
“Como é que cada um se tornou no

professor que é hoje? E por quê? De que

forma a ação pedagógica é influenciada

pelas características pessoais e pelo

percurso de vida profissional de cada

professor? As respostas levar-nos-iam

longe demais. Mas talvez valha a pena

mencionar brevemente os três AAA que

sustentam o processo identitário dos

professores: A de Adesão. A de Ação. A de

Autoconsciência.

- A de Adesão, porque ser professor

implica sempre a adesão a princípios e a

valores, a adoção de projetos, um

investimento positivo nas

potencialidades das crianças e dos

jovens.

- A de Ação, porque também aqui, na

escolha das melhores maneiras de agir,

se jogam decisões do foro profissional e

do foro pessoal. Todos sabemos que

certas técnicas e métodos “colam”

melhor com a nossa maneira de ser do

que outros. Todos sabemos que o

sucesso ou o insucesso de certas

experiências ‘marcam’ a nossa postura

pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou

mal com esta ou com aquela maneira de

trabalhar na sala de aula.

- A de Autoconsciência, porque em última

análise tudo se decide no processo de

reflexão que o professor leva a cabo

sobre a sua própria ação. É uma

dimensão decisiva da profissão docente,

na medida em que a mudança e a

inovação pedagógica estão intimamente

dependentes deste pensamento

reflexivo.” (NÓVOA, 1995, p.16).
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APRESENTAÇÃO

O Seminário Interdisciplinar - Vida

de professores de Matemática:

perspectivas e desafios em

diferentes contextos - é fruto do

trabalho desenvolvido pelos

estudantes da Licenciatura em

Matemática 2018.1, sob a

coordenação dos professores das

diferentes áreas que ministraram aula

neste semestre.

O objetivo principal dessa proposta é

possibilitar aos estudantes da

licenciatura a compreensão de como

um professor de Matemática se torna

o que é, em diferentes contextos, por

meio de vivências e relações com

outros sujeitos. Para tanto, a turma foi

dividida em sete grupos para produzir

vídeos-documentários com docentes

que atuam em diferentes instituições

de ensino em Eunápolis, no sul e

extremo sul da Bahia.

A formação docente se faz à medida

que os sujeitos se abrem a outras

possibilidades de conhecer a prática

docente de outrem. Estejam todos

convidados a conhecer conosco.

PROGRAMAÇÃO

Data: 13/11/2018 (Terça-feira)

18h30: Boas-vindas

19h às 20h20 – Roda de Conversa

A Matemática e a mudança de 

paradigmas pedagógicos nas 

instituições de ensino

Mediadora: 

Professora Geralda Terezinha Ramos

CONVIDADOS:

• Professora Sádia Adriana S. Soares  

• Professor Jorge Ricardo S. de 

Oliveira

• Presidente da APAE, Emíia Maria 

Machado Loureiro

EXIBIÇÃO DOS VÍDEOS-

-DOCUMENTÁRIOS

• 20h40: Escola Rural Dendê da 

Serra 

• 21h: Escola Paulo Freire -

Assentamento MST Luís Inácio 

Lula da Silva

• 21h20: APAE

Data: 14/11/2018 (Quarta-feira)

18h30 às 20h – Roda de Conversa

O Ensino da Matemática em 

diferentes espaços, sujeitos e 

currículos por meio do olhar 

docente.

Mediadora: 

Professora Nathalia Helena Alem

CONVIDADOS:

• Professor Igor Breda Ferraço

• Professor João Rodolfo Silva

• Professor Marcos Pontes

• Professora Jéssica S. F. Novaes

• Professor Olinto de O. Santos

EXIBIÇÃO DOS VÍDEOS-

-DOCUMENTÁRIOS

• 20h20: Escola Indígena Pataxó 

Boca da Mata

• 20h40: CETEP – Rede Pública

• 21h: IFBA, campus Eunápolis

• 21h20: Escola Anísio Teixeira –

Rede Privada


