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Nesta pesquisa buscou-se analisar o papel do curso de licenciatura em matemática da
Universidade Federal de Viçosa – UFV – na constituição dos saberes mobilizados por
seus egressos como professores, em início de carreira, tendo como foco de análise os
elementos envolvidos no processo de formação inicial docente. Diante da ideia de que o
professor, quando inicia sua prática docente, tem a necessidade de mobilizar uma série
de conhecimentos que muitas vezes deveriam ter sido adquiridos na sua formação
inicial, o estudo teve como objetivo compreender os significados construídos pelos
professores de matemática em início de carreira sobre o curso de licenciatura da UFV,
investigar suas necessidades formativas, visando à atuação como docentes na educação
básica, além de discutir os limites/contribuições desse curso na constituição dos saberes
profissionais e na atuação de seus egressos na docência. Para realização desta pesquisa
qualitativa foram entrevistados os ex-alunos do curso de licenciatura em matemática da
UFV atuantes na educação básica, em início de carreira. As categorias teóricas que
orientaram o trabalho referem-se aos cursos de licenciatura, à formação inicial da
docência e de seus saberes e aos primeiros anos de docência, dialogando com teóricos e
pesquisadores como Fiorentini (1999), Garcia (1999), Pereira (1999), Pimenta (1999),
Huberman (2000), Nóvoa (2000), Tardif (2002), Moreira e David (2005) e Niss (2010).
Retratando o perfil sociocultural dos professores iniciantes, os caminhos e percalços nas
experiências iniciais como docentes, os saberes mobilizados em suas atuações e os
significados atribuídos por eles ao curso de licenciatura que os formaram, constatou-se
que os docentes em início de carreira passam por muitos desafios. A falta de experiência
é recorrente, entretanto percebe-se que muitos outros problemas se relacionam à
formação inicial e ao curso de licenciatura. O curso em questão tem sido de grande
contribuição no que se refere ao conteúdo matemático, mas há muitas lacunas na
formação docente, no que diz respeito às disciplinas pedagógicas e à necessidade de
aproximar o licenciando da escola, da sala de aula. Falta também aos professores
habilidade de lidar com as situações adversas da sala de aula e com as diferenças

individuais entre os alunos. Como o currículo do curso em si não é capaz de responder à
totalidade dos desafios encontrados pelos docentes, devido à especificidade de cada
realidade escolar, considera-se como válido o apoio aos professores enquanto se
adéquam à transição de recém-formados a professores iniciantes. Talvez grupos de
compartilhamentos, compostos por docentes experientes e professores iniciantes,
intermediados pela instituição, possam trazer bons resultados no que diz respeito à
solidão e às dúvidas frequentes pelas quais esses docentes passam. Diante desses
resultados, nota-se que não se pode falar de formação de professores dissociando-a da
realidade enfrentada pelos profissionais dessa área. Por isso, pensar as licenciaturas e a
formação inicial implica abertura permanente às vozes dos educandos e da sociedade,
constituindo as sínteses necessárias para os avanços.

