste artigo, se deu à quantidade de dados para análise; e 

– como tínhamos a intenção de observar relações entre prática e identidade profissional – 

a opção de evidenciar práticas positivas, segundo a literatura de pesquisa em Educação 

Matemática. Isto é, para a seleção dos dois formadores, procuramos nas gravações aqueles 

que mais evidenciavam, com suas práticas, elementos que contribuíssem positivamente 

para a formação inicial de professores.  

É importante ressaltar que poderíamos desenvolver nossos estudos sob uma 

perspectiva denunciativa, no sentido de denunciar práticas que a literatura de pesquisa 

abomina para o contexto da formação inicial de professores, entretanto optamos por fazer 

justamente o contrário. 

Além disso, demarcamos que o fato de termos escolhido os formadores que 

escolhemos a partir do critério citado, não anula a presença de boas práticas dos outros 

dois formadores (os não selecionados), apenas indica que, sob nosso entendimento, eles 

(os selecionados) tiveram, em sua atuação, ações que ressaltavam mais elementos 

relacionados a formação de professores.  

Os dados foram coletados por meios de mídia audiovisual. Foram gravadas três 

aulas de cada formador em momentos esporádicos (não consecutivos). A justificativa para 

que as aulas gravadas não fossem consecutivas dá-se pelo fato de que queríamos ter um 

panorama geral sobre a condução da disciplina. Tal justificativa se relaciona mais com a 

temática do trabalho que utilizará a mesma produção de dados do que este em questão. 

Como visamos analisar práticas que revelem aspectos da identidade profissional, e 

entendemos que a mesma mobiliza e é mobilizada pela prática, compreendemos que 

qualquer aula revelará aspectos da identidade profissional docente dos formadores em 

questão. Sendo assim, para a temática deste trabalho poderiam ser filmadas mais ou 

menos aulas, em momentos esporádicos ou sucessivos, visto que os aspectos da 

identidade profissional docente destes formadores são emergentes. 

2.6. Apresentação dos dados 

 Nesta seção, faremos a apresentação e a análise dos dados produzidos para este 

trabalho. Exporemos e discutiremos, a partir do referencial teórico dessa pesquisa e, da 

nossa própria interpretação sobre a alteridade entre diferentes perspectivas da identidade 

profissional docente, alguns recortes das aulas gravadas dos dois formadores, que, sob 
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nosso entendimento, evidenciaram aspectos da identidade profissional docente que se 

revelam através da prática.  

 Influenciados pelo trabalho de Marcelo (2009), optamos por apresentar os dados 

subdivididos em três aspectos da identidade profissional docente que emergem da prática 

dos formadores. Ao elencar os aspectos que são inerentes à identidade profissional 

docente, Marcelo (2009) afirma que talvez pudessem ser mais. Talvez pudessem ser 

agrupadas (MARCELO, 2009, p.115), porém naquela ocasião foram suficientemente 

razoáveis para as discussões do autor. Apropriando-nos dessa ideia, no que tange aos 

aspectos que emergem da prática dos formadores, ressaltamos que talvez pudessem ser 

mais, ou menos, ou até outros, no entanto para a análise de dados esses nos pareceram 

suficientes.  

Os aspectos que criamos para apresentar e analisar os dados são emergentes da 

produção de dados. Isto é, a maneira com que os dados são apresentados está intimamente 

ligada à produção dos mesmos, no sentido de que se a produção dos dados fosse realizada 

com outros atores, os aspectos emergentes possivelmente seriam outros. Além disso, vale 

ressaltar que esses aspectos são, sob nosso entendimento, contrapontos ao que a literatura 

de pesquisa em Educação Matemática denuncia como pontos negativos para a formação 

inicial de professores. Outra justificativa para apresentarmos a análise de dados por 

aspectos, é por entendermos que tal condução enriquece e evidencia cada um desses. 

Poderíamos separar nossa apresentação por aula, destacando quais aspectos foram 

observados em cada uma delas, por exemplo, entretanto, para nós, tal condução não 

articula as ideias tecidas a partir da análise. 

 Para cada aspecto apresentaremos uma justificativa para a elaboração do mesmo 

e exporemos nossa percepção sobre os episódios (aulas gravadas), expondo recortes dos 

mesmos com realces, que sob nossa interpretação, demarcam e caracterizam cada um dos 

aspectos em questão. Com o intuito de não identificar os formadores aos leitores, nos 

referiremos ao formador de Cálculo 1 como Jamal, e à formadora de Geometria 

Euclidiana como Latoia. A seguir apresentaremos algumas características desses 

formadores: 

➢ A formadora Latoia cursou Licenciatura em Matemática pela Universidade 

Federal de Santa Maria, obteve seus graus de Mestre e Doutora - ambas em 

Matemática, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sua atuação 

como docente é somente no ensino superior, tendo iniciado no ano de 2006 na 
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e em seguida na UFRJ, onde 

atuou por dois anos e, posteriormente, ingressou na Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ), em 2008; 

➢ O formador Jamal possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); obteve seu grau de Mestre 

pelo Programa de Pós-graduação em Ensino e História da Matemática (PeMat - 

UFRJ). Já atuou profissionalmente em diferentes segmentos: Ensino Fundamental 

e Médio, Ensino Médio Técnico e Ensino Superior. Sua experiência no Ensino 

Superior, inicia em 2015 quando ingressou no Instituto Federal de Ciência, 

Educação e Tecnologia (IFRJ), onde atua até hoje. Atualmente o formador está 

cursando o doutorado em Ensino de Matemática pelo mesmo programa onde 

obteve grau de mestre. 

2.6.1. Desconstrução 

Baseados no entendimento de que as crenças que carregamos – sobre o que é ser 

professor, como se ensina e, até sobre o que é a Matemática – mobilizam a identidade 

profissional docente, fizemos uma breve discussão no início desse artigo sobre as crenças 

dos futuros professores. Nessa subsecção retomaremos essa discussão, pois percebemos 

que durante os episódios gravados algumas ações realizadas pelos formadores 

contribuíram, direta ou indiretamente, para a problematização da crença que alguns 

poderiam ter a respeito do que é ser um professor de Matemática. 

Marcelo (2009) destaca que a profissão docente é 

“Uma profissão que necessita mudar a sua cultura profissional marcada 

pelo isolamento e pelas dificuldades para aprender de outros e com 
outros, na qual é mal visto pedir ajuda ou reconhecer dificuldades.” 

(MARCELO, 2009, p.111) 

Exporemos alguns recortes dos episódios gravados por entendermos que essa 

cultura profissional destacada acima por Marcelo (2009) é problematizada através dos 

formadores.  

 No segundo episódio com Latoia, ela estava terminando de comentar a 

demonstração de um teorema e, antes de iniciar outra, diz:  

“...como a gente sabe, a gente está seguindo o livro, e eu vou escrever a 

demonstração 'bonitinha' pra vocês terem no caderno. Mas antes vou 

querer discutir com vocês a ideia da demonstração, tá? Então vou 

esperar vocês copiarem pra gente poder construir juntos a ideia...” 
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Nesse mesmo episódio, minutos depois de ser corrigida por um estudante, ao 

escrever algo errado no quadro a formadora humoriza dizendo:  

“Que bom que vocês estão atentos! [...] foi de propósito. Mentira! Eu 

escrevi errado mesmo.” 

  Endentemos essas duas ações de Latoia podem promover mudança na cultura de 

que o formador ou o professor são detentores de todo o saber. Primeiro por demarcar que 

pretende construir a ideia de uma demonstração com os estudantes a partir da discussão 

e participação dos tais, ao invés de “transmitir” o que ela sabe ou está escrito no livro; e 

depois, não só por admitir que cometeu um erro, mas também por reconhecer a atenção, 

e contribuição de seus estudantes. 

Essas ações permitem um reconhecimento identitário, no que tange a uma 

perspectiva coletiva (MARCELO, 2009), pois aquele grupo de estudantes pode 

reconhecer tais ações como ações que legitimam um professor, e passem a se enxergar 

como tal a partir das ações semelhantes daquela formadora (alguém que está passível de 

cometer erros na disciplina que ministra; alguém que, apesar de estar ensinando, também 

está aprendendo), essas ações são o que Gouveia (1993), citado por Galindo (2004), 

chama de semelhanças. 

 Outra ação que entendemos que contribui para a mudança dessa cultura foi uma 

sugestão para as avaliações, proposta por Jamal durante o primeiro episódio. Dentre 

outros instrumentos de avaliação, o formador propõe a seus estudantes a ministração de 

aulas e apresentações de seminários que futuramente se tornariam artigos para serem 

publicados em um site, que foi construído com os estudantes da mesma disciplina no 

período anterior. O formador explicou que:  

“No período passado eu fazia assim: "Na aula que vem vai ser esse 

tópico". Eu não ensinava o tópico, foi aula invertida nesse sentido. E aí 

era combinado [...] "Bruno vai dar a aula de amanhã de introdução a 

derivada". Aí o Bruno ia para casa, estudava derivada, vinha e passava 

para os outros. O acordo era que todos deveriam estudar. Todos, quem 

dava a aula e quem não dava, porque se ele não soubesse eu perguntava 

para as pessoas [...] só tinha um problema, às vezes o Bruno pegava um 

material e não conseguia entender sozinho. E o que acontecia a partir 

desse momento? [...] no site eu vou disponibilizar alguma coisa pra 

embasar isso. Por exemplo, um vídeo aula, ou alguma coisa muito bem-

feita que dê suporte pra esse cara [...] O seminário seria o seguinte [...] 

no final do semestre vocês vão apresentar um seminário [...] e esse 

seminário vai ser sobre um tópico que a gente estudou durante o período 

todo, fazendo vínculo a esse tópico. Vou dar vários exemplos com o site 

[...] Vou explicar como foi feito, tá? A turma não estava tão grande quanto 
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essa, então cada estudante escolhia um tema, ele escrevia um artigo do 

site e a última avaliação foi a escrita e apresentação desse artigo” 

Hargreaves (1999), citado por Marcelo (2009), diz que os professores  

“...ignoram o conhecimento que existe entre eles; portanto, não podem 

partilhar e construir sobre esse conhecimento. Ao mesmo tempo, 

também não conhecem o conhecimento que não possuem e, por tanto, 
não podem gerar novo conhecimento. Há uma complexa distribuição 

social do conhecimento na escola: nenhum professor em particular 

conhece ou pode conhecer a totalidade do conhecimento profissional 
que os professores possuem” (HARGRAVES, 1999, p.124). 

Entendemos que as ações de Jamal são contrapontos das críticas tecidas por 

Hargraves em seu trabalho. Essas ações contribuem para a mudança de uma ideia de que 

a docência é caracterizada pelo isolamento, visto que o formador propõe instrumentos 

avaliativos onde os professores em formação podem compartilhar suas produções 

pessoais, além de poderem também aprender com seus pares. Ressaltamos também que a 

proposta de que os estudantes deem aulas contribui para a prática profissional dos 

licenciandos; além de desconstruir a ideia de que o formador detém todo o saber, e é o 

responsável por “transmitir” o conhecimento necessário para a formação do futuro 

professor. 

 No último episódio com Jamal, após solucionar um exercício, o formador convida 

uma aluna ao quadro para realizar a resolução do mesmo exercício, de uma maneira 

diferente da que ele já havia apresentado. Enquanto ela desenvolve a resolução o 

formador comenta com a turma a sobre intencionalidade de sua ação. 

“Eu queria que vocês olhassem isso com a seguinte reflexão: as vezes nós 

pegamos exemplos e generalizamos coisas. A partir de determinados 

exemplos fazemos generalizações” 

Depois que a aluna termina a resolução, o formador compara as resoluções e, 

juntamente com a turma, percebe que estão diferentes. No momento em que isso acontece 

a aluna começa a apagar sua solução, e então o formador a repreende: “Não!”. 

Eles reconstroem a solução da aluna e o formador participa a turma da situação. 

“A gente tinha uma hipótese: ‘Será que é assim?’ Eu já vi que não é. Tem 

alguma coisa furada nisso aí. [...] E eu queria pelo menos discutir com 

vocês porque isso acontece. Qual a ideia por trás disso?” 

Nosso destaque está na forma com que o formador lidou com o erro da aluna. Ele 

poderia ter dito que a solução dela estava errada e a dele correta, ou tê-la deixado apagar 

sua solução desconsiderando a possibilidade de discutir aquele erro. Essa ação, sob nosso 

entendimento, possibilita a desconstrução da crença que o erro é um “atestado de não 
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saber”, o apresentando como um potencial para aprendizagem. Além disso, mais uma vez 

percebemos que há uma ação contribuinte à promoção de mudança na cultura de que o 

formador é o detentor do saber, quando o mesmo possibilita os licenciandos discutirem 

os possíveis erros cometidos em uma das soluções, podendo, inclusive, ser a dele. 

Ressaltamos ainda que, muito embora em cada um dos relatos uma perspectiva 

protagonize em relação às outras, a alteridade entre as mesmas é o que, sob nosso 

entendimento, evidencia aspectos da identidade profissional docente desses formadores. 

Notemos que, embora o aspecto “desconstrução” seja evidenciado na individualidade das 

identidades profissionais docentes dos dois formadores, esse aspecto caracteriza um 

ponto da coletividade desses dois formadores. Isto é, tal aspecto pode ser o elemento de 

reconhecimento desses formadores como pares um do outro. 

2.6.2. Acolhimento 

Dentre as muitas críticas que são feitas aos cursos de licenciatura em Matemática, 

a desconsideração do indivíduo que está sendo formado, como um profissional, é uma 

crítica emergente. Além disso, para nós, a docência é uma profissão que deveria ser 

demarcada pela coletividade, visto que a produção de conhecimento não se dá de forma 

individual. Com isso, entendemos que já na formação inicial deveria existir um 

acolhimento aos licenciandos, no sentido de demarcar a docência como uma profissão 

que se desenvolve na coletividade e, de enxergar o licenciando como futuro profissional. 

O não acolhimento de estudantes ingressantes em cursos de licenciatura em 

Matemática, a falta da prática profissional incorporada a formação, e a desconsideração 

da escola básica durante essa formação, são pontos que exemplificam a ausência de um 

espaço na formação inicial do professor que proporcione um reconhecimento identitátio 

com a profissão. Entendemos que alguns licenciandos podem evadir de tais cursos por 

não encontrarem nesse espaço práticas/ações que os façam reconhecer a figura do que é 

ser um professor em formação, ou por entenderem que não podem se tornar professores 

por reconhecer que aquele é o espaço de formação, porém não se sentem pertencentes ao 

mesmo.  

Nóvoa (1992), destaca que  

“Urge por isso (re)encontrar espaços de interacção 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. 
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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 a pessoa e 

dar um estatuto ao saber da experiência.” (NÓVOA,1992, p.13) 

Fiorentini e Oliveira (2013) destacam que  

“... queremos destacar que o conhecimento matemático do professor 
não se limita aos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais da 

Matemática escolar ou acadêmica. A compreensão da Matemática, 

enquanto objeto de ensino e aprendizagem, implica, também, conhecer 
sua epistemologia e história, sua arqueologia e genealogia, sua 

linguagem e semiose e sua dimensão político-pedagógica no 

desenvolvimento das pessoas e da cultura humana. [...] Essas questões 

precisam ser tratadas e exploradas na formação inicial do professor, e 
estão estreitamente relacionadas com a dimensão pedagógica (relativa 

aos valores e finalidades da ação educativa).” (FIORENTINI E 

OLIVEIRA, 2013, p. 925) 

Sendo assim, o formador tem atribuições a mais, além de, em suas aulas, enunciar 

teoremas e fazer demonstrações. Entendemos que o formador de professores é também 

um professor. Destacamos que o formador tem o papel de, não só acolher o professor em 

formação como um colega de profissão, como também situar a importância dos conteúdos 

por ele abordados no contexto da formação de professores, e proporcionar ao professor 

em formação a problematização e reflexão de sua futura atuação profissional. 

 Notamos que durante os episódios gravados, existia uma preocupação da parte dos 

formadores, através de suas práticas, em acolher os estudantes ingressantes no curso e 

situa-los como professores em formação. Logo no primeiro episódio houve uma iniciativa 

de Latoia em ambientar e acolher os estudantes no curso de licenciatura. Durante seu 

discurso, ela relata, embasada em sua prática como formadora da disciplina em questão, 

a existência de uma dificuldade comum trazida pelos estudantes que saem do ensino 

médio e ingressam no curso de licenciatura em Matemática. 

"...respeitem o tempo de vocês. Em que sentido eu estou dizendo isso? Têm 

algumas coisas na Matemática que vocês vão perceber que são bem 

diferentes do que a gente está vendo lá... no ensino médio. Dá um passo 

muito grande do Ensino médio pra graduação. Então as vezes a gente 

sente isso no meio de vocês, uma frustração... ‘Caramba, eu tirava 10 em 

Matemática, como é que agora eu tiro uma nota horrorosa dessa na 

faculdade, né?’. Então assim... não se assustem, caso o primeiro 

resultado de vocês seja muito abaixo do que o esperado, porque é muito 

comum. Porque é um tipo de linguagem muito diferente, é um tipo de 

demonstração diferente, e até vocês pegarem o jeitinho as vezes demora 

um pouquinho." 
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Entendemos que essa ação acolhedora de Latoia é balizada por sua identidade 

como formadora, e proporciona uma mobilidade identitária aos licenciandos, além de 

servir como exemplo de prática formativa para os mesmos. Um fenômeno semelhante 

aconteceu durante o último episódio com Jamal. O formador estava demonstrando alguns 

resultados de derivadas a partir da definição. Em um desses desenvolvimentos o formador 

solicita a ajuda da turma: 

Jamal: Quem começa me ajudando? 

Aluna: Quem sabia foi embora – ela se refere ao licenciando que precisou 

sair antes da aula acabar. 

Jamal: Se eu fosse você começava a confiar mais em si. 

Nós constituímos crenças sobre o que é ensinar e sobre como se aprende durante 

nosso processo como estudante, seja da escola básica ou da graduação. Nesse sentido 

entendemos que as ações de Latoia e Jamal foram também uma forma de desconstruir 

uma cultura, muitas vezes reforçada dentro do ensino de Matemática, que o licenciando, 

enquanto estudante, não pode contribuir para o enriquecimento de uma aula ministrada 

por um formador, ou que o estudante portador de uma nota baixa é “não inteligente”, 

enaltecendo o “saber” de um determinado conteúdo e excluindo várias outras variáveis, 

como o conhecimento prévio do estudante ou o contexto social em que ele está inserido, 

por exemplo. Marcelo (2009) ao falar sobre a influência de aspectos emocionais na 

identidade profissional docente comenta: 

“Esse vínculo entre os aspectos emocionais e cognitivos da identidade 
profissional docente hão de ser levados em conta na hora de apresentar 

propostas formativas, já que, como veremos em seguida, 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. Mudar essas crenças requer 

também uma forte participação emocional.” (MARCELO, 2009. p.116) 

Compreendendo a importância de entender que aspectos emocionais são fatores 

atuantes durante a formação de professores, durante a constituição identitária de um 

indivíduo, e que precisam ser considerados durante tais processos, elencamos que tais 

práticas tiveram um papel importante na formação dos futuros professores. Visto que 

esses aspectos contribuem para o desenvolvimento de crenças de como se ensina e como 

se aprende, entendemos que desenvolver práticas permeadas pelos mesmos podem influir 

também nas crenças do que é ser professor, e na concepção do que é Matemática. 

Além disso, embora a identidade do licenciando não seja o foco deste trabalho, 

ressaltamos que a ação de Jamal pode promover mudança na perspectiva individual 
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daquela aluna, isto é, através dessa ação, a licencianda pode começar a entender que seu 

espaço e sua atuação são outros no contexto de sua formação. 

 Nesse mesmo episódio Latoia apresenta um discurso que, para nós, revela outro 

aspecto da sua identidade profissional docente, que pode contribuir para formação dos 

futuros professores: o fato da formadora incorporar em seu discurso o contexto da escola 

básica durante a aula.  

“Isso que a gente faz aqui, em muitos momentos é visto assim: ‘pra quê 

isso serve, né?’ Eu até entendo um pouco dessa frustração de vocês: ‘eu 

não vou ensinar isso pro meu estudante’. Realmente vocês não vão 

demonstrar esse tipo de coisa pro estudante de vocês, mas vocês precisam 

entender de onde as coisas saíram, os argumentos, as justificativas porque 

vocês vão ser os formadores, vão ser os professores...” 

Silva, Aguiar e Monteiro (2014), destacam que: 

“Com efeito, a identidade profissional docente é permeada por variadas 
interações: seja pelas histórias de vida dos professores, pela formação, 

pelo conhecimento especializado do docente, pelas relações com o 

grupo profissional, pelo conhecimento das especificidades da profissão 
e de sua prática, ou ainda pela singularidade dos sujeitos, dentre outros 

fatores relacionados à construção de uma identidade. (SILVA, 

AGUIAR E MONTEIRO, 2014, p. 12) 

Partindo do pressuposto que a identidade profissional não é estática, mas vive em 

constante construção e reconstrução, entendemos que a ação de Latoia proporciona uma 

mobilidade na (re)construção identitátia de cada um dos licenciandos, por considerarem 

que um professor deve saber apenas o que vai ensinar, por exemplo. Ao criar essa 

interlocução entre a Matemática escolar e a Matemática do ensino superior, mesmo que 

indiretamente, a formadora incute a atuação profissional do professor em sua formação.  

2.6.3. Conteúdo 

Em seu trabalho, Fiorentini e Oliveira (2013) problematizam o lugar da 

Matemática na formação inicial do professor, apresentando três perspectivas diferentes 

sobre as concepções de prática do professor de Matemática. Em cada uma dessas 

perspectivas há uma concepção diferente sobre a relação que o docente estabelece com o 

conteúdo que ensina. Segundo os autores:  

“Em todas essas práticas sociais, a Matemática está, direta ou 

indiretamente, presente. Essa Matemática, entretanto, nunca aparece 

hermética e isolada em relação a outros saberes e campos disciplinares. 

Não faz sentido falar de uma Matemática (com letra maiúscula), mas de 
Matemática (com letra minúscula) ou então de Matemáticas, pois as 

Matemáticas são múltiplas, dependendo do contexto de prática social” 

(FIORENTINI E OLIVEIRA, 2013, p. 920) 
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Direcionaremos nosso foco para tais concepções por entendermos que o conteúdo 

que se ensina é um aspecto da identidade profissional docente. 

“Uma das chaves de identidade profissional docente é proporcionada, 

sem sombra de dúvida, pelo conteúdo que se ensina.” (MARCELO, 

2009 – p. 118) 

Entendemos que a identidade profissional docente estabelece relação com a 

prática do professor. Como o conteúdo a ser ensinado também se relaciona com a 

identidade profissional docente, por “transitividade” entendemos que a cosmovisão que 

o professor tem sobre o conteúdo que vai ensinar (a Matemática, em nosso caso) 

estabelece uma relação com sua prática. Diante desse contexto destacaremos alguns 

momentos das gravações onde, sob nossa perspectiva, os formadores extrapolavam a 

abordagem do conteúdo institucionalizada, ou limitada por uma ementa, por exemplo, 

para fazer articulações ou problematizar um fragmento da prática docente. 

 No segundo episódio com Latoia, após ter explicado uma demonstração aos 

estudantes, ela comenta a importância de uma notação em Matemática – “alguém precisa 

ligar uma notação pra gente conseguir se comunicar, entender, né?” – Disse ela. Em 

seguida a formadora, ao se lembrar de uma aula ministrada em outra disciplina, comenta 

com os estudantes: 

"Mas isso é legal vocês saberem para vocês não se apegarem à 

nomenclatura. Ela representa uma coisa. Alguém escolheu aquela 

representação, mas poderia ser outra. [...] E aliás, a gente estava até 

discutindo isso, esse negócio de simbologia, de numeração... a gente às 

vezes ouve de uma criança: 'Ah! Já sei contar até dez!'. É muito relativo, 

será que que ela já sabe realmente contar quando está falando: 'um, dois, 

três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,...'? Ela sabe dizer os números de 

um a dez, mas ela não sabe o que está representando. [...] isso é saber 

contar, quando a pessoa relaciona aquele número com a quantidade, 

né?" 

Percebemos nesse episódio que a formadora inicia uma discussão sobre a 

representação de um objeto matemático e o que de fato ele é. Interpretamos que tal ação 

não só revela a maneira que a formadora enxerga a Matemática, mas também amplifica o 

conhecimento dos licenciandos sobre o conteúdo em questão. Essa contribuição 

enriquece a atuação profissional do professor em formação nos seguintes sentidos: (1) do 

ponto de vista epistemológico da Matemática, quando reflete sobre discussões da 

Matemática per se; e (2) do ponto de vista prático, quando reflete sobre discussões da 

Matemática com vistas ao ensino. Concordamos com Fiorentini e Oliveira (2013) ao 

defenderem 
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"... que o professor de Matemática precisa conhecer, com profundidade 

e diversidade, a Matemática enquanto prática social e que diz respeito 
não apenas ao campo científico, mas, sobretudo, à Matemática escolar 

e às múltiplas Matemáticas presentes e mobilizadas/produzidas nas 

diferentes práticas cotidianas. O domínio desses conhecimentos 
certamente proporcionará condições para o professor explorar e 

desenvolver, em aula, uma Matemática significativa..." (FIORENTINI 

E OLIVEIRA, 2013, p.924) 

Além disso, compreender a existência dessa pluralidade de perspectivas enaltece 

à docência como uma profissão com saberes próprios, esmaecendo o entendimento, 

muitas vezes propagado dentro da própria licenciatura, que a docência é um bacharelado 

enfraquecido.  

Outra ação enriquecedora ocorreu no último episódio com Jamal. Nessa aula o 

formador estava discutindo com os estudantes os resultados de algumas derivadas a partir 

da definição, quando perguntou aos estudantes se já havia demonstrado a fórmula 

utilizada no Ensino Médio para a soma dos termos infinitos de uma progressão 

geométrica. A partir da reação dos estudantes ele decidiu fazer a demonstração – vocês 

sabiam que isso tem a ver com limite? – Pergunta ele aos estudantes. O formador faz a 

demonstração e em seguida inicia alguns comentários com os estudantes. 

"No ensino médio você pode explicar que esse ‘𝑞𝑛’ tende a zero? Pode! 

Não precisa usar o termo limite, você não precisa escrever a definição de 

limite, nada disso. Vai pensando intuitivamente, como a gente fez esse 

exemplo aqui – ele aponta para o quadro. Coloca lá:  
𝟏

𝟑
, eleva ao 

quadrado, eleva ao cubo, eleva a quarta, eleva a quinta, eleva a sexta... 

ai o cara vai vendo que o negócio vai diminuindo" 

Entendemos que essa iniciativa não só evidencia aspectos da identidade do 

formador, como também mobiliza a identidade profissional dos futuros professores, por 

meio da própria formação. Ao agregar em sua aula um conteúdo que é abordado no ensino 

médio, fazendo articulações com um conteúdo que é abordado no ensino superior, o 

formador embate o que Klein (1908) chama de dupla descontinuidade; e ao apresentar 

uma proposta de abordagem desse conteúdo para ensino médio, o formador insere o 

contexto profissional da docência na formação inicial, promovendo uma mobilização 

identitária com os indivíduos inseridos naquele contexto. Além disso, entendemos que a 

maneira e o momento que o formador escolheu para realizar sua abordagem contribuíram 

também para a diluição dessa dupla descontinuidade. 

Em seu trabalho “Formação de professores de Matemática: para uma abordagem 

problematizada”, Giraldo (2018) aborda a dicotomia existente entre a universidade e a 
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escola básica, no que tange à formação do professor. Em uma das sessões o autor destaca 

duas maneiras de expor a Matemática: a exposição naturalizada e a exposição 

problematizada, para ele: 

“...muitos desses obstáculos estão mais associados a um modelo de 
exposição da Matemática que tem determinado seu ensino, tanto na 

escola como na universidade (embora se manifeste de formas diferentes 

em cada um desses contexto), do que a qualquer ruptura entre escola e 
universidade. De fato, na base de muitos obstáculos de ensino e de 

aprendizagem de Matemática podem se encontrar vínculos entre 

concepções sobre a própria natureza da Matemática e formas 

naturalizadas de exposição da disciplina, que se alimentam 
mutuamente, são tacitamente estabelecidas e amplamente 

disseminadas, tanto no ensino básico como no universitário” 

(GIRALDO, 2018, p.41) 

Giraldo (2018) também diz que o ensino da Matemática, tanto dentro das 

universidades quanto dentro das escolas básicas, tem sido dominado pela exposição 

naturalizada, isto é, uma exposição sob a perspectiva de que a Matemática é pronta e 

acabada, não sofrendo influências de contextos sociais e históricos. Como já dito, 

entendemos que a maneira e o momento escolhidos por Jamal para a realização da 

demonstração evidenciam a exposição de uma Matemática problematizada. O fato do 

formador expor um caminho para um resultado usado no ensino médio, por meio de 

argumentos lógicos e validados dentro do campo matemático, mostra que aquele 

conteúdo é munido de um argumento questionável, e não simplesmente dogmático. 

Diante de tal discussão entendemos que a partir de ações como essa, dentro da formação 

inicial do professor, inicia-se a (re)construção de uma identidade profissional que concebe 

a docência como uma profissão como saberes próprios a serem estudados, e não 

simplesmente uma ação que qualquer indivíduo sem formação específica pode fazer. 

Outra ação, promovida por Jamal que, sob nossa perspectiva, evidencia a 

concepção que o formador tem sobre a Matemática é o fato dele questionar e instigar seus 

estudantes. Percebemos que essa não foi uma ação promovida apenas em alguns 

episódios, mas que foi uma ação transcendente a todos. Durante os episódios, à medida 

que ele conduzia a aula, ia solicitando a participação dos estudantes; e a medida que os 

estudantes iam participando, o formador instigava e problematizava mais. No último 

episódio, por exemplo, ele discute o Teorema do valor intermediário com seus estudantes. 

Após enunciar e explicar o teorema o formador se dirige a turma e diz: 

Agora, alguém consegue entender, porque precisa ser contínua para 

garantir isso? É óbvio pra vocês? 
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Atentemos para o fato de que o formador poderia simplesmente enunciar o 

teorema, explicar suas utilidades e prosseguir a aula, ao invés de questionar a finalidade 

da condição dentro do teorema. Percebemos que essa forma de conduzir a aula é um 

exemplo do que Giraldo (2018) chama de exposição problematizada. Ao questionarem 

seus alunos, os formadores estabelecem uma cultura de como lidar com o conteúdo 

apresentado: de questionar, problematizar e argumentar. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

3.1. Introdução 

Como um compromisso político e ação afirmativa, buscamos desenvolver essa 

pesquisa com formadores que atuassem em instituições públicas localizadas em regiões 

periféricas do Rio de Janeiro, e buscar, em suas práticas, ações que fossem contrapontos 

ao que a literatura de pesquisa em Ensino de Matemática apontava como negativas.  

O fato do primeiro autor ter sido egresso de uma dessas instituições – o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) –, trazer consigo 

inquietações sobre a formação de professores e testemunhar que em sua vivência 

enquanto graduando tais ações foram presentes, nos leva a compreender que uma 

formação pública e de qualidade, não só existe, como também tem sido desenvolvida por 

alguns formadores dentro de alguns espaços. 

Outra questão a ser ressaltada é que, se compararmos com outros espaços públicos 

que oferecem cursos de licenciatura em Matemática, como os centros de educação e 

tecnologia, e as universidades, o IFRJ é uma instituição extremamente nova. Através da 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Química de Nilópolis (CEFETEQ) transformou-se em IFRJ. Além disso, os institutos 

federais oferecem aos seus formadores a possibilidade de desenvolverem um trabalho na 

graduação, na pós-graduação e na Educação Básica. Sendo assim, as inquietações do 

primeiro autor, no que tange às possíveis relações estabelecidas entre formação e prática 

e o contexto dos Institutos Federais, nos levam a entender a especificidade desse tipo de 

instituição na formação de professores, e consequentemente as pesquisas em Ensino de 

Matemática nessa área. 

Entendemos que a possibilidade de verticalidade de atuação nos institutos federais 

pode proporcionar uma mobilização na identidade profissional docente dos formadores - 

considerando sua prática na educação básica, foco da atividade profissional dos 

professores em formação. Para nós, a atuação profissional está tanto relacionada a uma 

perspectiva pessoal, considerando suas experiências e como formador se vê, assim como 

coletiva, a partir do contexto profissional que está envolvido institucionalmente.  

3.2. Três perspectivas de identidade profissional docente 

No capítulo anterior, apresentamos três perspectivas – Perspectiva pública ou social,  
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perspectiva coletiva e perspectiva – que, sob nossa compreensão, podem ser discutidas a 

identidade profissional docente. 

Percebamos que as respostas para a pergunta: “Quem sou eu?” podem divergir 

bastante ao pensarmos a partir de qual perspectiva responderemos o questionamento. Isto 

é, muito embora tenham o mesmo cerne, as perguntas “Quem penso que sou?” e “Quem 

dizem que sou?”, são completamente diferentes. A primeira está associada ao âmbito 

individual, enquanto a segunda, ao âmbito social ou coletivo. 

Vale ressaltar que mesmo que tais perspectivas divirjam, as mesmas sempre se 

articularão. As ideias de semelhanças e diferenças (GALINDO, 2004) nos ajudam a 

compreender como elas se relacionam tão intimamente. A maneira como um professor 

compreende sua atuação profissional e suas atribuições é perpassado pela maneira como 

o contexto, em que o mesmo está inserido, concebe essa atuação e essas atribuições. 

Independentemente desse individuo se perceber nas concepções de tal contexto 

(semelhanças), ou não (diferenças), a sua constituição identitária se dá a partir desse 

contexto. Ou seja, é bem possível que, se o contexto que esse professor está inserido e, as 

concepções desse contexto fossem outras a identidade profissional docente dele seria 

outra. 

No que tange a uma perspectiva pública ou social, a identidade profissional 

docente vem se modificando, tanto quanto o contexto em que é constituída. Em particular, 

na sociedade brasileira, as atribuições e o perfil dos professores mudaram 

significativamente desde a chegada dos jesuítas ao Brasil, onde a atuação docente era 

considerada uma vocação – cuja função era transmitir princípios e valores morais 

religiosos – até os dias de hoje, em que a docência é considerada uma profissão, e divide 

opiniões sobre as atribuições e o perfil do professor. 

Entendemos que tais perspectivas impactam a formação inicial de professores, que 

em contrapartida influenciará a constituição identitária da sociedade em relação ao 

professor. Nesse sentido Fiorentini e Oliveira (2013, p.920) destacam: 

Para pensar a formação necessária ou fundamental para esse 

profissional, cabe, antes, analisar e discutir a prática social do educador 

matemático, pondo em evidência os saberes mobilizados e requeridos 

por essa prática. 

 Sendo assim, a compreensão do papel social do professor parece ser fundamental 

para a discussão formação inicial que seja coerente com o mesmo. Isto é, entendemos a 
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formação docente intrinsicamente relacionada com uma dimensão de identidade 

profissional docente.  

 Embora a perspectiva social impacte a formação de professores, é possível que 

dois sujeitos com mesma formação inicial atuem sob propostas diferentes. Isto é, o papel 

social do professor influi em sua constituição identitária enquanto profissional, entretanto 

esse não é um aspecto determinístico da identidade profissional docente desse sujeito.  

Outros aspectos, tais como a Matemática e seu ensino (em nosso caso) a ser 

discutida no espaço de atuação desse sujeito, por exemplo, podem compor os seus modos 

de identificação. Tal contexto se coloca na perspectiva coletiva da identidade profissional 

docente. Isto é, os aspectos e ações que são partilhados com os pares vão também influir 

nessa identidade profissional docente. Esses aspectos são conhecidos por Galindo (2004) 

como semelhanças – quando os aspectos são percebidos pelos que compartilham a mesma 

identidade profissional docente – e diferenças – quando os aspectos são percebidos pelos 

que compartilham identidades profissionais docentes diferentes. Tais aspectos são tão 

relevantes que, através dos mesmos se torna possível ter uma partilha de identidade 

profissional docente em um grupo, mesmo com de professores que sequer lecionem a 

mesma disciplina.  

 Em relação à perspectiva individual, pensamos que ela é caracterizada pela 

história de vida do sujeito, e suas relações com a atividade profissional. Ou seja, o 

processo histórico de cada sujeito, enquanto profissional, é constituído por diferentes 

relações com conteúdo, a maneira de ensiná-lo e a maneira de aprendê-lo, por exemplo. 

Essas relações são o que Marcelo (2009) chama de crenças. Nesse sentido, ao citar 

Feiman-Nemser (2001, p. 1016), o autor contribui: 

...as imagens e crenças que os professores em formação trazem consigo 

quando iniciam sua formação inicial atuam como filtros mediante os 

quais eles dão sentido aos conhecimentos e experiências com que se 

deparam. Mas também podem atuar como barreiras à mudança, 
limitando as ideias que os alunos podem vir a desenvolver sobre o 

ensino. (MARCELO, 2009, p.117) 

Diante de tal contexto, urge cada vez mais a necessidade de políticas e ações, 

dentro da formação inicial de professores, que caracterizem a docência como uma 

profissão produtora e problematizadora do conhecimento.  

Assumindo que nos constituímos na relação com o outro, cada uma dessas 

perspectivas é influenciada pelas outras. Não há perspectiva individual, se não houver a 

perspectiva social e a coletiva, ou vice-versa. Isto é, os profissionais que somos, e como 
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nos enxergamos, como tais, dependem da forma como entendemos que as pessoas nos 

enxergam. Sendo assim, tal discussão situa a relevância de estudos que tenham a 

identidade profissional docente como alvo. 

3.3. Desconstrução, acolhimento e conteúdo: Três aspectos da identidade 

profissional docente 

Não pretendemos com este estudo classificar as práticas dos formadores, ou 

disseca-las em partes disjuntas. Nosso objetivo em destacar aspectos– desconstrução, 

acolhimento e conteúdo – está em evidenciar aspectos das identidades profissionais 

docentes emergentes das práticas, por nós observadas, de docentes que ensinam 

disciplinas de Matemática em cursos de licenciatura em Matemática. Tampouco 

pretendemos sugerir que esses aspectos sejam de alguma forma representativos das 

práticas ou das identidades profissionais de professores que lecionam em cursos de 

licenciatura em Matemática no Brasil. Como observam Silva, Aguiar e Monteiro (2014, 

p. 12): 

A identidade profissional docente é permeada por variadas interações: 
seja pelas histórias de vida dos professores, pela formação, pelo 

conhecimento especializado do docente, pelas relações com o grupo 

profissional, pelo conhecimento das especificidades da profissão e de 
sua prática, ou ainda pela singularidade dos sujeitos, dentre outros 

fatores relacionados à construção de uma identidade. 

Neste sentido, consideramos que a relevância de nossa pesquisa está, sobretudo, 

em apontar relações em práticas e identidades profissionais docentes de formadores, que 

podem contribuir para a reflexão sobre a formação inicial de professores de Matemática. 

Levando em conta que não visamos traçar um retrato representativo de identidades 

profissionais de formadores de professores, ressaltamos ainda que alguns dos aspectos 

emergentes de nossos dados se aproximam e outros se afastam do que tem sido apontado 

por outros autores. Por exemplo, observamos em Marcelo (2019) críticas em relação ao 

que o autor nomeia como cultura de isolamento, relativo, por exemplo, a ser mal visto ao 

pedir ajuda ou reconhecer dificuldades. Já em nossa atividade de campo encontramos 

evidências de identidades que apontam uma desconstrução em relação a cultura 

profissional de isolamento - o que nos remete a uma perspectiva coletiva da identidade 

profissional docente -, não só reconhecendo erro, mas também tomando a discussão do 

conteúdo matemático de uma maneira mais participativa, via debate com os estudantes. 

Por outro lado, no aspecto conteúdo, identificamos aspectos que convergem para as 

observações de Marcelo (2009) de que as crenças sobre o ensino dirigem a prática 
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profissional e de que o conteúdo que se ensina constrói identidade profissional. Em nosso 

estudo, os formadores participantes procuraram problematizar possíveis concepções dos 

licenciandos poderiam carregar sobre a Matemática, como também apresentar o conteúdo 

com vistas a atuação do professor. Nossos dados sugerem também que ambos os 

participantes se identificam como formadores de professores (e não apenas como 

pesquisadores, por exemplo) e concebem a docência como uma profissão munida de 

saberes próprios e formação específica. Notemos que estas crenças de cada sujeito, 

perspectiva individual, parecem estar associadas também a imaginários sociais sobre a 

docência, assim como os profissionais da docência se percebem. 

3.4. Construção de Identidades Profissionais pelos Licenciandos 

Embora nossa questão de pesquisa neste estudo enfoque aspectos das identidades 

profissional, dos formadores, emergentes de suas práticas, e não a construção de 

identidades profissionais pelos futuros professores em formação inicial, desdobram-se 

naturalmente de nossos resultados reflexões sobre como as práticas e as identidades 

profissionais dos formadores podem impactar a construção de identidades profissionais 

docentes pelos licenciandos. Uma vez que nosso estudo não foi desenhado 

metodologicamente nessa direção, não dispomos de evidências empíricas para responder 

tal questionamento – que pode ser objeto de pesquisas futuras. 

Entretanto, reservamos um espaço neste texto para apontar algumas conjecturas 

sobre essa discussão, dadas sua relevância e nossa intenção em contribuir com reflexões 

sobre a formação inicial de professores de Matemática. A relevância dessa discussão se 

situa no reconhecimento de que não são apenas as ementas prescritas, os componentes 

curriculares e os conteúdos ensinados que determinam que professores serão formados. 

As formas como os licenciandos vivenciam aspectos das práticas de seus formadores, 

dados seus saberes e suas histórias de vida – mesmo aspectos tácitos, sutis ou não ditos, 

que podem atuar mais no campo dos afetos do que da razão objetiva – podem ter um 

impacto tão ou mais contundente em seus processos de construção de identidade 

profissional docente. Sobre a importância de aspectos emocionais na construção de 

identidades profissionais, Marcelo (2009, p. 116) observa que: 

Esse vínculo entre os aspectos emocionais e cognitivos da identidade 

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

propostas formativas, já que [...] 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 
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ensinar. Mudar essas crenças requer também uma forte participação 

emocional. 

Por exemplo, as ações de Latoia e de Jamal nos episódios associados ao aspecto 

desconstrução podem ter um efeito significativo no fortalecimento da legitimidade dos 

licenciandos quanto a seus próprios saberes, tanto de uma perspectiva individual como 

coletiva. Assim, essas ações podem contribuir com a formação de professores cujas 

identidades que não associem a profissão docente ao isolamento, e que incorporem o erro 

como aspectos naturais de suas práticas, que não o desqualificam como professores. 

De forma análoga, as ações dos formadores nos episódios associados ao aspecto 

acolhimento podem contribuir com a formação de professores que não se identifiquem 

apenas como transmissores de conteúdo, mas também de acolher emocionalmente seus 

estudantes, reconhecendo seus conhecimentos prévios ou os contextos sociais em que 

estão inseridos. 

Finalmente, as ações de Latoia e de Jamal relatadas no aspecto conteúdo podem 

ter um papel na formação dos licenciandos em pelos menos dois sentidos: (1) do ponto 

de vista epistemológico da Matemática, nas escolhas dos formadores quanto às discussões 

sobre o conteúdo em si; e (2) do ponto de vista da profissão docente, quando os 

formadores discutem aspectos da Matemática que consideram relevantes ao ensino. 

Concordamos com Fiorentini e Oliveira (2013, p. 924) ao defenderem: 

... que o professor de Matemática precisa conhecer, com profundidade 

e diversidade, a Matemática enquanto prática social e que diz respeito 

não apenas ao campo científico, mas, sobretudo, à Matemática escolar 

e às múltiplas Matemáticas presentes e mobilizadas/produzidas nas 
diferentes práticas cotidianas. O domínio desses conhecimentos 

certamente proporcionará condições para o professor explorar e 

desenvolver, em aula, uma Matemática significativa. 

Nesse sentido, as ações dos formadores incorporam o contexto da docência como 

uma profissão com saberes próprios na formação inicial, contrapondo-se a concepções, 

às vezes propagados dentro dos próprios cursos de licenciatura, de que os mesmos se 

reduziriam um “bacharelado enfraquecido” (GIRALDO et al, 2018). 

Em Giraldo (2018), discutimos dicotomias entre universidade e escola básica, no 

que tange à formação do professor, destacando a oposição entre duas formas de expor a 

Matemática – a exposição naturalizada, que tem sido dominante no ensino da disciplina 

tanto na escola básica como na universidade, e a exposição problematizada: 

De fato, na base de muitos obstáculos de ensino e de aprendizagem de Matemática 

podem se encontrar vínculos entre concepções sobre a própria natureza da Matemática e 



 55 

formas naturalizadas de exposição da disciplina, que se alimentam mutuamente, são 

tacitamente estabelecidas e amplamente disseminadas, tanto no ensino básico como no 

universitário. (GIRALDO, 2018, p. 41) 

Consideramos que as ações de Latoia e de Jamal com relação ao tratamento do 

conteúdo evidenciam a exposição de uma Matemática de forma problematizada, que 

privilegia os processos de produção em lugar da apresentação de fatos e resultados 

prontos. Entendemos que, ações como essa, na formação inicial de professores, podem 

desencadear a (re)construção de uma identidade profissional que concebe a docência 

como uma profissão como saberes próprios. Concordamos com Fiorentini e Oliveira 

(2013, p. 925) quando afirma que: 

...em qualquer formação Matemática que aconteça nos cursos de 

Cálculo, Análise ou Álgebra, o futuro professor não apenas aprende 

uma certa Matemática, como é esperado pelo formador, mas aprende, 
também, um modo de estabelecer relação com o conhecimento; 

internaliza, igualmente, um modo de concebê-lo, de tratá-lo e de avaliá-

lo no processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, entendemos que essas ações não só evidenciam aspectos da identidade 

profissional do formador, como também mobilizam a identidade profissional dos futuros 

professores, por meio da própria formação, reconhecendo que o licenciando está sendo 

imerso em uma cultura profissional docente, mesmo que como aluno. Visto que a 

identidade profissional é um processo de construção de sujeitos enquanto profissionais 

(GALINDO, 2004, p.15) formado por modos de identificação (DUBAR, 2006, p.9) 

3.5. Alguns encaminhamentos 

Tendo em vista que com nossos estudos não findamos as discussões sobre a 

temática abordada, deixamos aqui alguns encaminhamentos e uma sugestão de agenda de 

trabalho para futuras pesquisas a serem desenvolvidas. 

Em nossa investigação, enfocamos o formador como ator da pesquisa e buscamos 

em suas práticas aspectos que desvelassem traços de sua identidade profissional docente. 

Um possível encaminhamento para pesquisas futuras é investigar a intencionalidade das 

práticas desenvolvidas por esses sujeitos na formação de professores, através dos seus 

próprios discursos. 

Embora não tenha sido o objetivo central desse trabalho, destacamos a relevância 

de nos debruçarmos sobre as problemáticas que envolvem os espaços de formação dos 

formadores, isto é, os cursos de Pós-graduação. Sugerimos tal encaminhamento para 

pesquisas futuras por entendermos a necessidade de que nesses cursos existam de alguma 
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forma um “lugar” que propicie aos seus estudantes, não só aspectos relacionados a 

constituição identitária de uma identidade profissional de pesquisador, mas também de 

uma identidade profissional docente (formador). 

Ressaltamos ainda a importância de pensar, repensar e problematizar a formação 

inicial de professores de Matemática a partir de políticas que visem a um espaço que 

proporcione a construção identitária do professor como um profissional produtor de 

conhecimento e com saberes específicos inerentes a essa profissão. Isto é, pensar a 

formação norteados pela pergunta “Que professor queremos formar?”.  Entendemos que 

tal delineamento é primaz frente a outras questões inerentes a formação inicial. Sem saber 

que profissional queremos formar, é árduo pensar em uma formação coerente para o 

mesmo. 
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