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Resumo:  

No curso de Licenciatura em Matemática do IFMT Campus Campo Novo do Parecis, há 

quatro anos vem-se desenvolvendo uma proposta de trabalho voltada ao processo de 

construção de identidade profissional, na disciplina de Didática. Contextualiza-se o projeto 

acadêmico-científico desenvolvido, apresentando a fundamentação teórica acerca dos 

saberes docentes, privilegiando em seguida a discussão sobre o saber da experiência 

profissional do professor. Partindo de algumas contribuições teóricas sobre esse saber, 

busca-se destacar a importância da experiência como fundamental para desencadear o 

processo de construção da identidade docente, na formação inicial. Após o projeto, vários 

licenciandos ressignificaram suas concepções, assumindo a docência como uma 

possibilidade para suas vidas profissionais. Como resultado, destaca-se a importância, para 

a formação inicial, da reflexão sobre as saberes da experiência. 

Palavras-chave: formação inicial; identidade profissional; saberes da experiência.  

 

1. Introdução 

 No curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP), há quatro 

anos, vem-se desenvolvendo uma proposta de trabalho diferenciada na disciplina de 

Didática.  

 O trabalho iniciou no primeiro semestre letivo de 2010, após o diagnóstico que a 

maioria dos licenciandos não queriam nem planejavam o exercício docente.   

 Muitos chegam ao quarto semestre do curso sem a necessária compreensão de que 

cursam uma licenciatura e não um bacharelado. Há que se reconhecer que parcela desta 

responsabilidade é institucional, ao organizar um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com 

ênfase nas disciplinas específicas em detrimento das disciplinas de formação pedagógica. 
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Todavia, havia também outro componente neste contexto, que advém dos próprios 

acadêmicos: apresentam diversos interesses ao frequentar o curso de Matemática, menos a 

intenção da docência, salvo raras exceções. E, semestre a semestre, este quadro conjuntural 

tem-se repetido e agravado.  

 A partir deste diagnóstico, semestre a semestre, tem-se desenvolvido um projeto 

acadêmico-científico na disciplina de Didática com objetivo de desencadear o processo de 

construção da identidade de professor, contribuindo para que o licenciando perceba-se 

sujeito de saberes,  buscando propiciar a reflexão para a passagem do estado do ser aluno 

para o ver-se professor.  

 Para que a construção da identidade profissional seja desencadeada, as disciplinas 

pedagógicas do curso devem propiciar a mobilização dos saberes da docência: os saberes 

da experiência, do conhecimento e os saberes pedagógicos.  

 A Didática provoca o primeiro passo desta construção, que é a mobilização dos 

saberes da experiência. Os saberes que os licenciandos já têm sobre o que é ser professor 

são refletidos e ressignificados. Para isto, adotou-se a proposta metodológica participativa 

e dialética, trabalhando com registros autobiográficos, relatos de experiências docentes, 

socializações, estudos de textos confrontando a base teórica à prática vivenciada, 

sistematizações em grupo.  

 Mesmo considerando que Didática é uma disciplina de apenas 72 (setenta e duas) 

horas, pelos dados que obtivemos até o momento, é possível perceber que os licenciandos e 

os já licenciados vem conseguindo romper paradigmas.  

 Assim, ao socializar esse projeto de trabalho, a proposta maior é suscitar a análise 

sobre a necessidade da construção da identidade profissional à formação inicial docente  na 

perspectiva de ampliar o índice de recém formados que assumem com comprometimento e 

competência o ofício docente. 

 

2. Desafios à formação inicial – saberes docentes 

O que se espera de um curso de licenciatura? Tal questionamento deve orientar 

todo processo de organização de um Projeto Pedagógico de Curso (PPC).  Obviamente que 

a licenciatura deve conferir uma habilitação legal ao exercício profissional da docência. 

Mas deve mais! Como nos alude Pimenta (2009), a licenciatura deve colaborar para a 

formação do professor, para a sua atividade docente, tornando-o capaz de mobilizar os 

conhecimentos da teoria da educação e da didática e também capaz de investigar sua 

própria atividade, possibilitando a permanente construção de seus saberes docentes. 
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Já a sociedade, esta espera que um curso de licenciatura desenvolva nos alunos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores; que estejam atentos e voltados às 

necessidades e desafios postos pela escola e pela sociedade que estão em constante 

mudança; que sejam competentes. E formar professores para atender a esta demanda social 

é um grande desafio.  

A profissão do professor é historicamente situada, necessitando adquirir 

constantemente novas características para atender as novas demandas sociais e culturais. 

Situação que identifica também o caráter dinâmico desta profissão. 

Como ponto de partida para a construção desta identidade profissional está a 

significação social da profissão, a revisão constante dos significados sociais e das tradições 

desta profissão; mas também a reafirmação de práticas culturalmente aceitas e que 

permanecem significativas. 

Construção que se faz pelo significado que cada professor dá para a atividade 

docente no seu dia a dia, a partir da sua história de vida, de suas representações, de seus 

saberes, de suas experiências, de sua rede de relações com outros professores, nas escolas. 

Construção que necessita também discutir a questão dos conhecimentos específicos de 

cada licenciatura no contexto da contemporaneidade. Assim como trabalhar com os saberes 

pedagógicos, não apenas disponibilizando as pesquisas sobre a atividade docente escolar 

aos acadêmicos, mas procurando desenvolver pesquisas da realidade escolar – trabalhar a 

pesquisa como princípio formativo na docência. 

 Em decorrência da influência da literatura internacional e de pesquisas brasileiras
1
 

que passaram a considerar o professor como um profissional que adquire e desenvolve 

conhecimentos a partir da prática e no confronto com as condições da profissão, 

reconhece-se a pluralidade e a heterogeneidade do saber docente, destacando a importância 

dos saberes da experiência  - que surgem como núcleo vital deste saber docente. 

 Os saberes da experiência, segundo estes autores são os saberes produzidos e 

apropriados ao longo da história de vida do licenciando e do professor, no contexto social e 

histórico de valorização ou não da profissão, na prática pedagógica efetiva, nas relações 

com outros professores, com os alunos e com seus próprios saberes. Apesar do consenso 

quanto a estes saberes serem legitimamente produção dos professores e futuros 

professores, alguns autores se dividem quanto a natureza dos mesmos.  

Entende-se que o professor é um profissional que detém saberes de variadas 

matizes sobre a educação. Seu saber profissional é constituído por vários saberes de 

                                                
1 Tardif (2002), Saviani (1996),  Gauthier et al (1998) e Pimenta (2009). 
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diferentes matizes, de diferentes origens, aí incluídos, também, o saber-fazer e o saber da 

experiência. 

 Para Tardif (2002, p. 33), “o saber docente se compõe, na verdade, de vários 

saberes provenientes de diferentes fontes” e produzidos em variados contextos 

institucionais e profissionais.  

 Para Tardif (2002, p. 36), os professores utilizam quatro saberes: os saberes das 

disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da formação profissional e os saberes da 

experiência. E é da mescla de saberes que se constitui o que é necessário saber para 

ensinar. 

Gauthier et al (1998), revela a existência de seis categorias de saberes dos 

professores: os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes das ciências da 

educação, os saberes da tradição pedagógica, os saberes experienciais e os saberes da ação 

pedagógica.  

Para o pesquisador brasileiro Saviani (1996, p. 147), ao se referir aos saberes que 

configuram o trabalho do educador, ele identifica cinco categorias de saberes: o saber 

atitudinal, o saber crítico-contextual, os saberes específicos, o saber pedagógico e o saber 

didático-curricular, elucidando que são saberes que todo educador deve dominar e que, 

portanto, devem integrar o seu processo de formação inicial e continuada. 

Para Pimenta (2009), os saberes docentes são fundamentais para a construção da 

identidade profissional do professor. Defende que é na articulação desses saberes com os 

desafios que a prática cotidiano nas escolas lhes coloca que o professor constrói e 

fundamenta o seu saber ser professor. E porque é construção, não é imutável, mas um 

processo do sujeito historicamente situado.  

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão 

das tradições. Mas também na reafirmação de práticas consagradas culturalmente 

e que permanecem significativas...Constrói-se, também, pelo significado que 

cada professor, enquanto ator e autor, confere a atividade docente em seu 

cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua 

história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e 

anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. (PIMENTA, 2009, p.19) 

 

Segundo Pimenta (2009), a mobilização dos saberes dos professores, referidos por 

ela como saberes da docência, é um passo importante para mediar o processo de 

construção da identidade profissional dos professores. Sob este aspecto, indica que esses 

saberes são constituídos por três categorias: os saberes da experiência, os saberes do 
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conhecimento – referidos os da formação específica (matemática, letras, filosofia, etc) e, os 

saberes pedagógicos, aqui entendidos como os que viabilizam a ação do ensinar.  

 

...a identidade do professor se baseia na tríade saberes das áreas específicas, 

saberes pedagógicos e saberes de experiência... Assim, da experiência 

acumulada em sua vida, refletida, submetida a análises, a confrontos com as 

teorias e as práticas, próprias e as de outrem, a avaliações de seus resultados, é 

que o professor vai construindo seu jeito de ser professor. (PIMENTA, 2009, 

p.8) 

 

Nesta perspectiva, para a construção da identidade profissional, as disciplinas 

pedagógicas dos cursos de licenciatura devem propiciar a mobilização dos saberes da 

docência; isto é; os saberes da experiência, do conhecimento e os saberes pedagógicos. 

Para, posteriormente, viabilizar a interdisciplinaridade com as disciplinas mistas e 

específicas em busca da formação inicial de qualidade de novos docentes. 

Entre as três categorias de saberes da docência apresentadas por Pimenta, o 

primeiro passo para mediar o processo de construção de identidade dos futuros professores 

implica em mobilizar os saberes da experiência. Afinal, quando chegam à licenciatura, já 

têm saberes sobre o que é ser professor.  

A autora dá uma conotação especial aos saberes da experiência destacando dois 

níveis: os saberes da experiências dos alunos – futuros professores, construídos durante a 

vida escolar e os saberes da experiência produzidos pelos professores no trabalho 

pedagógico cotidiano. Para Pimenta (2009, p.20) os saberes da experiência são aqueles 

advindos da história de vida, das relações que os docentes ou licenciandos obtiveram ao 

longo de suas vidas no contato com a escola. As noções de como ser docente, o que é ser 

um bom ou um mau professor, a desvalorização social dos professores, os bons conteúdos, 

as boas turmas, as mudanças que ocorreram ao longo da história a respeito do professor e 

seus saberes, iniciam da primeira experiência vivenciada enquanto discente.   Então, esta 

gama de noções já forma um prévio entendimento do que pode vir a ser a ação docente, o 

ser professor.  

Outro saber igualmente importante que se faz necessário desenvolver com 

comprometimento ético e político diz respeito ao conhecimento específico. Independente 

da área de conhecimento, não basta ser um bom resolvedor.  Como professor é necessário 

saber mais que operar os entes matemáticos! Ao futuro professor é necessário o domínio 

do “referencial teórico, científico, técnico, tecnológico e cultural para garantir que os 

alunos se apropriem também desse instrumental no seu processo de desenvolvimento 

humano.” (Pimenta, 2009, p. 8)   
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Ademais, ainda há a terceira categoria de saberes da docência – os saberes 

pedagógicos, que são os mais desafiadores à formação, pois são fundamentais no processo 

de constituição da identidade profissional. Pimenta (2009) adverte que nos cursos de 

formação inicial e até mesmo os de formação continuada, os formandos e formados podem 

adquirir saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, mas não estarão aptos a falar de 

saberes pedagógicos, haja visto que estes advêm da prática.  E as práticas docentes são 

ricas em possibilidades para constituição da teoria, pois há: problematização; 

intencionalidade na busca de soluções; experimentação metodológica; enfrentamento de 

situações de ensino complexas; tentativas mais radicais, criativas de didáticas inovadoras; 

relativa documentação. 

Na formação inicial, utilizar estas possibilidades e disponibilizar pesquisas sobre a 

atividade docente escolar aos acadêmicos, procurando desenvolver pesquisas da realidade 

escolar é um caminho profícuo ao processo de construção da identidade profissional. Ao 

trabalhar a pesquisa como princípio formativo na docência, prioriza-se a reflexão na ação, 

sobre a ação e sobre a reflexão na ação; suscita a transposição do ver-se aluno para ver-se 

docente e começar a reconhecer-se entre seus pares. 

 

3. A Didática como mobilizadora de saberes na construção da identidade docente 

No curso de Licenciatura em Matemática do IFMT/CNP, somente quando os 

licenciandos chegam no quarto semestre é que terão as primeiras disciplinas pedagógicas: 

Psicologia da Educação e Didática.  

A proposta curricular denota um caráter bacharelesco, privando os licenciandos de 

receberem uma formação inicial de maior qualidade, ampla e diversa,  com o aporte teórico 

das ciências da educação. 

Assim, ao iniciarem a disciplina de Didática, é uníssono a compreensão de que esta 

disciplina deverá ensinar-lhes como dar aula, e que apenas ela bastará para que aprendam 

tudo que é necessário para ensinar, tendo em vista que o mais importante eles já tem 

aprendido – dominar o conhecimento específico da matemática. 

Pelo contexto histórico e a conjuntura institucional, tal concepção é previsível e vai 

sendo analisada, criticamente refletida no decorrer da disciplina. Todavia, outra situação 

foi detectada na primeira turma do curso: vários licenciandos não tinham expectativas 

frente a disciplina de Didática nem as outras disciplinas pedagógicas porque embora 

estivessem numa licenciatura, não queriam exercer a profissão docente.  
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A partir deste diagnóstico, no primeiro semestre letivo de 2010, iniciou-se  um 

projeto acadêmico-científico na disciplina de Didática com o objetivo de desencadear o 

processo de construção da identidade de professor, contribuindo para que o licenciando se 

percebesse sujeito de saberes, buscando propiciar a reflexão para a passagem do estado do 

ser aluno para o ver-se professor.  

A Didática é a primeira das disciplinas pedagógicas a provocar o start desta 

construção, através da mobilização dos saberes da experiência, como proposto por Pimenta 

(2009, p.19) “mobilizar os saberes da experiência é, pois, o primeiro passo... a mediar o 

processo de construção de identidade dos futuros professores.”  

A concepção de experiência neste projeto é apoiada em Larrosa (2001), para quem 

experiência é aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que se pode conhecer.  

 Para o autor, a experiência é formativa, constituindo um corpo de conhecimentos 

que conduz o sujeito a fazer conexões entre o futuro e o passado. Argumenta que a 

experiência formativa é um lugar de possibilidades, de transformação. É a possibilidade de 

algo acontecer para o sujeito, mas é preciso se concentrar, refletir com calma e, sobretudo, 

parar para sentir.  

A concepção de experiência docente advém de Tardif (2002), Nóvoa (1992) e de 

Pimenta (2009). Para Tardif, a experiência docente não deve ser limitada ao momento em 

que o futuro professor inicia um curso de formação inicial,  

 

...percebe-se que a maioria dos dispositivos introduzidos na formação inicial dos 

professores não consegue mudá-los ou abalá-los.  Os alunos passam através da 

formação inicial para o magistério sem modificar substancialmente suas crenças 

anteriores a respeito do ensino. (TARDIF, 2002, p. 69) 

 

 Há uma quantidade de saberes que influenciam a prática docente, e que são 

anteriores a esta, saberes provenientes das histórias de vida, da cultura familiar, saberes 

provenientes de outros tipos de educação, saberes provenientes da observação dos 

professores com os quais mantiveram contato durante toda sua vida escolar, e saberes da 

experiência socialmente construídos.  Ainda, valores, conceitos e pré-conceitos formados 

durante as vivências com a família, constituem no professor importante arcabouço de 

métodos, formas de se relacionar com os alunos, as formas de tratamento, as expressões 

respeitosas ou desrespeitosas, as formas de coerção e punição utilizadas em sala de aula, 

são em grande parte formados antes das experiências na formação inicial.  
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 Para Nóvoa (1992), estas experiências prévias são indicadores da importante 

influência que este tipo de saber tem no desenvolvimento profissional do futuro professor. 

E, por fim, como pontua Pimenta (2009), há também os saberes provenientes da 

experiência como discentes, apreendidos através da observação dos seus antigos e atuais 

professores.  

 Na proposta de mediar o processo de construção de identidade dos futuros 

professores, na disciplina de Didática, adotou-se a proposta metodológica participativa e 

dialética, visando mobilizar os saberes da experiência na perspectiva de Pimenta (2009):  

os saberes da experiências dos alunos – futuros professores, construídos durante a vida 

escolar. 

  Para tal, trabalhou-se com registros autobiográficos, relatos de experiências 

docentes, socializações, estudos de textos confrontando a base teórica à prática vivenciada 

e sistematizações em grupo.  

 No decorrer do projeto, os licenciandos têm identificado, revelado vários saberes 

experienciais e submetido-os à analise reflexiva.  A socialização e reflexão compartilhada, 

em sala, tem sido o fator determinante no processo de ressignificação destes saberes 

experienciais. E ressignificação  aqui no sentido de troca, de aprendizagem com o outro, 

num processo de produção de novos significados sobre aquilo que já se sabe, faz ou diz. 

 A experiência formativa narrada ao grupo, compartilhada, dialetizada pelas 

experiências e olhares diversos, promovendo a reflexão coletiva, dando novo sentido aos 

saberes. E, com isso, o processo de construção da identidade docente foi desencadeado e os 

licenciandos iniciaram suas vivências como professores, aprendendo a verem-se com 

novas lentes – as lentes da docência. 

 

4. Resultados formativos da prática pedagógica 

 São múltiplas as evidências formativas apresentadas pelos licenciandos e 

licenciados de que o projeto acadêmico-científico desenvolvido na disciplina de Didática 

tem atingido seu objetivo, ou seja, desencadear o processo de construção da identidade 

docente através da ressignificação de suas experiências internalizadas na vida estudantil e 

social.  

 Evidências demonstradas nas atividades individuais e coletivas desenvolvidas no 

projeto. Mas, também, pelos dados coletados na avaliação institucional, realizada no início 

e no término do semestre, em cada turma. 
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 No início de cada semestre, no diagnóstico do perfil das turmas, as intenções 

apresentadas para buscar a formação acadêmica da Licenciatura em Matemática foram 

organizadas em 5 categorias: jamais quis ser professor; talvez seja professor; quer ser 

professor; quer apenas um curso superior; almeja concurso público (e dominar matemática 

podia ser um diferencial...). Ao final do semestre, em nova avaliação, após a execução do 

projeto, a maioria dos licenciandos evidenciou sua capacidade de refletir, permitindo-se 

ressignificarem seus saberes, conforme dados do quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Quantitativo de licenciandos, por ano letivo. 

 Ano 2010  

41 matriculados 

Ano 2011 

08 matriculados 

Ano 2012  

13 matriculados 

Ano 2013 

06 matriculados 

CATEGORIAS Início do 

semestre 

Fim do 

semestre 

Início do 

semestre 

Fim do 

semestre 

Início do 

semestre 

Fim do 

semestre 

Início do 

semestre 

Fim do 

semestre 

Jamais quis ser 

professor 

9 4 3 0 7 3 3 1 

Talvez seja 

professor 

7 15 1 4 1 2 2 2 

Quer ser professor 7 15 2 3 3 8 0 3 

Quer um curso 

superior 

10 4 1 0 1 0 0 0 

Almeja um 

concurso público 

8 3 1 1 1 0 1 0 

 

 Os resultados obtidos com o projeto desenvolvido na disciplina de Didática 

denotam a importância da reflexão no processo de formação profissional inicial para que 

os saberes da experiência pudessem ser mobilizados, problematizados.  

 Toda formação encerra um projeto de ação. E de transformação. E não há projeto 

sem opções. As minhas passam pela valorização das pessoas. Neste sentido, penso que a 

formação inicial precisa manter-se  comprometida com o processo de reflexão, significação 

e ressignificação dos saberes docentes dos licenciandos. 

 E, especificamente na Didática, que seja possível a continuidade e aprofundamento 

no projeto desenvolvido, imprimindo-lhe rigor científico. 
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