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Resumo: 

Esse trabalho pretende socializar a pesquisa de Mestrado concluída em 2006. Essa pesquisa traz 

como tema central a Aprendizagem da Docência do Professor Universitário. Como professora 

formadora do curso de licenciatura plena em Matemática da UNEMAT - Universidade do 

Estado de Mato Grosso/Brasil, chamou-nos a atenção o fato de 08 professores formadores, 

formados por esta instituição na licenciatura em Matemática, com experiência na educação 

básica como educadores matemáticos, passarem também a atuar como professores formadores 

do curso do qual eram egressos. Nesse contexto, surge o nosso problema de pesquisa: Como os 

professores formadores para Educação Matemática aprendem a docência do ensino superior? 

Através dos percursos da (re)construção dos saberes docentes para a aprendizagem da docência 

do ensino superior desses sujeitos, procuramos investigar como as aprendizagens da docência se 

constituem e como estas se interseccionam nos locus formativos considerados: a formação 

inicial, a experiência na educação básica e no ensino superior. Dentre os vários pesquisadores 

que nos ajudaram a fundamentar a mencionada investigação, destacamos os mais relevantes: 

Mizukami (1996; 2000; 2002), Pimenta e Anastasiou (2002); Marcelo Garcia (1999); Nóvoa 

(1991; 1992; 1995); Ponte et.al. (2003); Fiorentini (1999); Tardif, Lessard e Lahaye (1991); 

Tardif (2002); Masetto (1998; 2003); Anastasiou (2002); Tavares (2001); Sobrinho (1998); 

Fernandes (2003) e Altet, Paquay e Perrenoud (2003). Optamos por uma investigação de caráter 

qualitativo interpretativo. O processo de coleta de dados se deu em três momentos: o primeiro, 

por meio de uma coleta de dados documentais, o segundo através da aplicação de 05 

questionários abertos e o terceiro e último com entrevistas reflexivas e de aprofundamento com 

roteiros individuais estruturados a partir de uma pré-análise dos dados coletados nos momentos 

anteriores. Por meio de uma pré-análise dos dados e por uma questão metodológica, antes de 

realizarmos o terceiro momento da investigação decidimos fazer um recorte e a limitar a 

continuidade da análise aos percursos de aprendizagens de apenas 03 professores formadores. A 

análise dos dados foi estruturada em três grandes blocos que procuraram evidenciar as 

intersecções dos locus formativos considerados, nos fornecendo reflexões sobre o percurso de 

aprendizagem dos três professores formadores. Concluímos que cada professor formador tem 

um percurso singular e sua aprendizagem da docência do ensino superior se constrói e 

reconstrói, constantemente, conforme os saberes que vão significando ao longo de suas 

experiências de formação e como profissionais. Os professores formadores investigados 

significam seus saberes de maneira distinta conforme as oportunidades, opções e reflexões que 



fazem no decorrer de sua profissão de professor, seja na educação básica ou no ensino superior. 

Além disso, a análise nos fez compreender que as aprendizagens da docência do ensino superior 

variam conforme o modo como os professores formadores atribuem significado à formação 

inicial que cursaram e ao fato de a sua prática na educação básica e no ensino superior ser ou 

não reflexiva, o que o faz intersecionar, de maneiras diferenciadas, todos os locus formativos 

considerados na pesquisa. 

 

Introdução 

Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado que culminou na dissertação 

intitulada: “A aprendizagem da docência do professor formador de educadores matemáticos”. 

Nosso objetivo foi analisar, a partir de saberes e experiências adquiridas durante a formação 

inicial e na atuação na Educação Básica e no ensino superior, como os professores formadores 

para Educação Matemática (re)constroem sua aprendizagem para a docência do ensino superior. 

Para tanto, optamos pelos pressupostos da pesquisa qualitativa de forma a coletarmos dados que 

auxiliaram na construção de percursos individuais de aprendizagem da docência de três 

professores formadores de uma licenciatura em Matemática de uma universidade pública 

brasileira. 

Iniciamos com a reflexão acerca do significado da palavra “aprendizagem”, que significa “ato 

ou efeito de aprender” (DICIONÁRIO BARSA, 2003, p.74). Assim, o verbete “Aprender” 

designa a presença de alguém para adquirir conhecimento de algo, por meio de estudo, 

observação ou experiência, ou que alguém passa a conhecer, torna-se capaz (de alguma coisa), 

após processo de aprendizagem. 

Quando pensamos em aprendizagem, imaginamos o sujeito que aprende nas instituições 

escolares e, na maioria das vezes, atribuímos a aprendizagem aos estudantes e não aos 

professores. A afirmação, “professores ensinam, estudantes aprendem”, por muitos anos, foi 

considerada verdadeira sem possibilidade de alteração. Entretanto, nas últimas décadas, 

pesquisadores da formação de professores, ao dar a voz aos docentes e acompanhar suas 

atividades, perceberam que ao ensinar, também aprendem e que a aprendizagem da docência se 

faz não só nos espaços formais de aprendizagem, mas também, nas mais variadas experiências 

vividas por estes sujeitos. 

Considerando, então, o professor como sujeito aprendente, assim estruturamos a discussão que 

segue: primeiramente apresentamos, brevemente, alguns conceitos teóricos, como, 

aprendizagem da docência, formação, saberes, experiências e reflexão. Na sequência, 

apresentamos a metodologia adotada e os percursos de aprendizagem da docência dos sujeitos. 

Após, fazemos alguns apontamentos não conclusivos e, sim, possíveis reflexões sobre a 



aprendizagem da docência. 

 

 

Aprendizagem da Docência: formação, saberes, experiências e reflexão 

Concebemos, a partir de Mizukami (1996; 2000; 2002), a aprendizagem da docência como um 

continuum de formação, que não tem tempo nem espaço, se faz e se refaz constantemente e que 

o saber docente “está relacionado com a pessoa dos professores e identidade deles, com sua 

experiência de vida e com sua história profissional” (TARDIF, 2002, p. 11). Em seu fazer 

docente, utiliza diferentes saberes, em função do trabalho e das situações, condicionamentos e 

recursos ligados a este trabalho. Os saberes docentes devem ser compreendidos em íntima 

relação com o trabalho, a escola ou a universidade e são gerados pelas vivências que, 

significadas pelos professores, transformam-se em experiências. 

Assim, concebemos a experiência como reflexão sobre as práticas vividas e interpretação destas, 

no entanto, “[...] a interpretação do passado só é experiência quando tomamos o passado como 

algo ao qual devemos atribuir um sentido em relação a nós mesmos” (LARROSA, 2003, p.135) 

e somente nessas condições podem ocorrer aprendizagens. 

A formação de professores é concebida como um processo continuum que tem início “formal” 

na formação inicial e se prolonga pela carreira profissional, dependendo do envolvimento do 

sujeito nesse processo, como um movimento contínuo de elaboração interior, que ocorre no 

âmago da experiencialidade de cada ser humano, numa interação constante. (LARROSA, 2003). 

Para Mizukami (2002), Lima e Reali (2002), a aprendizagem da docência é formação plural, 

constituída pelo amálgama de saberes oriundos de vários contextos, circunstâncias e 

instituições, assim como, da experiência pessoal e profissional, dos saberes das disciplinas e 

atividades práticas proporcionadas pelos cursos de formação, “[...] o que significa considerar 

que os professores são sujeitos cuja atividade profissional os leva a implicarem-se em diversas 

situações formais e não formais de aprendizagem” (LIMA e REALI, 2002, p.232).  

Parecem óbvias as possíveis respostas ao pensarmos sobre “como e onde o professor formador 

aprende a ensinar?”.  Para Mizukami (2000, p.140), “[...] aprender a ensinar pode ser 

considerado um processo complexo – pautado em diversas experiências e modos de 

conhecimento – que se prolonga por toda a vida profissional do professor, envolvendo, dentre 

outros, fatores afetivos, cognitivos, éticos e de desempenho”.  

Neste contexto, a aprendizagem da docência se constitui de forma singular para cada sujeito, 

dependendo de muitos fatores, se constituindo a partir do percurso profissional e pessoal que o 



professor faz na (re)construção de saberes docentes, interligando contextos que se fazem 

formativos. 

No seu percurso profissional e pessoal, o professor constrói e reconstrói seus saberes conforme 

a necessidade de sua utilização, evidenciando que a aprendizagem da docência não tem tempo, 

nem espaço, se faz e refaz constantemente, pois atualmente exige-se do professor que lide com 

um conhecimento em construção, analise a educação como um compromisso político, carregado 

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

iguais e que seja capaz de conviver com a mudança e com a incerteza (MIZUKAMI, 2002a). 

Assim, aprender a ser professor é uma aprendizagem que deve acontecer por meio da práxis, 

que sejam efetivamente problemáticas, o que exige o desenvolvimento de uma prática reflexiva 

competente. 

Nos últimos anos, os debates em relação às licenciaturas no Brasil culminaram na constituição 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

orientando os cursos a reverem a formação a partir de uma racionalidade que leve em 

consideração a práxis como propulsora de uma formação significativa para o professor e que 

este perceba que a formação inicial é apenas o início de um longo caminho formativo que deve 

considerar a reflexão sobre a prática como elemento importante para a aprendizagem da 

docência. 

Garcia (1992, p.60) defende que a docência é “[...] uma profissão em que a própria prática 

conduz necessariamente à criação de um conhecimento específico e ligado à ação, que só pode 

ser adquirido através do contato com a prática, pois se trata de um conhecimento tácito, pessoal 

e não-sistemático”. Assim, na profissão de professor, em qualquer nível de ensino, há a criação 

de um conhecimento específico que é ligado à ação, ou seja, a prática docente, tendo o professor 

“características e capacidades especificas da profissão”, que devem estar em constante 

evolução, visto que vive e ensina em uma sociedade em constantes mudanças.  

Considerando o professor formador como sujeito no seu processo formativo, abordamos neste 

trabalho a perspectiva do desenvolvimento profissional como sustentação de nossa discussão, 

pois acreditamos que, quem vivência a prática docente, sabe que ela é dinâmica, complexa e 

imprevisível, atravessada pela subjetividade de quem a produz.   

Mizukami (1996), ao trabalhar com o conceito de desenvolvimento profissional, analisa o 

percurso profissional do professor como sendo o resultado da ação conjugada de três processos 

de desenvolvimento: o desenvolvimento pessoal, o da profissionalização e o da socialização 

profissional. O desenvolvimento pessoal, segundo a autora, é concebido como resultado de um 

processo de crescimento individual, em termos de capacidades, personalidade, habilidade, 

interação com o meio.  A profissionalização é concebida como desenvolvimento profissional, 



como resultado de um processo de aquisição de competências, tanto de eficácia no ensino como 

de organização do processo de ensino-aprendizagem. A socialização profissional, por sua vez, 

implica as aprendizagens do professor relativas às suas interações com seu meio profissional, 

tanto a adaptação ao grupo profissional ao qual pertence e à escola na qual trabalha. 

A profissionalização, apontada pela mesma autora, depende do “interior do professor”, ou seja, 

do seu modo de ser e da formação por ele recebida e, nesse aspecto, coincide com Ponte (1996, 

p.196), que analisa o desenvolvimento profissional ao longo da carreira do professor, 

relacionando-o à sua cultura, enfatizando que, infelizmente, a “cultura profissional dos 

professores é marcada pelo individualismo e pelo espírito defensivo”. Essa cultura profissional 

do professor pode ser resultado da noção de formação adotada durante o percurso formativo do 

professor, ou seja, aquela distinção da noção de formação e de desenvolvimento profissional 

feita pelo mesmo autor, onde diz que a de formação é ligada mais à ideia de frequentar cursos, e 

que estabelece um movimento de fora para dentro, isto é, o que o meio tem para acrescentar no 

conhecimento do professor, cabendo ao professor absorver os conhecimentos e as informações 

que lhe são transmitidas, fazendo do professor objeto da sua formação e não sujeito.  Essa 

noção, quando utilizada, gera como consequência, a infeliz ideia da prática docente como 

espaço da competitividade, do individualismo, da improvisação, etc., e não de crescimento 

coletivo dos sujeitos que, ao gerar um desenvolvimento profissional individual, se complementa 

com o desenvolvimento profissional de um grupo de professores que se faz na interação das 

experiências vividas. 

Para Masetto (2003, p.11) “[...] a docência, assim como o exercício de qualquer profissão, exige 

capacitação própria e específica”, dependendo de cada nível de ensino onde o professor deve 

atuar, podendo ou não as experiências docentes em cada nível educacional se interseccionarem, 

dependendo da forma como este profissional as significou em suas vivências profissionais. 

Consideramos o professor como sujeito de sua formação que tem sua experiência profissional 

como balizadora para os novos saberes e fazeres, e concordamos com a ideia de que o percurso 

de formação profissional, além de contínuo, é único e acontece ao longo da vida, caracterizando 

um movimento de constituição profissional do professor formador como processual e 

permanente. 

Larrosa (2002) explora o conceito de “saber da experiência” e diz que este acontece pela 

“relação do sujeito com as circunstâncias vividas significativamente de modo a ir-lhe dando 

contornos do vir a ser como é”.  Essa relação é um movimento que se dá num continuum de 

vida do sujeito. Nesse movimento de formação composto por experiências formativas, Larrosa 

(2002; 2003) se aproxima ao que Ponte (1996) e Ponte, Matos e Abrantes (1998) denominam 



como movimento interior (do sujeito) no percurso profissional e que se dá em função das 

relações que o próprio sujeito estabelece entre o conhecimento e a própria prática. 

Nesse prisma, concebemos o termo formação para este estudo como o movimento contínuo de 

elaboração interior que ocorre no âmago da experiencialidade de cada ser humano em sua 

interação com o mundo, com os programas oficiais, com os conhecimentos institucionalizados e 

com outros sujeitos.  Como decorrência, o conceito de desenvolvimento profissional assumido é 

o de um movimento interior protagonizado pelo professor formador em sua experiencialidade 

no trabalho cotidiano, o qual resulta de um processo contínuo de busca permanente de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional e de renovação de seu fazer pedagógico. 

 

Metodologia da Investigação 

Neste texto apresentamos, de forma breve, os percursos da (re)construção dos saberes docentes 

de três professores formadores, sujeitos da pesquisa, que nomeamos ficticiamente por 

Hortêncio, Lírio e Rosa. Evidenciamos como as aprendizagens da docência vão se 

(re)construindo e como estas se interseccionam nos locus formativos considerados na pesquisa 

que foram, a formação inicial, a experiência na Educação Básica e no ensino superior para cada 

sujeito. 

O objetivo da pesquisa foi investigar os professores formadores no processo de aprendizagem 

da docência no ensino superior, tendo como foco principal a busca de resposta à seguinte 

questão: como os professores formadores para Educação Matemática aprendem a docência do 

ensino superior? 

Os professores formadores sujeitos dessa pesquisa, eram em 2004, professores formadores de 

educadores matemáticos de um curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do 

Estado de Mato Grosso – Brasil, e todos haviam cursado sua formação inicial nesta mesma 

licenciatura, tinham experiência como professores de Matemática na Educação Básica e, na 

época, ministravam disciplinas nesta licenciatura. 

Optamos por uma investigação de caráter qualitativo interpretativo. O processo de coleta de 

dados se deu em três momentos distintos: os dois primeiros momentos foram em Março de 

2004, quando fizemos a coleta documental e aplicamos os 05 questionários abertos aos quais 

coletamos dados e os analisamos. O terceiro momento foi em 2005, quando realizamos uma 

entrevista reflexiva e de aprofundamento. Neste texto, nos deteremos nos dados dos dois 

primeiros momentos. Também utilizamos como instrumento de coleta de dados o diário de 

pesquisa. 



A análise dos dados da pesquisa foi estruturada de forma a evidenciar as intersecções dos locus 

formativos considerados, nos fornecendo reflexões sobre o percurso de aprendizagem dos três 

professores formadores.  

 

Percursos de (re)construção dos saberes dos professores formadores 

Caracterizaremos, com o auxílio do Quadro 1, o percurso de aprendizagem da docência dos 

sujeitos, considerando os três contextos formativos e as relações estabelecidas entre eles, 

expondo informações sobre a formação inicial, as experiências destes como professores na 

Educação Básica e como professores formadores no Ensino Superior.  

Quadro 1 – Caracterização dos Professores Formadores  

  LÍRIO HORTÊNCIO ROSA 

Contexto 1: 

Formação 
Inicial 

Periodização do 
Curso 1997-2001 1998-2002 1991-1995 

Modalidade do 
Curso Regular 

Turma Especial – 
P.I.Q.D. Formação em 

Serviço 
Regular 

Opção pela 
docência 

Não queria Ser 
Professor 

Já atuava como 
Professor  

Não queria ser 
professora 

Preferência de 
Estudo na 

licenciatura 

Disciplinas 
Específicas Todas as disciplinas Todas as 

disciplinas. 

Posicionamento 
quanto a sua 

aprendizagem da 
docência 

Não atribuí a 
aprendizagem da 
Docência a sua 

Formação Inicial 

Atribuí um valor 
positivo a sua 

Formação Inicial  

Foi no curso que se 
identificou com a 

profissão de 
Professor. 

RELAÇÃO 

Formação 
Inicial 

+ 

Educação 
Básica 

Início da Atuação 
na Educação 
Básica como 
professor (a) 

DURANTE – 
faltava dois anos 
para concluir o 

curso. 

ANTES –r3 anos antes 
de iniciar o cu rso. 

DEPOIS – após a 
conclusão. 

Contexto 2: 

Experiência na 

Educação 
Básica 

Tempo Total de 
Atuação 5 anos r 9 anos r 9 anos 

Rede de Ensino Particular Pública e Particular Pública 

Situação Atual 

Parou de atuar na 
Educação Básica 
r 1 ano após 
ingressar no 

Ensino Superior 
como professor. 

Atuava na rede 
particular  

Atuava na rede 
pública.  

Experiência/ 

Disciplinas 
ministradas 

Física e 
Matemática  

Ciência, Geometria e 
Física, Matemática, 
Artes, Química, etc. 

Matemática só no 
Ensino 

Fundamental. 



Posicionamento 
quanto a 

aprendizagem da 
docência 

aprendeu a ser 
professor atuando 

na Educação 
Básica 

Acredita ser 
importantíssimo o 
professor atuar na 
Educação Básica 

Gosta e aprende 
muito com a 

experiência de ser 
Professora na 

Educação Básica. 

RELAÇÃO 

Experiência na 
Educação 

Básica 

+ 

Experiência no 
Ensino 

Superior 

Ao ingressar 
como professor 
(a) UNEMAT  

continuou 
atuando na 

Educação Básica 

Não – r 1 ano 
após parou de 

atuar na Educação 
Básica 

Sim Sim 

RELAÇÃO 

Formação 
Inicial 

+ 

Experiência no 
Ensino 

Superior 

Tempo de 
conclusão da F.I 

e início da 
atuação como 
professor no 

Ensino Superior 

2 anos 2 meses 6 meses 

continua 

continuação quadro 1 

Contexto 3: 

Ensino 
Superior 

Ano do 1º 
Contrato 2003 2003 

1996 – primeira 
professora 

formadora egressa 
do curso. 

Tempo de 
Serviço 1 ano 1 ano 8 anos 

Disciplinas que 
ministrava aulas 

Predomina 
disciplinas da 

Área de 
Matemática – 

Cálculos 

Predomina disciplinas 
da Área de Matemática 

– álgebra 

Predomina 
disciplinas da Área 

de Pedagógica. 

Envolvimento 
em atividades 

Não orienta 
alunos, não 

participa dos 
colegiados, não 

participa de 
Projetos etc.. 
Envolve-se 

somente com 
aulas. 

Orienta alunos, 
participa de Projetos, 

Grupo de Estudos, etc. 

Orienta alunos, 
participa de 

projetos e órgãos 
colegiados, grupos 

de Estudo etc. 

Fonte:  Questionário de Caracterização e Questionários 1, 2, 3 e 4 (Março de 2004) 

 

A partir desta síntese, percebemos que os sujeitos posicionam-se em relação a sua aprendizagem 

da docência compatível com o percurso formativo que foram desenvolvendo, relacionando 

também distintamente os contextos.  



 

Hortêncio e percurso de aprendizagem da docência no ensino superior 

Hortêncio, do sexo masculino e, em março de 2004, tinha 36 anos. Sua graduação foi em 

licenciatura plena em Matemática, na UNEMAT/Sinop, numa turma especial promovida pelo 

Programa Institucional de Qualificação Docente (PIQD). Ao iniciar a formação inicial, já era 

professor de Matemática há 9 anos (Q.C), possuindo experiências pré-profissionais (TARDIF, 

2002).  

Sentia-se numa situação de “eterna aprendizagem, doação, amor-próprio e ao próximo” (Q.C). 

Identificou-se como um “eterno aprendiz”, declarou-se “professor por amor” (Q.C), 

realizando-se com a possibilidade de contribuir com a aprendizagem de uma criança 

(Conversas Informais – Diário de Pesquisa – Julho de 2004). 

Em 2004, atuava no curso de licenciatura em Matemática como professor formador a pouco 

mais de um ano, com 20 horas semanais inicialmente, alterado, para 30 horas no Semestre 

Letivo 2004/01, pelo seu ingresso no Grupo de Extensão para o Ensino de Ciências Exatas 

(GEENCE).  

No início da pesquisa, acreditava que Ser Professor era:“uma profissão e ao mesmo tempo uma 

vocação” (Q.C) e que através “da educação, podemos ter um futuro diferente, bem melhor é 

claro. Eu acredito na Educação” (Q.C.). Neste momento, demonstrou deslumbre com a 

profissão de professor de Matemática, referindo-se a ela com muito otimismo e orgulho.  

Sobre sua graduação, declara-a como “muito boa” (Q1 - Resposta 1), estabelecendo uma 

reflexão sobre sua atuação como professor antes, durante e depois da conclusão da mesma. 

Atribuiu ao curso e aos professores as razões das “notórias” diferenças. Identificou-a como um 

dos locus de formação em que aprendeu a ser o professor que era, não excluindo os demais. 

Entende sua prática pedagógica como um processo de construção, amadurecimento profissional 

e aprendizagem, “é notória a diferença entre minha prática pedagógica antes, durante e depois 

do curso”(Q1 - Resposta 1). Afirma que nem tudo que buscou no curso adquiriu, pois “foi no 

curso que aprendeu a procurar, a buscar os caminhos necessários para a construção do 

conhecimento e para sua aprendizagem da docência” (Q1 – Resposta 1). 

Sobre a opção pelo curso de Matemática, declarou que “a oportunidade de realizar uma 

formação inicial em serviço lhe foi muito proveitosa” (Q1 - Resposta 2). Sua formação em 

serviço significou uma oportunidade de refletir suas ações da sala de aula, com seus colegas e 

professores na Universidade e a possibilidade de experienciar os conhecimentos construídos na 

universidade em suas práticas docentes na Educação Básica, inter-relacionando teoria-prática-

teoria.  



O ingresso na Universidade como aluno-professor foi visto como uma oportunidade para 

aprender “a cumprir melhor sua tarefa de professor de Matemática” (Q1 - Resposta 2). 

Priorizou estudar as disciplinas específicas e as pedagógicas, por acreditar que “todas as 

disciplinas são importantes, afinal, não se trata de um curso de Pedagogia para dispensar as 

áreas específicas [...] nem de Bacharelado para dispensar as disciplinas de Educação 

Matemática, se trata de um curso de licenciatura, que forma professores” (Q1 – Resposta 2). 

Para ele, não foi especificamente no curso de Matemática que aprendeu a Ser Professor, mas na 

“formação continuada. Penso que durante a graduação aprendemos os caminhos, na sala de 

aula precisamos aprender a caminhar” (Q1 - Resposta 11).  

Tardif e Lessard (2005, p.13) explicam que os saberes profissionais dos professores são também 

situados, isto é, “[...] construídos e utilizados em função de uma situação particular, e é em 

relação a essa situação particular que eles ganham sentido”. Sendo assim, as situações 

particulares vividas no contexto da sala de aula por Hortêncio ganham sentido durante todos os 

momentos de seu percurso de formação, uma aprendizagem autônoma, pois “[...] os processos 

de aprendizagem dos adultos ocorrem em situações e tempos variados, envolvendo contextos 

diversos; parece ser por meio da aprendizagem autônoma que os adultos têm conseguido uma 

aprendizagem mais significativa” (MIZUKAMI; MONTEIRO, 2002, p. 181).  

Ao ser considerado e ao se considerar como “eterno aprendiz”, expôs que, ao desenvolver as 

atividades do projeto de extensão, com a participação de outros professores formadores mais 

experientes, teve oportunidade de aprender mais a Física, a Química e a Matemática. 

Interpretamos que aprende a ser professor formador através das intersecções, estabelecendo 

entre a extensão-ensino, no ensino superior, refletidas nas práticas docentes na Educação Básica 

e também no ensino superior.   

Sobre as dificuldades para atuar como professor formador no curso de Matemática, afirma: 

“preciso estudar muito para lecionar, mas fora essas dificuldades encontradas nos conceitos 

matemáticos, me sinto muito à vontade (em casa) no meu ambiente de trabalho” (Q3 - Resposta 

8). Acredita ser necessário um aprendizado mais aprofundado para o professor poder ensinar 

esses conteúdos. Compreende que uma coisa é aprender na posição de aluno, outra, é como 

mobilizar os conhecimentos aprendidos para ensinar como professor formador. 

No decorrer de sua profissão, reflete sobre sua prática docente e é isso que faz dele um “eterno 

aprendiz”. Demonstrou que a reflexão sobre a prática lhe possibilitou construir novas formas de 

agir na realidade da sala de aula na Educação Básica ou no ensino superior.  Confirma que, 

realmente, “a aprendizagem da docência não tem tempo, nem espaço e ela se faz e se refaz 

constantemente” (MIZUKAMI, 2002a, p. 12) e que a aprendizagem da docência se dá por meio 

de situações práticas que sejam efetivamente problemáticas. 



  

Lírio e o percurso de aprendizagem da docência do ensino superior 

Lírio, do sexo masculino, em março de 2004, tinha 35 anos, atuava há um ano como professor 

formador no curso de licenciatura plena em Matemática. Sua formação inicial foi em 

licenciatura plena em Matemática na UNEMAT/Sinop, no curso regular (1997/1 – 2001/1). 

Sua experiência pré-profissional na Educação Básica teve início aos 29 anos de idade, antes de 

concluir o curso de licenciatura. Durante 5 anos, atuou na mesma escola básica no ensino 

fundamental e médio. Depois de concluir seu curso, acrescentou às aulas de Física, aulas de 

Matemática no ensino fundamental, predominando em sua experiência na Educação Básica o 

trabalho com a Física do ensino médio. 

Ingressou na UNEMAT como professor do departamento de Matemática em Julho/2002, como 

professor substituto com 20 horas. Ministrou aulas de Cálculo I e II no departamento e a 

disciplina de Matemática Aplicada à Economia, no departamento de Economia.  

Poderia optar por ingressar em um Projeto de Extensão e alterar o seu regime de trabalho, não o 

fez porque seria “cobrado” por atividades nesses projetos e, no momento, gostaria de estudar 

conteúdos “matemáticos”. (Diário de Pesquisa - março de 2004).  

Além de não participar de projetos do departamento de Matemática, não fazia orientação de 

Trabalho de Conclusão de Curso e não participava de órgãos colegiados da Instituição. Em 

Abril de 2004, começou a cursar uma especialização lato sensu em Tendências Didático-

Metodológicas em Educação Matemática - departamento de Matemática da UNEMAT - 

Campus Universitário de Sinop. 

Sobre sua formação inicial, refere-se aos conhecimentos que esperava ter adquirido durante o 

curso, mostrando-se insatisfeito com os resultados alcançados como acadêmico. Afirma “que o 

curso não lhe deu as condições necessárias para atuar como professor” (Q1 – Resposta 1), não 

deixando claro, se na Educação Básica ou no ensino superior. Evidencia que “o curso foi 

deficiente em algumas disciplinas”, não expondo os aspectos dessa deficiência. Parece-nos 

entender que sua formação inicial não lhe deu os requisitos necessários para desempenhar a 

profissão de professor, pois restringe a formação como o desenvolvimento de disciplinas e um 

conhecimento acadêmico científico de conteúdo matemático e de responsabilidade institucional. 

Sobre a opção pelo curso de licenciatura plena em Matemática, revela que “ao optar por fazer o 

curso de Matemática, não optou pela profissão de professor de Matemática, e sim buscou o 

curso para aprender e aprofundar no que gostava de fazer, estudar cálculos” (Q1 – Resposta 

2). Ainda assim, assumiu “aulas de Física na Educação Básica, em uma escola particular do 

município de Sinop” (Q1 - Resposta 4). Ao viver a complexidade da sala de aula durante suas 



experiências pré-profissionais, demonstrou não ter percebido que ser professor de Matemática é 

um processo complexo e que não basta somente saber a Matemática.  

Cita algumas disciplinas pedagógicas como importantes para a formação inicial dos professores 

de Matemática (Q1 - Resposta 5), fato que tinha negado quando falou na posição de aluno. Essa 

mudança é confirmada nas ideias de alguns pesquisadores que consideram os conhecimentos 

dos professores de Matemática como sendo de caráter tácito que se desenvolvem e se 

consolidam por meio da reflexão sobre a experiência. (PONTE; OLIVEIRA; VARANDAS, 

2003, p.162).  

Acerca da influência da formação inicial na prática docente, responde que “esta não teve 

influência sobre ele, atribuo a minha aprendizagem aos professores que tive, mas 

principalmente a minha busca individual de conhecimento durante o curso que fui melhorando 

como professor” (Q1 - Resposta 9). Continua negando a influência da formação inicial e não 

considerando que os professores, suas práticas, o currículo como um todo é que traduzem a 

formação inicial. Entretanto, em respostas anteriores, atribuía a não influência somente ao curso, 

principalmente, no que diz respeito à carga horária prevista em cada matriz curricular; agora 

continua negando, mas justificando de modo diferente essa negação, trazendo a influência dos 

seus professores formadores e de sua pessoa como aluno. 

Procurando evidenciar a intersecção da formação inicial desenvolvida por Lírio e sua prática 

docente na Educação Básica, perguntamos: de que forma as disciplinas da área pedagógica do 

curso de Matemática que desenvolveu o auxiliam nas aulas de Matemática como formador de 

professor? Lírio respondeu que essas disciplinas lhe deram ferramentas para seu trabalho 

docente na Educação Básica, mas não explicita o que diz (Q3 - Resposta 10).  

Observamos que, no final do Q.1, afirma que sua formação inicial contribuiu para sua atuação 

na Educação Básica; somente a partir daí atribui à sua formação inicial um valor significativo e 

a admite que ela influenciou no professor que era na época da pesquisa. Nega a formação inicial 

como contexto formativo para a aprendizagem da docência quando não admite a influência da 

formação inicial na sua atuação na Educação Básica. Sobre onde aprendeu a ser professor, 

atribui “às experiências vividas em sala de aula, cabendo ao curso de graduação somente a 

aprendizagem dos conteúdos Matemáticos, o aprendizado da Matemática como disciplina 

fechada e acabada em si” (Q2 - Resposta 11). 

Ao ser indagado sobre onde aprendeu a ser professor da Educação Básica, agora especificando o 

nível de ensino, consegue reunir informações que anteriormente tinha dado de forma 

segmentada: “existe um processo de formação inicial que é importante, no entanto, existem 

outros processos de aprendizado que só a prática em sala de aula que realmente determinam, 

porém ambos são complementares” (Q2 – Resposta 11). 



Aos poucos, atribui “à sua prática docente na Educação Básica a fonte de sua aprendizagem 

da docência do como ensinar” (Q2 - Resposta 11 e 12) e a formação inicial como um locus para 

aprender o conteúdo matemático. 

Compreendemos que ao não relacionar a formação inicial às suas experiências como professor, 

não explicita como (re)constrói sua aprendizagem da docência em nenhum nível de ensino. 

Talvez isso aconteça, por não ter “problematizado as situações práticas” (MIZUKAMI, 2002a), 

por não ter refletido sobre sua prática, por não desenvolver uma “prática reflexiva” (IDEM).  

Assim, não remete à formação inicial sua aprendizagem da docência nem da Educação Básica 

nem do ensino superior. 

No entanto, ao pensar sobre sua formação inicial, vai significando-a progressivamente, 

reconstruindo-a em sua mente através da reflexão que faz com o olhar que tem hoje como 

professor formador, olhando para aquele passado como aluno. Ao ser indagado: O que da sua 

formação inicial contribuiu para sua prática docente na Educação Básica e no ensino superior? 

Diz que “no modo de perceber que ensinar não é só passar conteúdos de forma analógica, mas 

que deve haver o entendimento das relações entre eles e com as situações do dia a dia do 

aluno”. (Q5 - Resposta 15). 

 

Rosa e o percurso de aprendizagem da docência no ensino superior 

Rosa, do sexo feminino, com 33 anos de idade, foi a primeira egressa a ser contratada, em 1996, 

como professora formadora do curso de licenciatura em Matemática; no primeiro momento da 

investigação, tinha 9 anos de atuação como professora na UNEMAT/Campus Universitário de 

Sinop. 

Iniciou seu curso de Matemática com 19 anos, em 1991, concluindo no segundo semestre de 

1995. Cursou sua licenciatura na segunda turma formada deste curso. Realizou também pela 

UNEMAT/Sinop, pós-graduação Lato Sensu em Educação Matemática. Após, iniciou seu 

Mestrado em Educação na UFMT, concluído em 2003. 

Finalizou sua licenciatura em Matemática no semestre de 1995/2 e, em 1996, se efetiva como 

professora no magistério estadual para atuar no ensino fundamental e médio. Foi a única, entre o 

grupo pesquisado, que acompanhou a reestruturação do curso de Matemática de Sinop-MT, 

elaboração do segundo Projeto Pedagógico, discussão da implantação e da execução do Projeto. 

Sobre sua opção em fazer o curso de licenciatura em Matemática, inicialmente, não tinha a 

intenção de Ser Professora de Matemática. Optou por este curso por ser o que mais se afinava 

com aquele curso que realmente desejava fazer (Q1 - Resposta 2). 



Para Rosa, no início do curso, era indiferente o fato de cursar uma graduação que lhe 

proporcionasse o título de “professora de Matemática”. No entanto, afirma que, após iniciar o 

curso e a cada novo semestre desenvolvido, pela inserção gradativa de novas discussões e pelo 

aprofundamento de outros aspectos relacionados à Educação Matemática e à formação de 

professores, foi se identificando com o curso e decidiu terminá-lo e Ser Professora de 

Matemática (Q1 - Resposta 2). 

Durante a graduação, valorizou tanto as disciplinas específicas como as disciplinas pedagógicas, 

considerando-as como parte do processo de formação: “eu pessoalmente não priorizava [...]” 

(Q1 - Resposta 3). Pareceu-nos que retratou o Momento I do curso de graduação de 

Matemática/Sinop e também as práticas dos professores formadores da época que, por 

consequência, podem ser refletidas na formação dos acadêmicos, pois dentre as características 

que o curso possuía, neste Momento I, a que nos chamou mais atenção quando estudamos o 

Projeto Pedagógico do curso e que foi também mencionada na resposta de Rosa, é a 

preocupação daqueles professores formadores com as disciplinas da área específica da 

Matemática e que eram refletidas nas ações deles, na “exigência dos professores” (Q1 - 

Resposta 3).  

Compreendemos que, talvez Rosa tenha percebido essa característica em seu curso, justamente 

por trabalhar e conviver na escola de Educação Básica ensinando Matemática. Ou por 

supervisionar estágios dos alunos que estão concluindo o curso de Matemática.  

Sua “primeira experiência como professora durante os estágios curriculares supervisionados 

do ensino fundamental e médio” (Q1 - Resposta 4), enquanto aluna, pois antes e durante sua 

graduação, trabalhava em um escritório de contabilidade do município de Sinop/MT. Este fato é 

um importante aspecto a ser levado em consideração, pois sua primeira experiência em sala de 

aula aconteceu durante o curso. 

A professora não se referiu à formação inicial como um lugar específico de aprendizagem, e sim 

como um importante e fundamental lócus formativo, que lhe forneceu o básico para começar a 

ensinar (Q1 - Resposta 5), colocando-se como sujeito da sua formação ao considerar que 

aprende a ser professora “a cada dia que entro em sala de aula, a cada situação nova que surge 

no dia-a-dia [...] e cada aluno com o qual entro em contato através do meu trabalho” (Q1 - 

Resposta 5). Por sua resposta, entende ser o contexto de trabalho do professor incerto e 

complexo, admitindo que aprende constantemente, entendendo a aprendizagem da docência, 

conforme Mizukami (1996), “[...] um processo complexo – pautado em diversas experiências e 

modos de conhecimento – que se prolonga por toda a vida profissional do professor, 

envolvendo, dentre outros, fatores afetivos, cognitivos, éticos e de desempenho” (p. 140).  



Por entender a aprendizagem da docência com um continuum (MIZUKAMI, 1996; 2002), 

considerou que a Matriz Curricular do curso de licenciatura Matemática que cursou foi “em 

partes” o suficiente para sua formação como Educadora Matemática, afirma: “possibilitou-me 

conhecer um pouco sobre Matemática e sobre Educação, contudo, de forma nenhuma foi 

suficiente para a formação de um Educador Matemático, ainda mais se considerarmos a 

Educação Matemática como um movimento de pesquisa e o Educador Matemático como um 

pesquisador nesta área” (Q1 - Resposta 6). 

Atribuiu ao curso a oportunidade de conhecer um pouco sobre Matemática e Educação, mas 

afirma “de forma nenhuma foi o suficiente”.  Afirma não ter sido o suficiente justamente por 

considerar a formação e a aprendizagem da docência como um continuum. Esse posicionamento 

pode ser encontrado em suas ações, na busca de conhecimento, dando continuidade aos estudos, 

buscando novas fontes de aprendizagem, diferentemente dos demais sujeitos estudados. 

Nesse sentido, a forma como vai “bordando” seu percurso de aprendizagens, colocando-se como 

sujeito desse aprender, nos faz interpretar que constrói e reconstrói seus saberes docentes, 

através da reflexão sobre sua própria prática pedagógica, conciliando as experiências que possui 

na Educação Básica e no ensino superior, confirmando que “[...] os indivíduos não aprendem a 

ensinar de forma mecânica, rotineira e previsível. O sujeito-professor traz consigo um 

conhecimento prévio quando se implica em qualquer atividade didática” (GARCIA, 1999, p. 

40). 

Entendemos, pelas palavras de Rosa, que o professor formador pode trazer as experiências 

vividas por ele na Educação Básica, as experiências passadas em outros momentos na própria 

prática docente no ensino superior, para sua formação constante, suas aprendizagens docentes 

como professor formador, desde que consiga utilizar a “reflexão como fio condutor da sua 

formação”. 

 

Alguns apontamentos 

A constituição dos percursos de aprendizagem da docência dos professores formadores de 

Educadores Matemáticos proporcionou compreender que estes aprendem a cada nova situação 

vivida na Educação Básica, desde que esse consiga significar essa vivência por meio da 

reflexão, transformando-a em experiência.  

Esta experiência é, para eles, uma das fontes principais de aprendizagem para a docência do 

ensino superior, principalmente, quando estes formadores lecionam em uma licenciatura que 

forma professores para atuar na Educação Básica. 



A partir da análise efetuada, afirmamos que, cada professor formador tem um percurso singular 

e sua aprendizagem da docência do ensino superior se (re)constrói, constantemente, conforme 

os saberes que vão significando ao longo de suas experiências de formação. 

Os professores formadores investigados significam seus saberes de maneira distinta, conforme 

as oportunidades, opções e reflexões que fazem no decorrer da profissão de professor, seja na 

Educação Básica ou no ensino superior. Além disso, compreendemos que as aprendizagens da 

docência do ensino superior variam conforme o modo como os professores formadores atribuem 

significado à sua formação inicial e, ao fato de, a prática na Educação Básica e no ensino 

superior ser ou não reflexiva, o que o faz intersecionar, de maneiras diferenciadas, os locus 

formativos considerados na pesquisa. 
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