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Há atualmente, a percepção fática de que o mundo dos nossos dias tem o desenvolvimento da 
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ciência e da tecnologia como um de seus principais vetores de mudança. Nesse cenário, surge 

no Brasil um vasto programa em educação de bases tecnológicas em que estão inseridos cursos 

técnicos de nível médio e cursos superiores de tecnologia, onde o ensino de conteúdos de 

matemática se faz imprescindível, tanto como ferramenta de trabalho, quanto como linguagem 

de relacionamentos intersaberes. Os saberes de Matemática para a formação de docentes que 

venham exercer seu magistério junto à área da Educação Profissional e Tecnológica-EPT devem 

formar um instrumental de representação e que seja versátil, o necessário, no sentido de se 

transformar em linguagem da temática de cada curso dessa área profissional e para o qual se 

justifica a demanda de conhecimentos específicos de matemática para que se estabeleça 

comunicações interdisciplinares. Nesta linha de investigação, este trabalho foca mais 

especificamente os aspectos da Educação Superior que embasam a EPT como prática de 

desenvolvimento social e econômico para o país, envolvendo nessa perspectiva, o ensino de 

matemática. Nessa contextualização, o objetivo deste trabalho consiste em analisar o percurso 

formativo dos atuais professores de matemática dos cursos superiores de tecnologia do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE no Brasil. Desse modo, este 

trabalho tem relevância para a EPT brasileira, pois busca a partir da prática docente dos 

professores de matemática do IFCE pertencente ao referido programa de Educação, subsídios 

para confrontar a profissionalidade em exercício com o desenho de uma nova proposta de 

formação e identidade profissional do docente de matemática para atuar nas áreas profissionais 

tecnológicas. Nessa linha de raciocínio, pretende-se delinear uma identidade para o docente do 

Ensino Superior em matemática, embasando sua formação para os Cursos Superiores de 

Tecnologia. Para tanto, adotamos como processo metodológico para a explicitação e o 

entendimento do percurso formativo dos professores de Matemática do IFCE, a revisão 

bibliográfica, análise de documentos e entrevistas com os interlocutores selecionados, no 

sentido de detectar se as trilhas da formação docente apontam na direção do tecnólogo do ensino 

ou do agente social, conforme a conceituação de Veiga (2009). Depreende-se que a proposta 

teórico-metodológica do professor agente social, desenhada neste trabalho para os professores 

de matemática dos cursos tecnológicos de nível superior, não tem identificação com a prática 

docente atual do IFCE. 

Palavras-chave: 

Identidade docente, Matemática, Educação Profissional e Tecnológica, Agente Social. 

 

 

1 Introdução 



Desejamos começar este texto partindo do princípio de que a única imutabilidade presente em 

nossa volta, durante a vida, é a mudança. Imputa-se, pois, a nós docentes, quer da escola básica, 
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diante das novas tecnologias, em particular, as de informação, fomenta e acelera as 

transformações sociais globais, e conseqüentemente estas, impondo novos contextos, aonde 

venha se desenvolver a docência. 

A adoção desse princípio germina análises e críticas-propositivas para ajustamentos identitários  

no exercício da função docente. Frente ao cenário das conseqüências advindas dessas 

transformações, as práticas fossilizadas da docência em Matemática que fragmentam seus 

saberes em módulos conteudistas encapsulados, não devem mais ter aplicações no ensino 

formal. 

 A mantença de hermetismos nos saberes matemáticos, quando do exercício docente na sala de 

aula é considerada uma inadequação didático-pedagógica e prática de isolamento desses de 

outros saberes diante da inclinação à interdisciplinaridade, motivando assim inapetência 

massiva da parte do alunado. 

 Portanto, torna-se necessário rever posturas didático-pedagógicas dos docentes dessa área do 

conhecimento, e que a esses se lhes incorpore a convicção de conviver profissionalmente com a 

interação dos saberes matemáticos com outros saberes quer como composição de linguagem 

inter-saberes quer como aplicações em situações-problemas.  

Estamos a assistir um vendaval compulsivo de novas tecnologias que se multiplicam e se 

(re)inovam em prazos de um período escolar formal, o que motiva fadigas e obsoletismos no 

status qüo da vida social, nos seus hábitos e demandas. O consumo dessas tecnologias modifica 

em contínuo a dinâmica e o modus faciendi de todas as profissões e revoluciona constantemente 

o sujeito na sociedade, no que concerne à assimilação desse consumo e às suas conseqüências 

de causa-efeito no cotidiano das vivências e convivências. 

 Neste contexto vemos a Educação Básica e o Ensino Superior na sua iniciação, experimentando 

novos caminhos na formação de cidadãos e de novas profissões para situá-los em um mundo 

inundado de tecnologias com curtas temporalidades de uso, pois que se renovam e se 

reapresentam mais avançadas e sofisticadas para as mais diversas categorias de utilidades para 

consumo individual, coletivo e empresarial nos setores público e privado. 

Diante disso, o objetivo do presente trabalho consiste em analisar o processo formativo dos 

professores do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia-IFCE do estado do Ceará-

Brasil, para, a partir dessa análise de bases críticas, propor elementos para a construção de uma 

nova identidade docente do professor de Matemática para atuar na formação  de tecnólogos no 

Brasil. O referencial teórico contou com a contribuição dos seguintes autores: Alarcão (1996), 



Cunha e Holanda (2007), Orunbia, Rochera e Barberá (2004) e Veiga (1999 e 2007), dentre 

outros. 

Para tanto, adotamos como processo metodológico para a explicitação e o entendimento do 

percurso formativo dos professores de Matemática do IFCE, a revisão bibliográfica, análise de 

documentos e entrevistas com os interlocutores selecionados. Assim trabalhamos no sentido de 

detectar se as trilhas da formação docente apontam na direção do tecnólogo do ensino ou do 

agente social, conforme a conceituação de Veiga (2009).  

Nesse desiderato enquanto se desenvolve a docência, faz-se necessário entender as novas 

subjetivações do sujeito, motivada pela utilização das novas tecnologias educacionais, 

convencionadamente chamada de mídias letivas. Essas mídias, aliadas às demais mídias 

eletrônicas das TIC’s fascinam os alunos e os afastam do pensar crítico, subtraindo deles tempos 

necessários para momentos de contemplação no processo de abstração mental dos conceitos e 

das representações que se formam do novo conhecimento, imprescindíveis para a apreensão de 

saberes, especialmente para os de Matemática. A interferência das TIC’s, a partir do aluno na 

sala de aula, se contrapõe e desmontam os paradigmas tradicionais didático-pedagógicos do 

ensino da matemática, que constituíram desde há muito tempo, referências modelares à forma 

do Ser e do Estar docente. Do fato de vivenciarmos e sentirmos na pele as mudanças e 

aceleramento dessas nas áreas sócio-políticas, econômicas e científico-tecnológicas, desvelando 

os movimentos intra- societal nos asseguram razões e motivos de um novo advir para a 

docência.  

 Portanto nessa perspectiva, a dinâmica do atual e futuro profissional docente, está na aceitação 

voluntariosa ao um novo proceder docente, compatível aos anseios da sociedade antes de ser 

compelido a fazê-lo. Pois que sendo formador, esteja cônscio dessa realidade, e, formem seus 

alunos, instruindo-os de que o Sêr e o Estar profissional docente devem vir imantados com a 

convicção de que é imperioso sintonizar às mudanças, para que no exercício efetivo da docência 

sejam contemplados momentos de reflexão holística, ao fazer compreensão e integração entre 

passado e presente do conhecimento estabelecendo articulações do intra com o extra sala de 

aula, no objetivo de gerar elementos que compatibilizem formação e realidade atual. A (re) 

inovação da identidade profissional docente, diante da hoje mutante contemporaneidade torna-

se desafio aos que já exercem a docência e aos que se aventuram à essa formação. 

 

 

2 Educação Superior Profissional e Tecnológica 

A relação entre a matemática e a tecnologia é muito forte, com várias interdependências e com 

profundas influências nos respectivos avanços, em particular, a tecnologia inspira o ensino da 



matemática. Há, atualmente, a percepção fática de que sociedade mundial dos nossos dias 

considera o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como um de seus principais vetores de 

mudanças globais. Nesse cenário, surge no Brasil no começo do novo milênio um vasto 

programa de educação profissional, com oferta de cursos técnicos em nível médio e cursos 

superiores de tecnologia para formar tecnólogos, onde o ensino de conteúdos matemáticos se faz 

imprescindível, na formação como linguagem na articulação intersaberes. Para o exercício da 

docência em matemática na Educação Profissional e Tecnológica-EPT, os critérios como 

domínio sólido de saberes matemáticos, vocação á docência e posturas atitudinais quanto á 

ação-reflexão-ação no exercício didático, com fito na construção de aprendizagens, constituem 

as mesmas exigências para o exercício da docência no ensino superior acadêmico tradicional. O 

que as diferenciam vem de suas concepções de sujeito da aprendizagem, onde a EPT, enquanto 

focada prioritariamente na formação de um profissional com perfil de executor e/ou (re)produtor 

de bens ou serviços, a formação acadêmica superior tem suas premissas na construção ou na 

decodificação das teorias que fundamentam conteúdos científicos, desvelando a complexidade 

de suas estruturas lógico-formais para a construção de  novos conhecimentos. 

A passagem do cenário histórico do Ensino Profissional no Brasil, para vir a se constituir no 

recente cenário da criação dos IF’s, traz em si curiosidades sobre a atuação profissional dos 

professores dessas instituições no contexto contemporâneo, através de sua prática docente, do 

seu modo de agir, de ser e das suas necessidades, diante de um mundo que não só esparge 

mudanças em todas as direções da vida social, mas que cobra seus efeitos.  

 Como alerta para evitar modelos nocivos à boa Educação Tecnológica, Veiga (1999, p. 176), 

ver educação e trabalho de forma articulada como premissa básica para a formação do professor 

e de sua identidade para atuar nessa modalidade de ensino. 

 

2.1 Identidade Docente do Professor de Matemática para atuar nos Cursos Superiores de 

Tecnologia 

A busca de uma identidade específica como fim de todo um esforço de vida deve ser analisada 

sem deixar de lado outras identidades raízes que a precedem, como a identidade social, 

identidade profissional in genere, a identidade na docência superior e a identidade específica 

fim na docência em matemática. 

 

 2.1.1 Identidade Docente do Professor da Educação Superior 

A docência na Educação Superior contempla singularidades que se tornam específicas dessa 

profissão e podem ser descritas sob diferentes perspectivas. Basta em primeiro lugar, notar que 

se parte do princípio de que a docência sofre influências da realidade em que está inserida e que, 



dessa realidade, a relação Estado/Universidade/Professor é o cerne (MOROSINI, 2001, p. 16). 

Então, na direção de conceituar a identidade docente em matemática no IF, chega-se à 

conclusão de que há níveis de definições a considerar no processo identitário profissional 

docente. Primeiro, conceituar a identidade do sujeito na sociedade; segundo, definir identidade 

profissional; terceiro, definir a identidade profissional docente na Educação Superior, e, por 

último, quarto, central e inextricavelmente, definir a identidade do docente de matemática para 

os cursos superiores de tecnologia no contexto do IFCE. 

Nessa sequência, a literatura, no que diz respeito à identidade pessoal do sujeito na sociedade, 

através de Libâneo e Pimenta (1999, apud CAMPOS, 2008) diz que essa identidade se afirma 

no processo de construção e significação do sujeito na sociedade; e, para a identidade 

profissional, que essa identidade se afirma de forma mais centralizada, no processo de 

construção e significação da atuação do sujeito em determinada profissão. Para Veiga (2007, p. 

100), a identidade profissional é influenciada pelo contexto sócio-histórico, passando por 

constantes mudanças oriundas das inserções das profissões, na sociedade.  Quanto a delinear a 

profissão docente superior, esclarece-se que a formação de professor para atuar na Educação 

Superior deve contemplar aspectos que venham a constituir uma identidade profissional com 

potencial para: 

- compreender a realidade socioeconômica e cultural, apoiando-se nas diferentes áreas 

do conhecimento, para produzir uma ciência pedagógica que permita orientar as novas 

práticas educativas; 

- dialogar com as instâncias governamentais e com a sociedade civil, no processo de 

discussão, construção, implementação e avaliação de políticas públicas de educação; 

- buscar articulação entre a escola e o mundo das relações sociais e produtivas; 

- contribuir para o progresso científico e tecnológico, com base em processos 

investigativos, tendo em vista a produção e a socialização de conhecimentos 

pedagógicos;  

- zelar pela dignidade profissional e pela qualidade do trabalho pedagógico 

fundamentado em valores ético-político-educacionais (Veiga, 2007, p. 100) 

 

De acordo com o exposto, a autora defende, ainda, que a constituição da identidade docente para 

atuar no Ensino Superior está intrinsecamente relacionada à identidade da instituição de ensino, 

uma vez que a atuação profissional deve contemplar a relação entre ensino, pesquisa e extensão 

e daí poder-se dizer que a identidade docente superior é mutante, pois (re)faz-se diante de novos 

paradigmas. Ao abordar os fundamentos que devem subsidiar a análise da profissão docente, 

Nóvoa (1995, p. 29) faz um resgate histórico da profissionalização docente, buscando 



compreender o presente da profissão. Para esse autor  “...os professores encontram-se numa 

encruzilhada: os tempos são para refazer identidades. A adesão a novos valores pode facilitar a 

redução das margens de ambigüidades que afetam hoje a profissão docente e contribuir para que 

os professores voltem a sentir-se bem na sua pele...” 

Nessa direção, Rios (2001), reflete sobre a prática docente de qualidade, abordando temas como 

o fazer/ser docente, sublinhando a história do ser docente e do aluno, uma vez que o significado 

de sua prática é determinado pelo momento histórico, pelo contexto cultural da sociedade de 

uma determinada época e lugar. Para a identidade do docente em matemática, para atuar nos 

cursos superiores de tecnologia, especificidades devem ser colocadas no exercício profissional.  

 

2.1.2 Identidade Docente em Matemática para atuar nos Cursos Superiores Tecnológicos  

Caracterizar a identidade do docente do Ensino Superior em matemática, no exercício efetivo 

dos cursos superiores tecnológicos de formação de profissionais, para inserção direta ao 

mercado de trabalho da produção de bens e serviços, isto é, na formação de Tecnólogos, faz-se 

necessário primeiro, saber que a prática letiva dessa docência consiste na construção de 

aprendizagens de um conhecimento de natureza predominantemente lógico-formal, abstrato e 

não tecnológico. Em Matemática temos formações acadêmicas de Licenciaturas, Bacharelados, 

Mestrados ou Doutorados em seus conteúdos, mas não de graduação tecnológica. No entanto, 

aprendizagens de conteúdos específicos têm na agenda do ensino para Educação Tecnológica 

demandas imprescindìveis em todos os níveis e modalidades. Por essa razão, justifica-se propor 

condutas, saberes e habilidades que fundamentam a docência em matemática para os cursos 

tecnológicos em nível superior, como também se justifica propor modos pelos quais o processo 

formativo docente deve instrumentalizar o professor de matemática para atuar adequadamente 

no exercício dessa docência.  

Assim, no que tange às especificidades, habilidades e saberes em matemática, temos, de acordo 

com o pensamento de Onrubia e Barberá (2004), que a Matemática difere das ciências da 

natureza por se apresentar como sistema lógico-formal-abstrato de linguagem construído, 

autocontido e como instrumento para modelar problemas práticos em contextos reais ou 

abstratos.  Nessas circunstâncias, a forma e o modo de como declarar conhecimentos 

matemáticos um rito procedimental próprio instiga constituir conduta específica no exercício da 

docência em Matemática. Pretendemos dar nosso contributo para a integração de conhecimentos 

matemáticos com os recursos didático-pedagógicos pertinentes à área do ensino tecnológico e 

sugerir o modo de ser da formação docente do professor de Matemática. Para isso, Barberá e 

Gómez-Granell (apud Onrubia et al, 2004, p. 326) elenca as abstrações, representações, 

princípios e os modos de utilizar conhecimentos matemáticos:  



- conhecimentos de um alto nível de abstração e generalidade, que elimina as 

referências a objetos, situações e contextos particulares e que se desvincula também das 

formas de representações perceptiva e intuitivas de tais objetos, situações e contextos; 

- originados da criação do homem, de natureza essencialmente dedutiva e não se valida 

mediante o contraste com fenômenos ou dados da realidade, como em outras disciplinas 

científicas, mas mediante um processo interno de demonstração a partir de determinadas 

definições fundamentais ou axiomas; 

- de caráter dedutivo, além disso, faz com que o conhecimento matemático tenha em 

medida ainda maior entre outros conhecimentos, uma estrutura altamente integrada e 

hierarquizada; 

- que se apoiam em uma linguagem formal específica, que apresenta notáveis diferenças 

com a linguagem natural; implica um conjunto particular de sistemas notacionais, busca 

a precisão, o rigor, a abreviação, a universalidade, e sua finalidade fundamental não é 

tanto a representação ou a comunicação de fenômenos ou de situações reais, mas a 

possibilidade de obter resultados internamente consistentes realizando inferências 

válidas em termos do próprio sistema axiomático que constitui o conhecimento 

matemático; 

- que suprime intenções e sendo de natureza essencialmente teórica impessoal e 

atemporal. 

 

Para trabalhar na perspectiva de excelência científica é preciso exigir características básicas 

específicas para o docente em Matemática, as quais podem ser germinadas a partir do processo 

formativo desenvolvendo-se potencialidades cognitivas e metacognitivas, mediante construções 

de aprendizagens significativas para essa docência. Para o propósito aqui definido, a ação 

docente diante dos cursos superiores de tecnologia deve satisfazer, a princípio, o contexto do 

mundo atual, que segundo Cunha, Holanda e Vasconcelos (2007, p. 46), primam pela aliança 

entre a academia e o mundo do trabalho. 

O docente de Matemática dos cursos de graduação tecnológica consolida seu perfil profissional 

junto a esses cursos, quando suas atitudes docentes primarem por articular teoria-prática em 

situações-problemas pertinentes ao objeto ensinado. Essa conduta firmar-se-á à medida que  

teoria-prática na sala de aula vier acompanhada de criteriosa base de conhecimentos 

matemáticos tanto declarativos quanto procedimentais.  

A indagação central feita para direcionar a pesquisa desde os primeiros instantes deste trabalho 

foi: quem são os professores de matemática que atuam nos cursos superiores de tecnologia?. 

Diante dela percebe-se que a resposta deve transcender a uma mera identificação nominal ou de 

registros oficiais. Mas o que é identidade? O estudo da origem etimológica da palavra 



identidade aponta para os significados do igual e do diferente. Diante disso, esta investigação 

tem como um objetivo precípuo, analisar as características comuns dos sujeitos da pesquisa, no 

caso professores, e as que os diferenciam de outros profissionais. 

  Em outras palavras, a pretensão do trabalho está em estudar as características e as 

singularidades dos docentes do IFCE, e dimensionar a anima sobre o trabalho profissional 

docente. Para tanto, precisa-se entender, primeiramente, o lugar social que cada professor ocupa 

com sua profissão, por meio da sua história pessoal e profissional. Isso foi feito através de 

depoimentos dos próprios professores, uma vez que suas falas propiciam elementos para a 

compreensão na dimensão social e individual da profissão docente, como também através de 

depoimentos dos gestores, pela idealização que formam da identidade profissional docente para 

os professores do IFCE.  Nessa expectativa, para cada professor selecionado para a entrevista, 

em dias diferentes, foi colhido seu depoimento, no sentido de entender sua identidade 

profissional docente, como também fomos aos alunos para ouví-los quanto aos seus anseios de 

aprendizagens e formação, diante da profissionalidade de seus mestres.    

Procurando aspectos reveladores das falas dos sujeitos da pesquisa (alunos, professores e 

gestores) e considerá-las como achados para o que se objetiva centrar para a busca da identidade 

docente do professor de matemática do IFCE, colheu-se os depoimentos de:  

Alunos 

A-1O professor explicava sempre limite, ensinou derivada, aí pronto. Quando chegou 

em derivada, ele explica muitas situações que podem ser usadas na integral. Já o 

Cálculo II, você estuda a integral de maneira mais minuciosa. Cálculo II foi feito só pra 

estudar integral, na verdade. Então, você estuda maneiras de resolver a integral. 

Assim, não é voltado para prática, porque você já entendeu como é que poderia ser 

aplicada a prática no Cálculo I. Cálculo II, só como se fosse um aprofundamento na 

integral. 

 

A-2 A parte de limites para mim era um conteúdo inteiramente novo, cheio de regras 

próprias, que as vezes a tornavam de difícil entendimento; 

 

A-3 Ás vezes o professor não era muito claro nas aulas, além da sua metodologia de 

ensino ser tradicional e pouca atrativa. Creio que os professores deveriam se renovar 

em pensar em novos meios para transmitir o conteúdo; 

 

Professores quanto ao seu processo formativo 

P-1 Cursei a Licenciatura em Matemática e Física na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Belo Horizonte. Concluí o curso em 1989.  Leciono nos cursos integrados a 



disciplina de Matemática e Geometria Euclidiana Plana e Espacial e Metodologia de 

ensino de Matemática na Licenciatura em Matemática. Em 2005 fiz o curso de 

Especialização em Ensino em Matemática na UECE. Em 2006 assumi a Coordenação 

de Curso de Licenciatura de Matemática e em 2008 a Gerência de Ensino Médio e 

Licenciatura, que na nova institucionalidade passou a se chamar Departamento de 

Ensino Médio e Licenciatura. Ingressei no Mestrado em Educação na UECE em 2007, 

com área de concentração em Formação de Professores, estando no ano de conclusão 

de curso (2009). Atuo no IFCE como professor e gestor (P1) 

P-2 Eu terminei dois cursos de graduação: matemática e química. Tenho uma pós-

graduação. Especialização em saneamento e controle ambiental na prática de química 

aplicada, e também tenho mestrado em meio ambiente. Atuo no IFCE como professor e 

gestor.  

 

P-3 Ingressei na Universidade Federal do Ceará em 1984 no Curso de Matemática, 

onde obtive o diploma de Licenciatura em Matemática no primeiro semestre de 1987 e 

o diploma de bacharelado em Matemática no segundo semestre de 1987. No período de 

1988 a 1999 fiz especialização. Atuo no IFCE como professor (P3). 

 

P-4 Fiz Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Ceará em 1997 e 

concluí o bacharelado em Matemática em 1988. Tenho mestrado em Matemática Pura 

pela UFC em 2003 e Mestrado em Educação com ênfase em Educação pela UFC em 

2002. Atuo no IFCE como professor . 

P-5 Fiz Licenciatura Plena em Matemática. Depois entrei no mestrado na UFC, 

quando chegou na época da dissertação, naquele tempo tinha um professor como o meu 

orientador, eu era bolsista do CNPq. Aí já era casado naquele tempo, tinha três filhos. 

Meu orientador, professor pesquisador do programa de pós-graduação em matemática 

queria que eu ficasse lá um ano, preso lá. Eu disse: Não senhor! Eu tive que lutar pela 

sobrevivência. Tranquei e nunca mais voltei. Aí depois fiz o mestrado em computação. 

Atuo no IF como professor. 

 

Gestores 

G-1 A tendência do ensino de Matemática é permanecer, como vem sendo praticado há 

décadas. Mas, se considerarmos o potencial que a disciplina traz, muito poderia 

contribuir, dado que com a Matemática é possível desenvolver a criatividade, a 

capacidade de resolver problemas, o raciocínio, enfim, a inteligência do aluno, 

contribuindo com sua autonomia intelectual. 

 



G-2 Acredito que um ponto positivo do ensino da Matemática nos cursos tecnológicos 

seja a aplicabilidade quase imediata do conteúdo em problemas da área de interesse do 

aluno. Nos cursos tecnológicos da área de exatas é positivo também o interesse ou 

gosto prévio do aluno pela disciplina, que comumente é acompanhado por um bom 

embasamento teórico da disciplina em questão; 

 

G-3 Então realmente aqui no IF está necessitando de uma formação pedagógica dos 

professores, para eles mudarem suas condutas na sua sala de aula, no trato com os 

alunos, terem uma formação de educador, de formador, e não prepotência que existe 

aqui. A gente tem essa carência aqui. 

 

Procurando aspectos reveladores das falas dos sujeitos da pesquisa (alunos, professores e 

gestores) e considerá-las como achados para o que se objetiva centrar para a busca de uma 

identidade docente contemporânea para o professor de matemática da EPT. Para isso colheu-se 

esses depoimentos com intenções críticas e propositivas no espaço do IF, para a partir do estado 

da identidade docente do professor de matemática nessa instituição pudéssemos vislumbrar 

ajustes didático-pedagógicos, novos saberes e posturas identitárias para uma nova docência. 

    

3. Descobrindo a identidade docente dos professores de matemática do IFCE 

Para entender a identidade docente do professor de matemática do IF. Julgamos  necessário 

conhecer o processo formativo desses professores, os saberes que fundamentam suas docências, 

as características de suas práticas docentes e enfim sua postura identitária atual. 

 

3.1 Processo formativo dos professores de matemática do IFCE 

O processo formativo fundamenta-se em um referencial teórico que trata da docência em 

Matemática da Educação Superior. Esse referencial contribuiu com subsídios para ajustamento e 

compreensão do percurso formativo dos professores de Matemática que se destinam a atuar nos 

Cursos Superiores de Tecnologia. 

A partir dessa estratégia fica estabelecido um confronto entre as compreensões da identidade 

profissional docente do professor de matemática depreendida da pesquisa bibliográfica e a real 

identidade do docente de matemática do IF. Desse vis-à-vis, com as interpretações dos achados 

da pesquisa obtêm-se informações consistentes sobre o processo formativo dos atuais 

professores de matemática do IF, isto é, se esse processo instrumentalizou-os para a ação 

docente que ora desenvolvem no espaço institucional do IF. A metodologia utilizada, nesse 

momento, foi ouvir gestores, e gestores enquanto também professores, porque os gestores nas 



suas falas, revelam sínteses dos relatórios acadêmicos que fazem e das discussões nas reuniões 

colegiadas com os professores, às quais presidem, formando, enfim, um diagnóstico 

institucional da performance do quadro docente. 

Os depoimentos coletados, de professores gestores, foram categorizados segundo os sentidos 

que dão à compreensão do processo formativo, para, depois, fazer a interpretação, segundo essa 

perspectiva. 

Da literatura em Educação Matemática, foram vistos quais os requisitos consensuais à 

Formação em Matemática para os cursos superiores de tecnologia na perspectiva do agente 

social. No entanto, da voz dos alunos, eles reivindicam dos professores uma postura de mestre 

que os incentivassem à curiosidade, à criação. Percebe-se também que, para eles, as disciplinas 

de Cálculo I e II estão no currículo apenas para auxiliar na aprendizagem de outras disciplinas 

de matemática. Pela voz dos gestores, vê-se a defesa da imprescindibilidade da presença da 

matemática no currículo dos cursos, e que seus professores, além do conhecimento dos 

conteúdos intrínsecos à matemática, tenham uma cultura mais geral na própria evolução da 

matemática, na história do conhecimento humano e na interação com as outras áreas das 

ciências básicas, e que a eles faltam, no exercício didático da sala de aula, articulação da teoria 

com a prática. Nota-se, ainda, uma coincidência nos depoimentos de alunos e gestores quando 

reiteram uma ação docente que desperte nos alunos o interesse pela ciência e a curiosidade de 

aprender e investigar 

 Deduz-se, então, pelas duas versões de depoimentos, que os professores do IFCE vieram de um 

processo formativo que não os instrumentalizou a uma prática social emancipatória e coletiva, 

quando em sala de aula. Segundo Veiga (2007), eles se baseiam no saber fazer para o 

aprendizado que vão ensinar, portanto afinando-se à identidade do tecnólogo do ensino e não à 

do agente social. 

 

3.2 Saberes que fundamentam a docência em matemática para os cursos superiores de                                              

tecnologia do IFCE 

Os ajustes relevantes para delinear uma docência de matemática em nível superior que se 

compatibilize com a proposta dos cursos superiores de tecnologia estão em configurar uma 

docência que reflita continuamente no modo de como podem se efetivar na prática letiva, a 

representação de conceitos e conhecimentos teóricos matemáticos e como esses conteúdos se 

articulam na prática da vida real. Enfim, exercer uma docência centrada no propósito de 

desencapsular os conteúdos matemáticos de suas friezas lógicas e reclusos aos acervos 

científicos, para integrá-los à aplicação em temas político-sociais, no dizer de Moraes (2008).

 Para isso, depoimentos foram selecionados dentro da pertinência dos saberes que 

fundamentam a docência em matemática para os cursos superiores de tecnologia do IF. Desses 



depoimentos, pode-se compreender tanto da parte dos alunos, quanto dos professores, enquanto 

gestores ou de gestores, enquanto professores, que conteúdos de matemática como os de 

Cálculo I e II, são imprescindíveis aos cursos superiores de tecnologia. No entanto, enfatizam 

que o currículo, no que se refere à demanda de conteúdos em matemática, deveria se adequar 

aos cursos, com a proposição de que esses conteúdos deveriam ser repassados aos alunos dentro 

de uma articulação entre teoria e prática. Há uma nítida observação dos gestores, que é 

respaldada pelos alunos, da ausência, na prática docente, de aplicações dos conhecimentos 

teóricos em matemática em situações-problemas específicas do próprio curso. As aplicações, 

quando se dão, são em aplicações na própria matemática, isto é, acontecem na linha do 

encapsulamento dos conhecimentos matemáticos. Um professor/gestor exalta a capacidade 

teórica em matemática dos professores e os isenta, de certa forma, de um vácuo didático-

pedagógico da aplicabilidade de seus conteúdos curriculares, ao apontar para a raiz do 

problema, quando diz que a formação inicial não os habilitou para essas destrezas e sinaliza para 

a necessidade de um programa, por via oficial, de Formação Continuada, para suprir essa lacuna 

nos cursos. Outra percepção a ser enfatizada, nos depoimentos é a de que, para alguns 

professores, a “boa Matemática é ciência pura e deve estar desvinculada de outros conteúdos”, 

para outros é ciência morta, pois que se acha pronta e acabada. Esses pensamentos estão na 

contramão da proposta da Educação Profissional e Tecnológica, cujos projetos pedagógicos 

opinam pela interdisciplinaridade entre áreas de conhecimentos, estabelecendo uma dinâmica de 

saberes, em que a Matemática ocupa seu lugar como ciência que mais dialoga, entre Áreas 

Científicas e Tecnológicas. 

  Com as informações colhidas, conclui-se que no IFCE há a presença de saberes matemáticos 

teóricos, mas as ações pedagógicas para a articulação da teoria com a prática fazem endogenia, 

isto é, aplicações, quando se dão, são em aplicações na própria matemática, fortalecendo a 

tradicional cultura do encapsulamento dos conhecimentos matemáticos, cujo resultado da ação 

docente é a de não interação com o mundo social. Portanto, os saberes que fundamentam a 

docência dos professores de matemática nos cursos superiores de tecnologia no IFCE são 

saberes que apontam o professor com identidade para o tecnólogo do ensino e não para o agente 

social, como sinaliza Veiga (2007). 

 

 3.3 Caracterização da prática docente dos professores de matemática dos cursos 

superiores de tecnologia do IFCE 

A prática docente, a pedagogia e a didática efetiva em sala de aula têm a explicitação e a 

expressão pessoal da identidade profissional, e esta se afirma no professor com sua interação 

institucional, tanto em nível de políticas educacionais como em nível coletivo com alunos e com 

outros professores. Para sentir a realidade dessas características no IFCE, se fez necessário ouvir 



alunos e gestores, além de consultas aos planos de aulas para colher informações que embasem 

os sentidos na análise da prática docente dos professores de matemática dos cursos superiores de 

tecnologia do IFCE. A contribuição dos alunos é considerada indispensável para formar juízo 

sobre a prática e a identidade docente do professor de matemática do IFCE. Com relevante 

contribuição a essa avaliação, documentos pertinentes foram consultados e três gestores foram 

selecionados para entrevistas pelo que eles representam de vigilantes da melhor prática docente. 

Para tanto, à coordenação foram solicitados os planos das aulas de Cálculo I e de Cálculo II, 

para analisar ementas e propostas didático-pedagógicas e, além dos três gestores, dois alunos 

para entrevistas de aprofundamento foram ouvidos, no sentido de responderem sobre como seus 

professores fazem a representação didática dos conteúdos matemáticos em sala de aula. 

Também foram incorporadas como material de pesquisa, as respostas mais significativas e 

pertinentes à pratica docente, do questionário aplicado a 48 (quarenta e oito) alunos das 

disciplinas de Cálculo I e II, com o objetivo de subsidiar a análise da prática docente. 

 

3.4 Identidade profissional docente dos professores de matemática que atuam nos cursos 

superiores de tecnologia do IFCE 

A indagação central feita para direcionar a pesquisa desde os primeiros instantes deste trabalho 

foi: quem são os professores de matemática que atuam nos cursos superiores de tecnologia? 

Diante dela percebe-se que a resposta deve transcender a uma mera identificação nominal ou de 

registros oficiais, o que remete ao estudo da categoria de análise central da pesquisa, ou seja, 

a busca da identidade profissional docente dos professores de matemática do IFCE. Mas o 

que é identidade? O estudo da origem etimológica da palavra identidade aponta para o 

significado do igual e do diferente. Diante disso, esta investigação tem como um objetivo 

precípuo, analisar as características comuns dos sujeitos da pesquisa, no caso professores, e as 

que os diferenciam de outros profissionais. 

  Em outras palavras, a pretensão do trabalho está em estudar as características e as 

singularidades dos docentes do IFCE, e dimensionar a anima sobre o trabalho profissional 

docente. Para tanto, precisa-se entender, primeiramente, o lugar social que cada professor ocupa 

com sua profissão, por meio da sua história pessoal e profissional. Isso foi feito através de 

depoimentos dos próprios professores, uma vez que suas falas propiciam elementos para a 

compreensão na dimensão social e individual da profissão docente, como também através de 

depoimentos dos gestores, pela idealização que formam da identidade profissional docente para 

os professores do IFCE.  Nessa expectativa, para cada professor selecionado para a entrevista, 

em dias diferentes, foi colhido seu depoimento, no sentido de entender sua identidade 

profissional docente.  

 



4. Considerações Finais 

Pelos depoimentos acima, dos alunos, quando estes se expressaram autonomamente sobre seus 

sentimentos e expectativas, como alunos do IFCE, pelos depoimentos dos professores quando 

estes falaram do seu processo formativo e pelos depoimentos dos gestores quando estes ora 

como professores se expressaram com consciência gestionária de suas funções administrativas, 

depreende-se que a proposta teórico-metodológica do professor agente social, desenhada neste 

trabalho para os professores de matemática dos cursos tecnológicos de nível superior, não tem 

identificação com a prática docente atual do IFCE. A pesquisa revela, pelos estudos das 

categorias de análises originadas das questões postas, que no cotidiano da sala de aula no IFCE, 

os professores assumem características do tecnólogo do ensino. Observou-se pelas análises 

realizadas, que a construção da identidade docente do professor de matemática do IFCE ocorreu 

sim, através de algumas aprendizagens significativas, construídas no decorrer do seu processo 

formativo, sem conseguir, contudo, romper o viés tecnicista na sua prática pedagógica, que se 

mantém no exercício da prática letiva de cada disciplina de matemática, em uma repetição 

infindável de exercícios voltada ao conhecimento da própria disciplina, contemplando assim, 

endogenias e encapsulamentos dos conhecimentos matemáticos daí advindos, além de 

sedimentar institucionalmente, um poder centralizador das ações pedagógicas assumidas pelo 

professor. 

 Para um ajustamento de conduta docente para os atuais e/ou futuros professores do IFCE, deve-

se efetivar de forma planejada e sistemática, uma programação coletiva institucional de 

formação permanente dos referidos docentes. Essa formação deve ser delineada, didática e 

pedagogicamente, para atuação de docentes na Educação Profissional e Tecnológica, com 

preparação para articular racionalidade científica com prática reflexiva, motivando-os a 

compreender o conhecimento historicamente construído e sistematizado dentro de uma 

concepção que rompa com a lógica positivista, concebendo o conhecimento com dupla entrada 

– epistemológica e societal. Necessário se faz acrescentar neste trabalho, que a expressão da 

identidade profissional docente do professor de matemática se afirma e se constitui em tema de 

grande relevância no campo da educação matemática, dada a (re)significação social que 

atualmente se promove da matemática e da sua docência. Compreender, assim, a identidade 

docente para os professores de matemática, possibilitará a esses professores, aos assessores 

pedagógicos e aos gestores do IFCE repensar a prática pedagógica, levando em conta não só os 

aspectos científicos e técnicos do processo ensino-aprendizagem, como também os aspectos 

relacionais e inter-relacionais na construção, em coletivo, de uma identidade docente em 

matemática voltada para o Agente Social. 
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