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Introdução 

Este artigo relata parte de uma pesquisa de doutorado que teve como objeto de 

estudo o trabalho do professor formador, mais especificamente, dos professores 

formadores que atuam nos cursos de Licenciatura em Matemática do estado de Minas 

Gerais. 

Consideramos como hipótese para a investigação que a análise do trabalho do 

professor formador e das condições docentes antecede a construção de modelos, 

currículos, políticas e diretrizes dos cursos de formação de professores. Tomar essa 

hipótese significa considerar como os professores formadores vivem a docência hoje, 

dentro das condições concretas de seu trabalho e dos impasses, limites e mudanças que 

têm marcado o momento presente. A imersão nesse ambiente de trabalho trouxe 

vestígios para responder a seguinte questão de pesquisa: Como os professores dos 

cursos de Licenciatura em Matemática se constituem como formadores de professores e 

quais as especificidades do seu trabalho? Este contexto de trabalho do professor 

formador carregava consigo outros questionamentos que também nos orientaram: Como 

é o trabalho do formador na Licenciatura em Matemática? Quais os principais desafios 

que esse formador enfrenta na Licenciatura em Matemática? Quais as condições de 

trabalho desse formador? 

Neste artigo, apresentamos, inicialmente, uma breve discussão sobre o contexto 

de trabalho do professor formador e alguns dilemas e tensões da profissão. A seguir, 

trazemos alguns da trajetória da pesquisa e, em continuidade, apresentamos os diálogos 

realizados com uma professora que participou da pesquisa. Por fim, algumas conclusões 

relativas à constituição do professor como formador e as especificidades de seu 

trabalho. 

 

O professor formador no contexto de mudanças 

Mudanças ocorridas na educação superior brasileira, principalmente, após a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n° 9.394/96 

(MANCEBO & FÁVERO, 2004; SCHWARTZMAN, 2005), alteraram a estrutura do 



ensino superior. Com a aprovação do Decreto 2.032/97 que discorre sobre as mudanças 

no Sistema Federal de Ensino Superior, as instituições ensino superior (IES) podem 

assumir diferentes formatos: universidades, centros universitários, faculdades 

integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas superiores. 

Essas alterações também provocaram, no país, um acelerado crescimento das 

IES, especialmente, no setor privado. De acordo com o Censo da Educação Superior no 

período de 1997 a 2007, o número de IES sofreu um aumento de, aproximadamente, 

153%. Em relação ao setor privado esse aumento foi ainda maior, aproximadamente, 

195%, enquanto que o setor público, nesse mesmo período, teve um aumento de 18%. 

Esse crescimento das IES também veio acompanhado, no mesmo período, com a 

elevação do número de cursos presenciais em 122%, e do número de matrículas em 

151%. (BRASIL, 1997, 2007). 

Em relação aos cursos de licenciatura em Matemática, em 2001, o Conselho 

Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Matemática, Bacharelado e Licenciatura, Parecer CNE/CES 1.302/2001. Esse parecer, 

assim como a Resolução CNE/CP 01/2002, não fez menção ao campo científico da 

Educação Matemática, refletindo, segundo Silva (2004), uma total ignorância do campo 

científico que produz relevantes trabalhos de pesquisa. 

Segundo os dados do Censo da Educação Superior, também houve um aumento 

dos cursos de Licenciatura em Matemática1, no período de 2002 a 2007, de, 

aproximadamente, 40%. Ressalta-se, nesses dados, o crescimento do setor privado, de 

100%, o que reforça a expansão do setor no país. (BRASIL, 2002, 2007). 

É nesse contexto que se inserem os professores formadores dos cursos de 

Licenciatura em Matemática. Os dados quantitativos iniciais já expressam a urgência de 

estudos sobre as condições e o trabalho de professores que atuam nesses cursos. 

 

Dilemas e tensões da profissão 

Apesar da existência de um número significativo de pesquisas sobre a formação 

inicial de professores, até meados da metade dos anos 2000, o tema professor formador 

era silenciado. Nos três últimos anos, nos encontros anuais da ANPED, a temática tem 

aparecido nas pesquisas, mas ainda de forma tímida. Também no estudo comparativo 

sobre a produção das dissertações e teses sobre formação de professores no Brasil, nos 

                                                 
1 Destaca-se que um novo contexto se apresentava no país no momento da conclusão da investigação: no 
ano de 2009 houve um decréscimo no número de matrículas nesse curso. 



anos de 1993 e 2003, André (2006) constata que a formação do professor do ensino 

superior não foi privilegiada nas pesquisas em ambos os anos analisados. 

Ao estudar os professores que atuam nos cursos de Licenciatura, nossa atenção 

se dirige especificamente para um curso que forma profissionais e que seus formadores 

devem reunir condições mínimas de profissionalidade (BECKERS, 2003; 

CONTRERAS, 2002). Nesse sentido, discussões sobre a profissionalidade e a 

profissionalização dos professores formadores, fazem parte de um problema atual no 

debate educacional e podem contribuir, principalmente, para as discussões a respeito da 

constituição desse professor enquanto formador, dos estruturantes de seu trabalho e de 

sua condição docente 

 

Profissionalidade docente 

Discutir o conceito de profissionalidade não é simples, pois não é estático, está 

em constante elaboração e deve ser contextualizado, de acordo com o momento 

histórico concreto e com a realidade social que se pretende legitimar. (ALTET, 

PAQUAY, PERRENOUD, 2003). 

Segundo Bourdoncle & Mathey-Peirre (1995), o termo profissionalidade é 

recente, de origem italiana, apareceu em torno de 1960, com as mobilizações sindicais e 

foi utilizado como frente às rápidas mudanças que estavam acontecendo no interior da 

organização do trabalho. Foi introduzido, no Brasil, pela influência francesa (ALTET, 

PAQUAY, PERRENOUD, 2003) segundo a qual a noção de profissionalidade está 

associada ao conceito de competências. 

Para Altet (2003) e Jobert (2003), a noção de profissionalidade supera a 

qualificação para o trabalho. Jobert ensina que a noção de qualificação (...) é uma 

construção social cujo fundamento é o saber, mas um saber relativamente separado de 

suas condições efetivas e concretas de aplicação, ou seja, a qualificação pode preparar 

para uma determinada tarefa, mas não garante que ela seja suficiente para elevar a 

compreensão sobre o processo produtivo. (Ibid, p.222). 

Ainda na compreensão da profissionalidade, Roldão (2004) define os 

descritores/caracterizadores de profissionalidade a partir de diversos autores da área da 

sociologia, tais como: Giméno Sacristán, Claude Dubar e Antônio Nóvoa. Na análise 

realizada, a autora privilegia quatro descritores ou caracterizadores: 

- o reconhecimento social da especificidade da função associada 
à actividade (por oposição à indiferenciação); 



- o saber específico indispensável ao desenvolvimento da 
actividade e sua natureza; 
- o poder de decisão sobre a acção desenvolvida e consequente 
responsabilização social e pública pela mesma – dito doutro modo, o 
controlo e sobre a actividade e a autonomia do seu exercício; 
- e a pertença a um corpo colectivo que partilha, regula e 
defende, intra-muros desse colectivo, quer o exercício da função e o 
acesso a ela, quer a definição do saber necessário, quer naturalmente o 
seu poder sobre a mesma que lhe advém essencialmente do 
reconhecimento de um saber que o legitima. (Roldão, 2004, p. 5). 

A autora afirma que os professores do ensino superior possuem um poder sobre 

a ação que desenvolvem, diferentemente dos professores de outros níveis de ensino. E 

justifica que esse poder está ligado à natureza das instituições superiores, pois elas 

possuem um estatuto social de prestígio e são responsáveis pela produção e a 

divulgação do saber. Para ela, o exercício da docência, nesse nível de ensino, tem um 

percurso autônomo e está relacionado ao fato do saber ser produzido nas universidades, 

pela comunidade docente. 

Por outro lado, afirma que, no ensino superior, os docentes possuem um estatuto 

privilegiado, pois detêm o poder e o controle sobre as suas ações, ainda perpetuam 

formas tradicionais e transmissivas de docência, ligadas ao entendimento de que 

ensinar significa “professar” um saber. (Ibid., p. 25). Um saber intocável, do qual o 

docente é detentor e construtor, privilegiado numa prática de docência, como um ato 

individual, pois é lida, como símbolo de poder, da posse individual. 

Para a autora, uma das missões da universidade é o ensino e a função de ensinar 

é específica do ser professor, em articulação com o saber que se julga necessário para o 

exercício da profissão. Também afirma que existem, na representação da função de 

ensinar, duas leituras: o ensinar como professar um saber, na qual o professor é tido 

como aquele que professa um saber, que torna público um saber que domina; e o 

ensinar como fazer com que o outro seja conduzido a aprender/apreender o saber 

disponibilizado por alguém, na qual o professor é tido como aquele que faz aprender, 

que conduz ao conhecimento. A autora esclarece que a função de ensinar, assim 

entendida, é alguma coisa que lhe é específica, que outros actores, se possuírem 

saberes apenas conteudinais idênticos, não saberão fazer. (Ibid., p. 14). 

Ao concluir, a autora afirma que o estatuto do docente do ensino superior 

aproxima-se dos caracterizadores de profissionalidade por duas vias: a da autonomia 

sobre a ação e da construção do saber científico dentro das próprias comunidades, 

apesar da docência, nesse nível de ensino, ser marcada pela concepção de ensinar como 



passar conhecimentos, associada a procedimentos de ensino individuais e com poucos 

recursos pedagógicos. 

Diante da diversidade de conceitos apresentados, o termo profissionalidade será 

usado, nesta pesquisa a respeito do professor formador, como algo que faz parte da sua 

identificação enquanto profissional, que caracteriza a sua “marca” enquanto formador; 

corresponde à pessoa e a todos os conhecimentos que possui e utiliza em seu exercício 

profissional. Dessa forma, pensando nos professores formadores desse estudo, o que 

caracteriza a profissionalidade desses professores? 

 

Profissionalização docente 

Corroboramos com Gatti (mimeo, s/d) quando destaca que há uma relação 

dialética entre a profissionalização e a profisssionalidade. Para a autora, o 

desenvolvimento da profissionalidade dos professores está relacionado ao seu exercício 

profissional; envolve os conhecimentos e habilidades necessários a esse exercício, está 

articulado a um processo de profissionalização que demanda a conquista de um espaço 

de autonomia favorável a essa constituição e que seja valorizado e reconhecido 

socialmente. 

Lang (2003), ao abordar a profissionalização dos formadores, parte da idéia de 

que ela não é adquirida, mas trata-se de uma dinâmica em curso, cujo resultado é 

incerto. Para ele, a profissionalização dos formadores é algo que se constrói ao longo da 

profissão. Para o autor a política de profissionalização dos docentes, proferida pelo 

Estado, na França, dissimula uma complexidade de princípios e põe em julgamento a 

autonomia obtida pelos grupos profissionais; destaca, ainda, três versões sobre o assunto 

(LANG, 2006). Na primeira versão, o autor constatou que há uma tensão entre o projeto 

coletivo de um grupo profissional e o projeto institucional. O primeiro visa a obter o 

reconhecimento de sua competência e melhorar sua posição social e o segundo procura 

promover uma gestão gerencial da organização e estabelecer um modelo baseado na 

prática e na reflexão, na formação inicial ou durante a carreira dos docentes. 

Na segunda versão, Lang levanta que há uma forte tensão entre o conceito que 

os docentes possuem de seu ofício e as práticas estabelecidas pelos novos modelos de 

profissionalidade, quando estas não correspondem aos problemas que os docentes 

encontram no exercício de sua atividade docente. Considerando o compromisso que 

esses profissionais possuem, essas condições provocam uma sobrecarga de trabalho, 

freando esse compromisso e representando uma fonte de desapropriação desse trabalho. 



A terceira versão também apresenta uma fonte de tensão que nasce dos modelos 

de organização do trabalho. Para Lang, a profissionalização docente enfrenta dois tipos 

puros de racionalização do trabalho: o modelo “tecnológico” e o modelo “orgânico”. O 

primeiro, na linha dos princípios tradicionais da burocracia, privilegia a racionalidade 

instrumental (meio/fim), a otimização de recursos, a eficiência no uso dos mesmos e o 

estabelecimento de objetivos e de procedimentos, medição e resultados, dentre outros; o 

segundo, visa pôr em prática as lógicas “indefinidas e interativas”, confiando em uma 

espécie de “improvisação normalizada”, mediante uma multiplicidade de registros de 

ação. 

Ainda sobre a terceira versão, Fanfani (2006, 2007) se aproxima de Lang (2006) 

e afirma que, no modelo “orgânico”, não se trata somente de impor uma racionalidade 

de tipo instrumental (definição de objetivos mensuráveis, uso eficiente de recursos, 

êxito de objetivos, avaliação, dentre outros), mas também corresponde à realização de 

uma atividade que se fundamenta em considerações culturais, ético-morais e políticas. 

No primeiro modelo, o “tecnológico”, predomina o profissional como tecnocrata, com 

predomínio de soluções técnicas ou racionais, privilegiando o controle técnico da 

atividade (mediante estabelecimento de procedimentos e objetivos, avaliação, em 

função de resultados imediatos, mensuráveis e preestabelecidos). No segundo, o 

“orgânico”, predomina a idéia de um profissional “clínico”, capaz de diagnosticar, 

definir estratégias em função de diversos esquemas e lógicas (não somente 

instrumentais) e de produzir resultados mensuráveis, imediatos e mediatos. Nesse, 

valoriza-se o autocontrole baseado na autonomia e na responsabilidade coletiva do 

docente. Entretanto, nem o modelo tecnológico e nem o orgânico, somente por si, 

respondem às exigências do momento, é necessário encontrar estratégias de 

compromisso que incorporem elementos de ambas as racionalidades. (FANFANI, 

2007, p. 348). Os dois autores enfatizam que os aspectos determinantes da luta pela 

profissionalização docente não é uma longa formação dos docentes, mas a questão do 

controle sobre o desenvolvimento do seu trabalho. 

Nesse mesmo sentido, Altet (2003), ao tratar da profissionalização docente, 

afirma que ela passa pelo querer do profissional, supõe sua adesão e envolvimento ativo 

no processo; pelas condições necessárias para fazê-la, eles, os formadores, necessitam 

de implementar as condições necessárias ao desenvolvimento de sua profissionalização, 

assim como também precisam do incentivo e apoio da instituição no processo de 

mudança. 



Nesse sentido, a profissionalização docente é um caminho cheio de lutas, 

conflitos, hesitações, recuos, dilemas e supõe o envolvimento ativo dos profissionais do 

ensino. Não se trata de um conceito pronto, ainda está em fase de elaboração. 

Tendo em vista a possibilidade de contribuição da pesquisa os estudo sobre o 

professor formador, colocamo-nos na posição de investigadores para compreender como 

os professores se constituem como formadores, assim como as especificidades de seu 

trabalho nos cursos de Licenciatura em Matemática no estado de Minas Gerais. 

 

A trajetória da pesquisa 

 Optamos, em nossa pesquisa, por uma abordagem qualitativa, contando com 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os procedimentos de coleta de dados 

incluíram aplicação de questionário e entrevistas. 

A opção pelo questionário foi porque possibilitaria a coleta de dados e atenderia 

ao propósito de fazer o mapeamento, ou seja, de acordo com Fiorentini e Lorenzato 

(2006) o questionário ajudaria a caracterizar e descrever os sujeitos do estudo, além de 

permitir um fazer levantamento tanto de características pessoais quanto profissionais 

dos professores formadores. 

Para complementar e aprofundar os dados obtidos na aplicação dos questionários 

foi utilizada a entrevista semi-estruturada. A opção pelo roteiro semi-estruturado foi 

pela possibilidade de ele poder se transformar numa conversa, permitindo a livre 

manifestação dos sujeitos. Nesse tipo de entrevista, de acordo com May (2004), tem-se 

mais espaço para sondar além das respostas e, assim, estabelecer um diálogo com o 

entrevistado. 

 Para a análise do conteúdo de cada entrevista foi utilizado o proposto por Lüdke 

& André (1986), ou seja, manter a análise dentro do contexto do entrevistado, buscando 

fazer a consideração tanto do conteúdo manifesto quanto do conteúdo latente do 

material, tentando não se restringir ao que está explícito no material, mas procurar ir 

mais fundo, desvelando mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas 

sistematicamente “silenciados”. (Ibid., p. 48). Posteriormente foi feito a recomposição 

dos discursos, buscando interpretá-los à luz do referencial teórico escolhido. 

Neste artigo, apresentamos as análises realizadas a partir da entrevista de uma 

professora. 

 

 



A voz da professora Ana 

Para o processo de análise das informações foram levantados dois eixos: 

trajetória enquanto formador(a) e condições de trabalho. 

 

Trajetória enquanto formadora 

 Trajetória entendida como ciclos de vida, percurso, conforme propõem Ortega e 

Gasset (1970). Ciclos de vida entendidos como etapas da vida, idades vividas, em que 

cada pessoa vai transitando no decorrer do tempo. 

As influências, as “marcas” deixadas pelo trabalho social realizado pela 

professora Ana, ajudou-a na sua constituição como formadora. Destaca-se na sua 

trajetória profissional, a participação, numa associação de mulheres, no final dos anos 

70, levou-a a trabalhar com alfabetização dessas mulheres. Ela foi sendo envolvida com 

a necessidade das mulheres e com a teoria de Paulo Freire; e isso a fez repensar a 

prática que vinha desenvolvendo como professora de Matemática; sentiu-se, por 

conseguinte, provocada a voltar a estudar. 

(...) ai entrei num mundo novo para mim, que foi o mundo da 
discussão da educação, da discussão dos sujeitos. Então eu fui me 
articulando um pouco, tomando consciência desse grupo, lendo 
material e montei uma proposta de alfabetização para essas 
professoras, e trabalhei com essas mães e mulheres (...) então eu 
descobri um mundo, que como professora de Matemática para mim 
não existia, tanto o mundo da teoria, que envolvia a concepção de 
Educação de Paulo Freire, quanto no mundo do processo de 
alfabetização que viveram aquelas mulheres na minha presença, com a 
minha participação. 

Ana 

A trajetória de Ana traz repercussões no seu processo de constituição como 

professora de Matemática, ao destacar que era necessário considerar outras relações no 

ensino da Matemática que não fosse somente o conteúdo. 

O que aquilo significou e começou a significar, as mulheres 
começarem a ler e a escrever; isso remodelava a relação delas com 
tudo e o que elas faziam com o marido, com os filhos, para andar na 
rua, para participar dos movimentos. Então eu, como professora me 
repensei, isso nunca tinha sido colocado para mim, a Matemática era 
uma disciplina muito pesada na escola, porque sempre com um índice 
de reprovação muito alto, ensinar era transmitir os conhecimentos 
considerados necessários. Daí, senti necessidade de voltar a estudar, 
entender ensino-educação. (...) Fiz mestrado em Educação e doutorado 
em Educação. Aí, pronto! Entrei para a Educação e a minha 
reconstrução como professora de Matemática da Educação Básica foi 
acontecendo. Como é que eu poderia ser uma professora que não 
estava lidando com essas relações quando eu mexia com o ensino de 
Matemática? 



Ana 
Esse depoimento revela que as marcas que vão compondo a trajetória 

profissional são mais amplas. No caso de Ana, a participação social deixou marcas em 

sua constituição como pessoa e como profissional. A participação social foi tão 

importante que trouxe uma reflexão sobre a forma como ela dava aula de Matemática. 

Seu depoimento nos dá indícios de que a experiência social, a descoberta dos estudos de 

Paulo Freire, a reflexão sobre a sua prática vão compondo a sua identidade como 

profissional; são, logo, muito importantes na sua constituição como formadora. 

Essas marcas deixadas na trajetória de Ana levaram-na ao retorno aos estudos. A 

pós-graduação em educação lhe permitiu repensar sua prática na Educação Básica. Os 

estudos do mestrado lhe permitiram compreender como funcionava o curso na 

instituição A e os do doutorado lhe permitiram olhar para a prática da educação básica a 

partir dos estudos, da experiência e da pesquisa: o que me ajuda muito porque eu tenho 

uma interação muito grande com a sala de aula da Educação Básica, pela experiência 

e por esses estudos. 

Assim, os modelos de vida escolar, as relações sociais, as relações pessoais 

influenciam nos aspectos éticos, sociais, políticos e nos conhecimentos elaborados para 

si e transpostos para os alunos. Há de se considerar também que tanto a formação 

acadêmica como a formação continuada contribuem para o desenvolvimento 

profissional, pois são um processo dinâmico e evolutivo da profissão e da função 

docente. 

 

Condições de trabalho 

Um primeiro destaque para esse eixo de análise, são os aspectos da prática da 

professora Ana. 

Não ter um modelo pronto para o estágio permeia sua prática, que a cada ano, 

vai experimentando uma nova forma de trabalhar. Na primeira forma, ela acompanha o 

aluno para a escola, entra na sala de aula, participa diretamente da preparação da aula, 

tem uma dinâmica de acompanhar o aluno, assistir aula, refazer o que foi feito. É um 

processo de envolvimento em todo o trabalho: 

(...) Eu combino com a escola, que nos cedia duas vezes por semana 
uma hora de aula em cada turma (...), mas nós não cabíamos na sala de 
professores, então a escola nos dava uma sala e nós trabalhávamos o 
turno todo ali. Os alunos em geral chegavam, relatavam as aulas, 
preparavam aulas e nós íamos dar aulas, voltávamos, relatávamos e 
preparávamos (...). 



Ana 

Num segundo momento, os alunos vão em duplas para o campo de estágio, ela 

também presente na escola, mas não diretamente, não observava o trabalho. O contato 

com o professor da sala parece ser um aspecto importante nessa forma de trabalho. 

(...) os grupos vão agora em duplas e eu vou à escola, reúno com esse 
grupo, mas ele entra na dinâmica da escola. Cada dupla tem um 
professor de referência, tem um professor de contato, e esse professor 
vai receber esse aluno, vai orientar, vai levar esse menino para a sala. 
Procuro me encontrar com esses alunos num grupo, num horário, na 
escola do estágio, ou eles vêm aqui na FAE [Faculdade de Educação], 
como é o caso do noturno. 

Ana 

Esse movimento que Ana propõe como atividade de estágio, de preparar, 

elaborar, reelaborar a prática, parece propiciar a formação tanto do estudante quanto a 

sua. Há a possibilidade de, enquanto forma o aluno, ela se forma ao mesmo tempo. 

Além disso, no planejamento dessas aulas, os alunos também produzem materiais 

didáticos para elas. 

Essa experiência é muito vantajosa porque nós podemos dar aulas do 
jeito que a gente quer, então a gente bolava atividades, a gente 
montava recursos experimentais para geometria sólida, para geometria 
plana e fazia tratamento da informação, em sala de informática. Ora, 
então, era muito diversificado, muito rico, então os estagiários 
aprendiam muito sobre a aula e suas possibilidades. 

Ana 

Cabe lembrar que, no curso de licenciatura que forma professores para atuar na 

educação básica, a prática desenvolvida por Ana, nas atividades de estágio, contribui 

para essa formação, pois procura ensinar os alunos a ensinar. O importante é que ela vai 

revelando uma consciência do contexto escolar vivido no estágio. O fato de ela estar na 

ação, junto com o aluno, a faz ter esse olhar crítico, seja na primeira experiência, seja na 

segunda. 

(...) Mas por outro lado, essa forma de estágio [primeira] nos coloca 
como um apêndice dentro da escola, a gente não entra na dinâmica da 
escola. Nós nos constituíamos num coletivo à parte do cotidiano da 
escola. 
Nessa dinâmica [segunda], ficamos mais subjugados à dinâmica da 
escola, muitas vezes trabalhando com professores que tomam atitudes 
e posturas diferentes da que tomaríamos, ou mesmo que aborda um 
tema de modo diferente do que nós abordaríamos. 

Ana 

Um aspecto forte no trabalho de estágio dessa professora é que, por diversas 

vezes, ela traz, em sua fala, a questão do planejamento e do replanejamento do trabalho. 



Na época da entrevista, ela afirmou que estava tentando reorganizar tudo isso, 

construindo um novo plano para o estágio (...). Ela organiza sua prática a partir das 

experiências vividas. 

A prática de Ana nos sugere afirmar que planejar, refletir e replanejar a ação 

favorecem a construção de uma rede de relações que vão compondo a formação docente 

dela e de seus alunos de maneira coletiva, possibilitando a aprendizagem da docência e 

contribuindo para a profissionalização de ambos. A sua prática mostra como ela 

concebe o conhecer, o fazer, o ensinar, o aprender e o planejar. Evidencia que o 

professor é também aquele que ensina, orienta, mas também aprende nesse processo; há 

um intercâmbio das funções de ensinar e aprender, desenvolvidas num trabalho 

coletivo, no qual há responsabilidade coletiva do trabalho. 

Destaca-se também em seus depoimentos, a troca que realiza com a colega 

Amélia. Não se pode considerar um trabalho coletivo enquanto projeto formativo de 

todos os professores, mas é uma interação, uma troca de experiências no trabalho que 

realizam na licenciatura. 

Eu tenho uma relação muito forte com a Amélia, eu consulto Amélia, 
eu coloco problemas para ela e nós somos muito parceiras, nessa 
questão. De certa forma, nós planejamos as ementas e a organização 
das disciplinas juntas, trocamos muitos materiais, trocamos idéias 
sobre essa organização do estágio, eu não poderia dizer para você que 
nós temos um trabalho coletivo, no sentido de fazendo juntos, não, a 
Amélia não trabalha com a prática de ensino quando eu trabalho, é 
uma turma só. 

Ana 

Isso nos sugere que as reflexões sobre a prática, assim como as trocas e o 

planejamento entre essas professoras, fazem parte de sua atuação profissional. Destaca-

se também, em sua fala, o compromisso que possui com a educação. O trabalho 

realizado com Amélia, perpassa também pelo querer do profissional (ALTET, 2003), 

da disposição para trabalhar de forma diferenciada, em meio à intensidade de atividades 

profissionais. 

Um segundo destaque para esse eixo de análise, são os aspectos que revelam a 

intensificação do trabalho de Ana. 

Da maneira como Ana realiza o seu trabalho, com acompanhamento próximo 

dos alunos, com idas nas escolas, discussões, montagem de materiais, relatórios, 

conforme já exposto, demanda um tempo maior de dedicação, tanto na execução quanto 

na preparação, na correção, dentre outros; o que contribui para a intensificação de seu 

trabalho, em meio às demais atividades que possui. Por outro lado, pode-se inferir que 



essa forma de trabalho contribui para a formação dos futuros professores, pois a põe em 

contato direto com a prática, por meio de uma supervisão de quem ensina a ensinar, 

específica dos professores formadores dos cursos de licenciatura. Seu depoimento de 

Ana revela a intensificação de seu trabalho: 

Eu acho que nosso ritmo é puxado. (...) Mas tem uma coisa assim 
meio neurótica, sabe. Porque a gente não tem patrão, não tem alguém 
que está te cobrando o tempo inteiro e é uma sede de trabalho, uma 
sede de viver as oportunidades. Eu acho que é uma geração 
profissional que se realiza e também vive meio doente nesse sentido, 
me sinto um pouco assim, sabe.  

Ana 
A percepção de que seu trabalho não é algo imposto pela instituição, que realiza 

as atividades por escolha própria, por um compromisso que possui com a educação, por 

responsabilidade profissional, é um indicador efetivo de liberdade sobre as suas ações 

na instituição, assim como de responsabilidade sobre as mesmas. Assim sendo, há uma 

autonomia no exercício profissional e no controle de suas atividades, como mostra 

Roldão (2004). A autora diz que esse poder sobre a ação é um dos descritores de 

profissionalidade no ensino superior. 

Destaca-se, ainda, que Ana teve um problema de saúde e largou o cargo que 

estava ocupando para se reorganizar e, atualmente, afirma que procura dar um ritmo 

agradável ao trabalho, apesar de achar que trabalha muito. 

Eu faço muita coisa, mas eu fazia mais. Agora eu te falo que estou em 
franca tentativa, esse foi um dos motivos porque eu larguei o cargo na 
Reitoria, o motivo de sair de lá é saúde, para ter uma vida de melhor 
qualidade. (...) Então, eu faço assim uns origami de vez em quando 
para ver se desanuvia, se distrai, uma natação, e outras coisas, mas é 
uma perspectiva muito engajada na educação. 

Ana 

Se nós não paramos, a vida nos faz parar! É o caso de Ana, a doença lhe fez dar outro 

ritmo à vida, ela procurou, então, inserir, em seu dia-a-dia, atividades físicas, artísticas, 

com o intuito de contribuir para aliviar o estresse causado pelo excesso de trabalho. 

Essa sede de viver as oportunidades, dificulta o lazer, a vida pessoal que vai sendo 

colocado em segundo plano, para depois. 

Um terceiro destaque para esse eixo de análise, são os aspectos que revelam os 

desafios enfrentados por Ana. 

Receber alunos com uma visão de matemática formal e que não fizeram, ao 

longo de seus estudos, nenhuma articulação com o ensino, é o desafio com o qual a 

professora Ana lida no seu cotidiano. São alunos que sabem muita Matemática, sabem 

resolver as atividades, mas não sabem como ensiná-la. 



(...) considero o maior desafio lidar com alunos que vêm: de um lado, 
com uma visão muito altiva de Matemática como conhecimento 
superior, como conhecimento lógico, para poucos; de outro lado, 
alunos um pouco desconfiados, um pouco frustrados, porque 
estudaram uma Matemática que eles não sabem como fazer para 
organizá-la numa perspectiva de serem professores de Matemática. 

Ana 

O depoimento de Ana nos remete às discussões sobre os currículos dos cursos de 

licenciatura que, muitas vezes, prevê estudos de temas sem nenhuma articulação com 

certos saberes necessários ao licenciando, sem reflexões acerca das abordagens 

didáticas, assim como das formas de ensinar, como mostra Pires (2002). 

Importante destacar que também é desafio de Ana buscar uma maior integração 

com a escola básica. 

Especificamente do estágio que é a disciplina, (...) o maior desafio é 
que nesses doze anos descubro que nós da instituição A temos que 
estar mais envolvidos com um projeto de Educação Básica para fazer 
bons estágios. 

Ana 

Pensando que o professor formador já não trabalha mais na educação básica e 

que está formando profissionais para atuar nesse nível de ensino, compreender como se 

dá essa prática, discutir com os professores do ensino fundamental e médio, visando a 

uma maior integração, pode ser uma proposta viável. 

 Em síntese, esse pequeno estudo da história da professora Ana traz imagens de 

uma pessoa que sempre quis ser professora, compromissada com a Educação, com a 

formação de professores, que teve experiências que modificaram a sua trajetória de 

vida, que a fez buscar novos estudos. Também revela uma profissional que busca 

constantemente modificar a sua prática, uma prática coletiva, seja com os alunos ou 

com seus pares, que trabalha muito por escolha própria, por compromisso e, que tem 

alguns desafios no seu cotidiano. 

 

Algumas considerações 

O trabalho social realizado por Ana permitiu com que ela se modificasse e 

modificasse o outro, e, além disso, propiciou o seu retorno aos estudos, assim como a 

instigou repensar a sua prática. Esse trabalho contribuiu para a sua constituição 

enquanto formadora, pois promoveu e ainda promove, alterações em sua vida pessoal e 

profissional, uma vez que esse processo de se constituir é contínuo e progressivo. 

Ter um olhar crítico para o seu trabalho buscando planejar e replanejar a prática, 

assim como refletir sobre as experiências vividas com os alunos nas atividades de 



estágio, ajudou a promover a própria compreensão de seu trabalho, contribuindo para a 

sua profissionalização e de seus alunos, além de evidenciar uma das especificidades do 

professor formador: a função de ensinar a ensinar. Pode-se inferir que é uma prática 

formativa tanto para ela como para os alunos e que esse processo de construir, 

reconstruir, refletir, socializar por meio do diálogo, estrutura o seu trabalho. 

A integração entre os pares apareceu no relato de Ana e ficou evidenciado que a 

reflexão de práticas anteriores estrutura o seu trabalho, assim como o trabalho conjunto: 

planejar, replanejar, executar e avaliar num processo de trocas com o seu colega. O fato 

de encontrar uma relação de trocas somente no relato de Ana e, consequentemente, no 

de Amélia, nos levou a concluir que o trabalho dos professores formadores é solitário, 

individual. Constatou-se que esse isolamento é reforçado pela falta de tempo que 

possuem, pois exercem muitas atividades ou funções além da docência. 

Dessa forma, um trabalho coletivo supõe a disponibilidade de cada pessoa para 

sua constituição, a ajuda mútua, a troca de idéias, o diálogo, a discordância, o debate, o 

respeito e tende a contribuir para a formação de um grupo mais crítico, para a 

construção de uma prática coletiva de trabalho. Entendemos que o trabalho coletivo, 

enquanto projeto formativo, poderia contribuir para a profissionalização dos professores 

formadores e também para a dos futuros professores. 

Partindo do princípio de que as formas de viver a condução e o trabalho docente 

estão atreladas às possibilidades e aos limites do presente, as transformações pelas quais 

o ensino superior vem passando, têm afetado diretamente o trabalho e a condição 

docente. A sobrecarga de trabalho assim como as exigências cada vez maiores podem 

provocar estresse, mal-estar (ESTEVE, 1999) nos professores formadores; o que 

também foi evidenciado pela pesquisa. 

Há que se destacar que nenhum entrevistado afirmou que é obrigado a realizar 

essa diversidade de atividades e funções; no entanto, esse movimento de 

profissionalização desses professores formadores tem sido feito à custa da intensificação 

do seu trabalho. Essa atitude nos leva a questionar: será que eles estão naturalizando 

essa condição? Estamos diante de uma reconfiguração da função docente no ensino 

superior? 

A maioria dos desafios enfrentados pelos professores formadores, inclusive Ana, 

está relacionada com a atuação do professor na escola básica. Constatou-se, no entanto, 

que o movimento, a ligação entre a universidade, a instituição de ensino superior e a 

escola é tão necessário e, nesse particular, encontram-se poucas iniciativas. 



Cientes dos poucos trabalhos realizados com o professor formador nos cursos de 

licenciatura em matemática, consideramos que as evidências desse estudo possam 

despertar pesquisas, que procurem discutir o trabalho do professor formador, buscando 

detectar as suas condições de trabalho, a sua constituição como formador, as 

especificidades de seu trabalho, os desafios que enfrentam nos cursos, ou ainda outros. 
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