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RESUMO
Esta dissertação intitulada “Experiências com a Matemática nos Percursos Formativos de
Pedagogas/Professoras” contemplou as narrativas das docentes sobre as experiências com a
Matemática em seus percursos formativos. Para tanto, considerou a seguinte questão de
pesquisa: Como as experiências com a Matemática, nos percursos de formação, se expressam
nas narrativas de pedagogas/professoras? Os objetivos do trabalho foram assim definidos: a)
Geral: Compreender as experiências com a Matemática, nos percursos de formação, expressas
nas narrativas de pedagogas/professoras; b) Específicos: b1) identificar a construção das
relações de pedagogas/professoras com a Matemática nos percursos de formação; b2)
apreender possíveis ressonâncias das experiências com a Matemática na prática de
pedagogas/professoras. A mobilização para esta investigação deu-se a partir de inquietações
relacionadas à Matemática, desde o adentrar à escola e, posteriormente, através de contatos
com colegas pedagogos, docentes em classes dos anos iniciais do ensino fundamental, os
quais apontavam para dificuldades na organização e desenvolvimento de situações de ensino e
aprendizagem relacionadas à disciplina citada. A pesquisa aconteceu no período de março a
outubro do ano de 2014, numa escola municipal localizada na cidade de Jequié, Bahia. Os
sujeitos da pesquisa foram quatro pedagogas que atuam como docentes em classes dos anos
iniciais do ensino fundamental da referida unidade escolar. O caminho teórico-metodológico
foi subsidiado na abordagem qualitativa da pesquisa com a opção pelo método (auto)
biográfico, na perspectiva de atendimento às necessidades vinculadas ao objeto de estudo,
neste caso, as experiências das pedagogas/professoras com a Matemática. Como
procedimentos metodológicos, foram utilizados os ateliês (auto) biográficos, diários de
campo, a produção de cartas e de um diário de aula. A análise dos dados foi elaborada com
base na proposta de análise interpretativa-compreensiva. Referendou-se em conceitos como
experiência, narrativas, formação, docência para fundamentar o processo de análise dos
dados, em diálogo com autores que estudam o ensino-aprendizagem da Matemática nos anos
iniciais do ensino fundamental. No percurso da análise, ocorreu a produção das unidades de
análise temática, constituídas a partir das significações atribuídas às narrativas dos sujeitos da
pesquisa. Através da leitura cruzada e circular, como procedimentos inerentes à análise,
elaborou-se a interpretação das narrativas (auto) biográficas, tecendo um diálogo com as
vozes das pedagogas/professoras e com autores que discutem a formação, as narrativas e a
educação matemática. Nesse processo de desvelamento e compreensão das experiências das
pedagogas/professoras com a Matemática, obtiveram-se resultados a sinalizar o currículo, as
fragilidades e superações no ensino e aprendizagem da Matemática e a formação a se
constituir ao longo da vida, que permitiram tecer considerações sobre as práticas docentes e
discentes, os saberes produzidos na experiência e a ressignificação do vivido numa elaboração
pela qual percebeu-se, no inconformismo, as vias da transformação de certa naturalização do
fracasso na disciplina Matemática. Desse modo, ressalta-se o potencial investigativo e
formativo do método (auto) biográfico e a implicação de uma nova epistemologia da
formação, contribuindo para contemplar os docentes como adultos em formação,
considerando-os, portanto, como aprendentes e ensinantes.
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de Matemática. Experiência. Narrativas (auto)
biográficas.

ABSTRACT
This dissertation entitled “Lived Experiences with Mathematics Courses in Formative of
Pedagogues / Teachers” included the narratives of teachers about their experiences with
mathematics in their formation course. For this, the following question was taken into
consideration: How do experiences with mathematics, in formation courses, are meant in the
narratives of pedagogues / teachers? The objectives were defined as a) general: Understanding
the experiences with mathematics, in the formation courses, which was expressed in the
narratives of pedagogues / teachers; b) Specific: b1) identify the construction of relations of
pedagogues / teachers with mathematics in the formation courses; b2) learning possible
resonances through the experiences of the pedagogues / teachers related to the mathematics
teaching. Mobilization for this research came through the concerns related to mathematics
learning, since the entering in the school and, later, through contacts with colleagues
educators, teachers in classes in the early years of elementary school, who pointed to
difficulties in organize and develop of teaching and learning related to the mentioned
discipline. The research occurred from March to October of 2014, in a public school in the
city of Jequié, Bahia. The subjects were four pedagogues who have worked as teachers in
classes in the early years of elementary. The theoretical and methodological approach was
subsidized in the qualitative research approach through the method (auto) biographical, with a
perspective to understanding the needs linked to the object of study, in this case, the
experiences of pedagogues / teachers with mathematics. Workshops were used as instruments
(auto) biographical, field diaries, the production of letters and a dairy class. The analysis of
the data was prepared based on the thematic interpretative-comprehensive analyses reference.
Some concepts such as experience, narrative and training were taken into consideration to
support the process of the analysis of the data, in dialogue with authors who have studied the
teaching and learning of mathematics in the early years of elementary. During of the analysis
of the data, the production of the units of the thematic analysis took place, formed through the
meanings attributed to the narratives of the research subjects. Through a cross and circular
reading, as procedures inherent the analysis, the interpretation of the narratives (auto)
biographical were prepared taking into consideration a dialogue with the voices of
pedagogues / teachers and authors who have discussed the formation, narratives and
mathematics education. In this process of unveiling and understanding of the pedagogues /
teachers‟ experiences with mathematics, the result was gotten based on the curriculum, the
weaknesses and success in teaching and learning of mathematics and the training through
lifetime, which allowed to make considerations about teachers and students‟ practices, the
knowledge produced through the experience and the new meaning of life in preparation in
which a nonconformity was realized, the way how the processing has taken place and
naturalization of the failure in mathematics discipline. Thus, it is concluded that the
investigative and training potential method (auto) biographical and the implication of a new
epistemology of training, contributing to contemplate the teachers as adults in training,
considering them, therefore, as learners and instructors.
Keywords:
biographical.

Learning and teaching of mathematics. Experience. Narrative (auto)
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AS LINHAS DO COMEÇO
A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para
contá-la (MÁRQUEZ, 2005, p. 5).

Inspiro-me1 nas palavras de Márquez (2005) para iniciar este trabalho de pesquisa
como espaço em que me lanço na escrita de uma narrativa que aborda meu percurso na
pesquisa, vinculado ao ingresso no Mestrado em Educação, na Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista, em março de 2013. No período
de março a outubro de 2014, estive desenvolvendo meu trabalho de campo, construindo a
investigação no contexto de uma escola municipal em Jequié, Bahia, com a participação de
quatro sujeitos.
A referida produção está marcada pelas linhas que compõem a minha própria história
porque, ao contar esse percurso, estou a escrever sobre os caminhos trilhados até o ponto no
qual me encontro agora. Assim, esta primeira parte do texto dissertativo contém o relato de
como ocorreu a constituição do meu objeto de estudo, entremeado às linhas da minha história
de vida. Informo ao leitor sobre o meu interesse pelo estudo, a questão orientadora e os
objetivos. Apresento, também, um diálogo abarcando os conceitos centrais desta pesquisa e,
por fim, a organização da dissertação.

NARRATIVAS DO EU E A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA

O ponto de partida da elaboração do meu objeto de estudo reside no meu interesse pela
compreensão da profissão de professor como constituição do indivíduo, ultrapassando uma
visão reducionista de um modelo ou padrão vinculado a uma identidade fixa a estabelecer as
regras do que é ser professor. Ao olhar a docência como processo no qual a pessoa e o
profissional estão implicados, sinto as ressonâncias das minhas experiências na educação,
provocando-me na condição de pesquisadora. Vou entendendo que o objeto de pesquisa
encontra-se atrelado às linhas da minha história (SOUZA, 2006a; 2006b; 2004).
Pela via da pesquisa, sigo ao encontro do meu interesse na relação de pedagogos com
a disciplina Matemática. Percebo as possibilidades sobre a reflexão da vida de pedagogos; das
1

A escrita desta pesquisa está marcada pelo uso da primeira pessoa do singular como opção atrelada à
metodologia desenvolvida, subsidiada no método (auto) biográfico, que me instigou a assumir a minha condição
de autora deste trabalho, configurando desse modo um artesanato narrativo, no qual a minha escrita é o registro
da minha experiência, entrelaçada por outras experiências, por outras vozes e por outras vidas, presentes na
produção deste trabalho.
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experiências tecidas nos ambientes de fora e dentro das unidades escolares como espaços nos
quais essas vidas vão acontecendo e se deparando com outras. Nesses movimentos, misturamse crenças, dúvidas, certezas e incertezas, abrindo espaço para contradições e transformações.
Remeto-me ao meu ingresso no magistério, através do curso Normal, modalidade de
formação para a docência em nível médio no campo da Educação Infantil e dos anos iniciais
do Ensino Fundamental (BRASIL, 1996). Logo após a conclusão do curso no ano de 1988, fui
aprovada em concurso da rede pública estadual de ensino da Bahia. Em 1991, pisei no
cotidiano2 da escola como professora de uma turma da quarta série do Ensino fundamental no
noturno, o que me trouxe pela primeira vez a perguntar como se é professora (FONTANA,
2010; NÓVOA, 1995).
A partir desse início, fui me envolvendo com a labuta da docência e me situando
sempre em busca de saber mais por meio de cursos, leituras e partilhando com colegas mais
experientes as minhas inquietações. E o desejo pela Pedagogia se apossou de mim nesses
fazeres do cotidiano! Mas, para adentrar no curso, tive que aguardar a primeira turma da
UESB, no Campus Universitário de Jequié, no ano de 1998. Neste ano, fui aprovada no
vestibular e comecei uma etapa que considero muito importante na minha trajetória.
Na Pedagogia, entregava-me com inteireza às atividades e fui experimentando novas
possibilidades como coordenadora pedagógica com vínculo também na rede privada,
experiência que me proporcionou crescimento pelos desafios encontrados nas escolas,
sobretudo na lida com os professores, alunos, bem como com os gestores e com as famílias
dos estudantes. Nesse sentido, entendo as provocações sofridas no tocante às inquietações
produzidas na relação com a Matemática como causadoras dos abalos que me levaram a
rupturas e novas configurações do meu ser; nisso reside a imbricação indivíduo e meio como
territórios que se enfrentam, se mobilizam e se modificam na impermanência da vida
(CERTEAU, 2012; JOSSO, 2010).
À procura do que me mobiliza, vi minha trajetória permeada de certo desassossego
marcado pela preocupação com o trabalho desenvolvido com a disciplina Matemática nos
primeiros anos da criança na escola. Esse ponto me toca desde as experiências, na condição de
estudante de um colégio onde ingressei aos quatro anos de idade, no início da década de
setenta, do século XX. Naquele lugar, a condição solicitada ao estudante era de passividade.
Ensinavam os conteúdos de modo mecânico e a atitude dos professores e funcionários da

2

A minha compreensão de cotidiano está vinculada à concepção produzida pelo estudioso Michel de Certeau
(2012), num sentido que ultrapassa a reificação e aponta o cotidiano como espaço de construção das práticas dos
homens e mulheres.
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instituição era, em geral, bastante autoritária. Assim, encontrava-me num espaço que ensinava
o conformismo, e a Matemática, por exemplo, tinha a característica de ser muito difícil. Havia
uma ótica determinista em que poucos conseguiriam êxito. No tocante ao fracasso relacionado
à Matemática, é importante destacar que para haver avanços é necessário mais do que apenas
a oferta de vagas nas escolas. É preciso considerar a revisão de programas e conteúdos a fim
de contemplar a atualização das propostas e atingir o interesse dos alunos (D‟AMBROSIO,
1996). Caso contrário, a Matemática estará a serviço de uma educação bancária, forjando um
abismo entre pessoas e mundo. Educação bancária como concepção que anula a capacidade
criativa do ser humano, ao conceber professores como detentores de verdades que devem ser
transmitidas aos alunos, tratados como recipientes a serem preenchidos com os conteúdos
escolares. “Homens espectadores e não recriadores do mundo” (FREIRE, 1997, p. 62).
A imagem negativa da Matemática me acompanhou pela vida afora! Vejo agora com
os olhos de volta ao passado que não me dei conta de que, ao adentrar pelos caminhos da
docência, enfrentaria o “fantasma” do sofrimento com a Matemática ao me deparar
novamente com uma realidade semelhante à vivida na discência.
No que se refere ao distanciamento da Matemática, Grando e Toricelli (2012, p. 72)
afirmam “[...] que muitos alunos escolhem o curso superior de Pedagogia ou o antigo
magistério para não esbarrarem com a Matemática, esquecendo-se de que a ensinarão a seus
alunos.” Tal afirmação me faz pensar acerca das marcas elaboradas pelos pedagogos durante
o percurso formativo que se dá desde a escola básica e depois na licenciatura. Trago as
palavras de Curi (2005, p. 21) ao apontar que “[...] os professores passam uma grande parte de
seu tempo de formação na escola, local em que irão exercer sua profissão. Isto significa que a
formação do professor se inicia muito antes de frequentar o curso específico destinado a
formá-lo profissionalmente”.
Desse modo, expresso a minha mobilização em estudar as experiências com a
Matemática nos percursos de formação de pedagogas/professoras. Numa vinculação entre a
abordagem biográfica e o campo educativo, formulo a questão orientadora deste estudo:
Como as experiências com a Matemática, nos percursos de formação, se expressam nas
narrativas de pedagogas/professoras?
Diante do exposto, indico o objetivo geral da pesquisa: Compreender as experiências
com

a

Matemática,

nos

percursos

de

formação,

expressas

nas

narrativas

de

pedagogas/professoras. E apresento os seguintes objetivos específicos: identificar a
construção das relações de pedagogas/professoras com a Matemática nos percursos de
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formação e apreender possíveis ressonâncias das experiências com a Matemática na prática de
pedagogas/professoras.
Justifico também a realização deste estudo a partir dos contatos com colegas
pedagogos, docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, que amiúde apontavam
(apontam) para dificuldades na organização de situações de ensino e aprendizagem atrelados
ao citado componente curricular. Segundo afirmam Clandinin e Connely (2011, p. 165), “[...]
nosso interesse de pesquisa provêm de nossas próprias histórias e dão forma ao nosso enredo
de investigação narrativa”. Mobilizam-me processos de construir sentidos ao que aconteceu e
ao que está acontecendo; às interpretações e significações que se atribuem às próprias
experiências formativas (JOSSO, 2010; SOUZA, 2006a; 2006b; 2004).
Pelo meu envolvimento com a educação, desde os caminhos da escola até a trajetória
profissional, vou percorrendo a rota da escola à universidade e de volta à escola, encontrando
um status de maior importância ocupado pela Matemática em relação às demais disciplinas.
Apesar dessa valorização, há um cenário de grande fracasso, conforme apontam inclusive
dados de avaliações do Ministério da Educação (MEC), num indicativo de que, há uma
distância entre o alcançado e o almejado.
Tal constatação pode indicar certa superficialidade nas propostas praticadas pelas
políticas públicas de educação do nosso país, conforme contribuições de estudos acerca do
contexto educacional brasileiro, cujos resultados identificam problemas referentes à
aprendizagem dos alunos e também encaminhamentos feitos a partir da coleta de índices de
avaliações num crescente investimento em programas e projetos, cujos resultados alcançados
demonstram ser geralmente o mínimo. Tal realidade pode apontar a necessidade de discussões
sobre o tratamento dispensado à educação através das políticas em desenvolvimento, as quais
privilegiam o produto em detrimento do processo, utilizando a ênfase na verificação de
resultados (GOMES, 2011; OLIVEIRA, 2011; PARO, 2007).
Para Leite (2011, p. 2), “[...] todas as avaliações realizadas nas escolas brasileiras têm
mostrado os baixos índices de aprendizagem dos estudantes a elas submetidos, principalmente
nos estados das regiões Norte e Nordeste”. A autora supracitada salienta que falta muito para
que nosso país alcance uma média que o aproxime dos países com melhor pontuação na
América Latina e em âmbito mundial. Nesse sentido, ressalto que, além da oferta de vagas nas
escolas, é necessário possibilitar, sobretudo, condições que assegurem aos estudantes o acesso
ao aprendizado.
Ao pôr em foco as pedagogas como docentes e a relação dessas profissionais com a
disciplina Matemática, destaco, neste trabalho, a responsabilidade do curso de Pedagogia com
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a formação do professor da Educação Infantil e anos iniciais da Educação Básica, como
perspectiva que difere da criação do referido curso no Brasil, em 1939, cujo objetivo era
formar os professores da escola secundária. Na maior parte da sua história, o curso esteve
direcionado para atender à formação de professores para as Escolas Normais e preparação dos
técnicos de educação (GATTI, 2010; 2009; LIBÂNEO, 2010; FRANCO, 2012).
A partir da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n.
9394/96, de 24 de dezembro de 1996, (BRASIL, 1996), a formação dos professores da
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental deve acontecer, prioritariamente, nos
cursos de licenciatura em Pedagogia, o que caracteriza o referido curso como licenciatura
responsável pela formação dos docentes, cuja atuação em sala de aula ocorrerá de maneira
polivalente, uma vez que irão lecionar todas as disciplinas referentes aos currículos dos
segmentos citados.
Essa atuação docente de modo polivalente já ocorria com o curso de Magistério,
formação exigida anteriormente para os professores da Educação Infantil e anos inicias do
Ensino Fundamental. Desse modo, enfatizo, na atuação docente dos pedagogos, a implicação
da competência do ensino de todas as disciplinas a serem oferecidas aos alunos nos segmentos
educacionais já mencionados, conforme dispõe a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de
2006:

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 2).

Nesse contexto, é atribuída aos pedagogos a responsabilidade pelo ensino de todas as
disciplinas, por isso o uso do termo polivalente. Nesse sentido, identifico a responsabilidade
do ensino de todas as disciplinas como um empreendimento “exigente” pela necessidade do
domínio dos conteúdos específicos, o que, de acordo com Curi (2005; 2004) em suas
pesquisas acerca da relação dos pedagogos com a Matemática, se constitui num desafio para
os programas de formação de professores pela especificidade do conhecimento matemático,
cujas evidências dos estudos desenvolvidos pela autora em questão apontam não estar sendo
de fato contemplado adequadamente nos currículos de Pedagogia.
Ressalto ainda a preocupação de estudiosos como Franco (2012), Gatti (2010) e
Libâneo (2010) sobre a formação dos docentes na Pedagogia, ao assinalarem em suas
pesquisas, algumas fragilidades encontradas em cursos da referida licenciatura. Para Gatti
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(2009), as fragilidades mencionadas revelam defasagens que precarizam a docência desde a
formação inicial, uma vez que não há o cumprimento das necessidades referentes a formar o
professor. Nesse sentido, a autora adverte que, para a realização do ensino, o docente precisa
saber além do conteúdo. É imprescindível também saber ensinar e cabe ao curso de formação
inicial viabilizar esse preparo para a entrada na profissão.
Segundo Mello e Curi (2010), a literatura e as investigações sobre essa temática
demonstram a necessidade de que a formação inicial propicie condições para que os futuros
pedagogos realizem o ensino da Matemática, a exigir dos cursos de Pedagogia espaços para o
aprofundamento do conhecimento dos conteúdos matemáticos, da didática desses conteúdos e
do conhecimento do currículo da Matemática. Ainda sobre as oportunidades a serem
oferecidas na formação desses professores, os quais irão produzir o processo de ensinoaprendizagem da Matemática na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, as
autoras supracitadas mencionam a importância da compreensão da natureza da referida
disciplina e suas aplicações, e da reflexão das experiências anteriores dos futuros pedagogos.
Compreendo a relevância dessa possibilidade do trabalho formativo em abarcar
reflexões acerca do percurso da escolarização básica como período de experiências com a
Matemática, a constituírem saberes que, possivelmente, serão mobilizados pelos docentes
durante a realização de suas práticas profissionais (TARDIF, 2007). Desse modo, percebo a
necessidade dos pedagogos refletirem sobre essas experiências a fim de haver a transformação
de crenças relacionadas ao ensino da Matemática, cujas repercussões possam ser negativas na
atuação desses profissionais. Nesse sentido, Ortega e Santos (2012, p. 27) abordam essa
interferência das crenças dos pedagogos sobre a Matemática na formação profissional:

Os professores que exercem a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental são
polivalentes, o que significa que poderão ministrar aulas de todas as disciplinas que
compõem o currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, dentre elas, a
Matemática. Entretanto, é comum nos depararmos com alunos do curso de
Pedagogia que afirmam ter encontrado muitas dificuldades em relação aos conceitos
matemáticos estudados durante a Educação Básica, e se mostram inseguros ao
trabalhar com tais conceitos enquanto professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Ocorre que esses professores são os primeiros profissionais a
apresentarem a matemática escolar para as crianças pequenas. Daí a necessidade de
uma formação consistente, que permita que esses profissionais desenvolvam uma
boa relação com o conhecimento matemático e tenham condições efetivas de
trabalhar com essa área do conhecimento.

Ao discutir a prática docente com base em pesquisas sobre a formação Matemática de
professoras dos anos iniciais, Nacarato (2010) indica a importância de considerar as crenças
desses profissionais sobre a Matemática, haja vista a possibilidade de interferências daquilo
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que acreditam no modo como organizam o ensino dessa disciplina. Nesse sentido, há indícios
a apontar que, por meio do ensino da Matemática, os discentes aprendem não somente o
conhecimento matemático, mas também os modos de ensino dessa disciplina. Tal perspectiva
aponta possibilidades de aprendizagem sobre práticas docentes presentes no processo de
escolarização (D‟AMBROSIO, 1993). Há, portanto, o entendimento de que a formação dos
docentes é iniciada antes mesmo do ingresso em determinada licenciatura porque aprendem
sobre a escola, local em que irão exercer sua profissão, através do tempo vivido nessa
instituição durante a discência. Nessa ótica, a composição do tornar-se professor tem suas
primeiras marcas nas experiências como discentes em que começamos a construir relações
com o ambiente escolar e suas condutas, a nos ensinar além dos conteúdos das disciplinas, os
modos, os códigos, as linguagens (CURI, 2005).
Diante do exposto, reafirmo a inquietação instalada em mim como consequência da
percepção de certa naturalização acerca do fracasso escolar de muitos na disciplina
Matemática. Incomodo-me profundamente com essa crença que contribui para ampliar a
exclusão social. Considero perversa a aceitação de haver algo de errado com os alunos e a
certeza de não serem capazes de aprender essa disciplina, que por ser complicada, não seria
acessível a todas as pessoas, o que reforça a aversão aos conteúdos matemáticos numa espécie
de ciclo vicioso, conforme salienta Gusmão (2000).
Ao abarcar as dificuldades referentes à aprendizagem da Matemática e a implicação do
fracasso nessa disciplina com a disseminação do medo e da resistência, apresento num
fragmento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), considerações sobre o ensino da
disciplina que expressam as repercussões de uma abordagem de ensino-aprendizagem com
ênfase na reprodução dos conteúdos. Tal perspectiva orienta práticas autoritárias e esvaziadas
de sentido, já que consistem em repetições de modelos apresentados a fim de serem copiados,
o que pode garantir êxito na resolução de questões matemáticas, mas não garante a
aprendizagem dos conteúdos.

Tradicionalmente, a prática mais frequente no ensino da Matemática era aquela em
que o professor apresentava o conteúdo oralmente, partindo de definições,
exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de exercícios de fixação e
aplicação, e pressupunha que o aluno aprendia pela reprodução. [...] Essa prática de
ensino mostrou-se ineficaz, pois a reprodução correta poderia ser apenas uma
simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir, mas não aprendeu o
conteúdo (BRASIL, 1997, p. 39).

No tocante à relação dos pedagogos com a Matemática, há estudos (CURI, 2005;
2004; GATTI, 2010; GRANDO; TORICELLI, 2012; NACARATO, 2010) que indicam haver
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dificuldades por parte desses profissionais com a disciplina, desde a condição de discentes, o
que talvez consista em pistas sobre as fragilidades mencionadas por esses professores,
relacionadas principalmente aos conteúdos matemáticos. Defendo assim a contribuição de
investigações, em prol da superação das questões apontadas. E nesse viés, saliento o caráter
formativo atrelado à produção das narrativas de professores, pela possibilidade do
desvelamento de marcas contidas nas experiências vinculadas à disciplina Matemática na
família, na escola, na licenciatura e na profissão (NÓVOA, 2012; SOUZA, 2006a; 2006b;
2004).
A tessitura a que me dediquei foi produzida com as vozes de quatro
pedagogas/professoras, todas atuantes numa mesma escola pública da rede municipal de
ensino da cidade de Jequié, Bahia. Em razão dessa produção, percorri caminhos de uma
investigação (auto) biográfica, de natureza qualitativa, conectada a

[...] uma alternativa teórico-metodológica colocada a serviço da pessoa que se
interroga a si própria e cuja tematização passa pelas próprias experiências de vida
como percurso formativo no qual o indivíduo vai constituindo-se de modo evolutivo
numa definição de si mesmo (JOSSO, 2007, p. 416).

APRESENTANDO CONCEITOS CENTRAIS DA PESQUISA
[...] que podemos cada um de nós fazer, sem transformar nossa inquietude em uma
história? [...] cada um tenta dar sentido a si mesmo como um ser de palavras a partir
das palavras e dos vínculos narrativos que recebeu (LARROSA, 2010, p. 22).

A produção do conhecimento, na sociedade, a ocorrer como uma dinâmica construção
humana subjetiva e não como uma cópia passiva da realidade traz, em si, múltiplas demandas
de formação cultural e humana e, nesse viés, formas de compreensão da elaboração do
conhecimento como prática social e histórica. Assim, desde a última década do século XX,
encontram-se, no cenário mundial, exigências quanto ao aprofundamento de estudos pautados
nas configurações dos sistemas educativos, nos sentidos antropológicos e sociológicos do
exercício pedagógico, na qualidade do ensino, nos processos de aprendizagem e na superação
de uma abordagem causal da relação ensino e aprendizagem. Tais discussões perpassam
produções em campos acadêmicos e estas, ao apontarem para os significados intrínsecos do
ato pedagógico, das atividades e dos relacionamentos que envolvem professores e alunos e
suas capacidades de aprender e ensinar, criam novas premências e promovem abertura de
possibilidades de aprofundamento de estudos acerca desta temática. Os percursos trilhados, ao
se abrirem para as instituições formativas de professores e às questões relacionadas ao
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desenvolvimento profissional desta categoria, trazem à tona as intrincadas linhas estabelecidas
entre as trajetórias de vida, a interlocução dos saberes da experiência com os saberes
academicamente produzidos e as possíveis ressonâncias destes na constituição subjetiva dos
saberes e quefazeres docentes (TARDIF, 2007; TARDIF; LESSARD, 2007).
Tomo, então, a questão do desenvolvimento profissional docente como possibilidade
de compreender as linhas tecidas no percurso da profissão, o que me indica a docência como
produção elaborada numa implicação com a vida. Nesse viés, assinalo a profissão professor
na perspectiva do entendimento da profissionalização como representação da docência ao
longo da sua constituição histórica, o que abarca os caminhos de configuração da docência
como profissão. A profissionalização vai sendo produzida historicamente conforme as
influências dos contextos impregnados pelas interferências sociais, econômicas e políticas que
afetam os modos de concepção da docência. Nesse sentido, compreendo que de acordo com
os paradigmas de determinada época, há uma elaboração da visão de professor. Essa visão
está vinculada aos interesses vigentes e afeta a construção da imagem social desse profissional
num evidenciamento da carga ideológica presente na constituição da identidade docente
(BRAGANÇA, 2012).
Assim, a profissionalização é o processo de caracterização da profissão docente, tendo
as dimensões da profissionalidade e do profissionalismo implicadas na construção da
identidade profissional. A profissionalidade contempla os saberes necessários à atividade
profissional e o profissionalismo refere-se ao modo de atuar na profissão, ou seja, o
enfrentamento da condição docente (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008). Nessa perspectiva,
expresso o meu modo de olhar para o desenvolvimento profissional percebendo-o num
processo de construção da docência como formação atrelada ao coletivo e ao individual, num
movimento a entrelaçar a pessoa e o profissional na constituição do professor ou da
professora em cada sujeito.
Desse modo, compreendo a docência como profissão implicada com a vida fora e
dentro da escola, uma vez que sua constituição ocorre processualmente, conforme as
experiências produzidas nas dimensões pessoais e profissionais. Evidencio a elaboração de
saberes vinculados às relações e aprendizagens anteriores à escola, bem como os saberes
constituídos na escolarização básica e os saberes da formação profissional. Tais saberes são
mobilizados pelos professores em sua atuação profissional de maneira que, ao longo do
percurso na profissão, escrevem o tornar-se professor ou professora (FONTANA, 2010;
TARDIF, 2007; TARDIF; LESSARD, 2007).
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Na exposição contida nestas linhas entrelaço a inquietação que me tomou pelos
caminhos da vida e da profissão, provocando-me à busca desta pesquisa, cujo propósito
consiste em abarcar, neste estudo, as experiências de pedagogas/professoras com a
Matemática, convocando-me a pensar acerca dos saberes constituídos em seus percursos.
Desde os pessoais, àqueles legitimados nos aportes curriculares dos processos escolares, seja
na condição de discentes ou docentes, às crenças que fundamentam suas existências. No
pronunciamento dessas vidas, apresentei a imbricação do pessoal e do profissional (NÓVOA,
1995; SOUZA, 2004). Por esse enlace das dimensões da pessoa e da professora, compreendo
a condição docente não como determinação, mas como um tornar-se pelo qual cada
profissional vai realizando a tessitura de si. Um processo de elaboração dos sujeitos nos seus
modos de ser e estar na vida e na docência, a enfatizar o viés da subjetividade como
singularidade dos indivíduos nessa constituição (TARDIF, 2007; SOUZA, 2006a; 2006b).
Ao mencionar esses saberes, recorro aos sentidos da experiência em Benjamin (1994)
e Larrosa (2002), marcando a ruptura com uma visão tecnicista de saberes reduzidos a uma
prática do fazer. Penso a produção dos saberes como experiência formativa (JOSSO, 2010)
engendrando a ligação do vivido e do sentido que a pessoa atribui ao que viveu. Por essa
ótica, concebo a educação como projeto formativo a considerar a potência do humano na
implicação com a autoformação, ou seja, como apropriação pelo indivíduo da sua própria
formação (NÓVOA, 1995; NÓVOA; FINGER, 2010; PINEAU, 2010). Sobre esse
entrelaçamento vida, formação, saber, experiência, convoquei Larrosa (2002, p. 25) a me
dizer que “[...] a experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de
nossa própria vida”.
Com base nas abordagens de Benjamin (1994) e Larrosa (2002), fui ao encontro da
experiência como algo que nos mobiliza ao acontecer em nossas vidas não como mera
passagem, mas como o que nos atinge num padecimento que nos convoca à aprendizagem.
Essa convocação se constitui na abertura do espaço formativo em nossa existência. A partir do
que elegemos das nossas vivências, atribuindo sentido, transformando o vivido em
experiência, ou seja, em fonte de aprendizagem. A experiência contém a possibilidade de
superação do aniquilamento da vida, ocasionado por um olhar cronológico e linear que gera o
acúmulo de informações e o esquecimento. A experiência abriga a potencialidade do
inconformismo pelas vias da pluralidade no encontro proporcionado pela escolha à vida na
plenitude. Pela partilha das produções de conhecimentos tecidas nas narrativas (JOSSO,
2010).
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Esse referencial me subsidia no tratamento da formação docente como formação
humana iniciada, portanto, com a vida do indivíduo. Nesse viés, as linhas deste escrito
reivindicam olhar a educação como formação a superar a fragmentação do ser humano no
modo reducionista da palavra na via da identidade afirmada pelas prescrições, as quais
indicam as formas adequadas ao conformismo (SOUZA, 2006a; 2006b). Ressalto assim a
dimensão da subjetividade como perspectiva de superação da visão racionalista que separa
sujeito e objeto e reduz a educação como modelagem humana a serviço de padrões
determinados pela estrutura vigente.
Na realização desta pesquisa, reencontrei o meu desassossego diante dos fracassos
escolares relacionados à Matemática, algo que me afetou desde bem cedo na escola, quando já
percebia o clima de medo por grande parte dos alunos, e o reforço dado a esse sentimento pela
abordagem dos professores, que tinham uma prática autoritária. O conteúdo era apresentado
de forma artificializada, ou seja, sem relação com a vida, desencadeando um estudo mecânico
em que tínhamos que reproduzir modelos na resolução das questões matemáticas. Tais marcas
da discência produziram em mim ressonâncias de uma inquietação cada vez mais forte a
acompanhar-me na caminhada da docência.
Em razão do meu interesse pela compreensão das experiências nos percursos
formativos, em especial as experiências com a Matemática, busquei na reflexão biográfica
marcas do fluxo da vida, pois a minha procura, nesta pesquisa, não se refere a uma história
linear de fatos organizados cronologicamente. Recorri à potencialidade das marcas do vivido
por meio do contato com as narrativas produzidas pelas pedagogas/professoras, no intento de
cumprir o propósito desta investigação (BENJAMIN, 1994; JOSSO, 2010; 2007; PINEAU,
2010).
Nessa direção, comprometi-me em olhar para a relação dos pedagogos com a
Matemática durante o processo formativo de suas vidas, na imbricação como pessoas e
profissionais. A partir disso, surgiu o entrelaçamento do currículo da educação básica e do
currículo da Pedagogia. O entrelaçamento a ser perscrutado entre o currículo prescrito e o
currículo vivido (GOODSON, 2008), ou seja, como e o que se materializa no cotidiano das
pessoas na perspectiva do cotidiano como lugar da criação e da transformação invisível e
silenciosa das relações de poder (CERTEAU, 2012).
A visão contemplada neste trabalho compreende, portanto, a formação docente como
processo a se constituir desde a vida na família, o vivido na escola, o percurso na licenciatura,
bem como a inserção na profissão. Por esse prisma, reconheço a profissão de professor como
uma composição que envolve a vida fora e dentro da escola num percurso que configura o
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movimento de tornar-se professor (FONTANA, 2010; NÓVOA, 1995). Vida-formação3, uma
escrita produzida para marcar esse posicionamento sobre vida como processo educativo que
se refere a processo de formação configurado como processo humano de invenção de si e do
mundo no percurso permanente de elaboração de sentidos. Afirmei assim a compreensão do
indivíduo a constituir-se na elaboração do seu percurso formativo, produzindo a si e a
realidade, nos modos como vai atribuindo sentido à vida como experiência formativa
(DELORY-MOMBERGER, 2006; JOSSO, 2010; SOUZA, 2004).
Desse modo, a concepção que me subsidia é de formação como processo de
autoformação, em que os sujeitos vão construindo as escritas de si, conforme as implicações
da heteroformação e da ecoformação, configuradas como as forças dos outros e do meio
interferindo nesse processo, proporcionando as afetações e as elaborações que produzimos
para responder a essas provocações (PINEAU, 2010; 2006).
Ao trazer a linha da autoformação para o artesanato deste trabalho na teoria tripolar de
Pineau (2010; 2006), compreendo a necessidade dessa “reviravolta” no sentido de superação
da ênfase na heteroformação em detrimento da autoformação. A obra citada explica a
formação através dessas três instâncias: a auto, a hetero e a eco. A auto é o ponto de partida e
suporte permanente para os desdobramentos do ser, o que personaliza e subjetiva a formação
como operação da individuação a ocorrer nessa relação indivíduo-meio.
No entendimento de educação como esse processo permanente de produção do ser,
assinalei a formação docente como formação humana inscrita, portanto, nesse viés de
autoformação elaborada pelo indivíduo como o seu poder de formação a ocorrer no decurso
da vida. É a força produzida no eu relacionada à influência da ação dos outros
(hetereformação) e do meio ambiente (ecoformação), numa ótica diversa da determinista, a
qual propõe modelos e padrões, mas como condição humana de ruptura com estereótipos pela
abertura do devir (PINEAU, 2010). Assim, penso a docência nessa condição de estar no
mundo a assumir uma posição crítica a partir de um olhar crítico-reflexivo.
Ao pensar a formação dos docentes sem negligenciar a subjetividade, indico a maneira
de perceber esses profissionais como pessoas, percorrendo suas trajetórias, atravessando
assim, as dimensões da vida, formação e profissão numa conexão de interligação. Dessa
forma, esses sujeitos vivem experiências e, por meio delas, constroem saberes, organizando
suas aprendizagens ao longo da vida. As experiências consistem justamente no espaço em que
atribuímos sentido às vivências. E ao significá-las, quando somos tocados e podemos realizar
3

Conceito de autoria do professor Elizeu Clementino de Souza, docente da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB).
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a escuta do eu e do mundo, elaboramos as escritas da história do que vamos sendo através das
escolhas e caminhos da nossa existência.
Formação pressupõe, nessa perspectiva, o acolhimento da heterogeneidade porque
formar-se não é atrelar-se a construção de uma figura identitária como formato que se alcança
pela determinação de como deve ser. Nos aportes aos quais me vinculei para dizer da
formação do ser, indico a possibilidade do devir em contraponto à identidade como prescrição
a interromper a processualidade. Situo o devir como fluxo das marcas, que são os estados
inéditos produzidos em nosso corpo, a partir das composições tecidas por nós com o que
vamos vivendo. Assim, cada estado constitui uma abertura para a criação de um corpo
modificado. Isso significa que as marcas são sempre a gênese de um devir (ROLNIK, 1993).
Parafraseio Sílvio Gallo (2002) a fim de pontuar que pelos meandros dos aportes
explicitados, persigo a conquista de uma educação menor como espaço de produção de
possibilidades, no qual o professor exerce uma militância superando a condição de profeta
que apenas anuncia. Desse modo, a docência se configura como vetor produtor da superação
capaz de se constituir como força a romper com as tradições fabricadas. Nessa ótica, entendo
as práticas humanas como produções. Há nisso o interesse pelos homens e mulheres comuns,
que nas suas labutas cotidianas produzem seus fazeres e dizeres, como brechas para além da
manutenção do que é prescrito indo ao encontro de outros caminhos através das ressonâncias
do vivido na constituição subjetiva dos saberes e fazeres da vida e da docência (CERTEAU,
2012).
Nessa ótica, emprego a produção de sentidos como possibilidade de formação através
da capacidade de escutar e dizer como constituição de si, rompendo com o utilitarismo e o
pragmatismo. Ao atribuir sentidos, construo meus posicionamentos, comunico significados da
minha existência; estou, portanto, elaborando interpretações (BENJAMIN, 1994; LARROSA,
2000; PASSEGGI, 2008). Sim, pronuncio a experiência como o sentido do que nos acontece,
do que sentimos por meio das forças que nos tocam (LARROSA, 2002).
Na proposição de olhar o professor como sujeito a se constituir, aponto a questão dos
saberes da docência como conhecimentos produzidos por esses profissionais em suas
experiências formativas que vão sendo atualizadas no movimento do devir, o que vai
produzindo o professor que vou me tornando através de um projeto que se sabe inacabado.
Assim, fazendo uso das palavras de Souza (2011, p. 213), “[...] vida e formação estão
imbricadas, e também nesse sentido vida e profissão. Estão imbricadas e marcadas por
diferentes narrativas biográficas e autobiográficas [...]”. Vejo aí o encontro das histórias de
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professores e alunos a acontecer, revelando a produção dos sujeitos, que vão tecendo a sua
própria formação nas linhas de si e dos outros e pelas realidades constituídas no mundo.
Na trajetória desta pesquisa, tomo a dimensão de experiência nas possibilidades que
Benjamin (1994) e Larrosa (2002) oferecem-me para situá-la na recuperação dos sentidos
através da arte de narrar como condição de dizer de si e do mundo. Por esse olhar, avesso à
lógica da informação, isto é doutrina as pessoas. “[...] a lógica da experiência é singular e
produz diferença, heterogeneidade e pluralidade” (LARROSA, 2002, p. 28). De acordo com
as contribuições dos autores citados, a experiência e o saber que dela deriva estão arraigados à
existência humana como abertura para o ser singular no mundo, produzindo a si e a sua
realidade.
Percebo assim a necessidade de não fragmentar experiências e saberes, uma vez que
passo a conhecer na relação tecida comigo e com o mundo num jogo de forças, marcas e
atribuição de sentidos. Logo, o conhecimento é o acolhimento do devir como abertura para o
que ainda não somos. Nesse sentido, ao viver as experiências como espaços de aprendizagem,
essas se configuram como formativas. Isso implica numa distinção entre vivências como
composição do tecido de nosso cotidiano, que nem sempre ficam na memória e nem sempre
se tornam experiências. E experiências como produções elaboradas de vivências, que
elegemos como fonte de aprendizagem (JOSSO, 2010).
Ademais, olhar o professor como sujeito requer o enveredamento por caminhos cujos
sentidos se cruzam com o que Larrosa (2002, p. 20) propõe: “[...] pensar a educação a partir
do par experiência/sentido”. Essa dupla, imbricada, conduz o meu olhar para entendimentos
de sentidos que o sujeito atribui ao que vive e isso consiste naquilo que lhe atravessa, que lhe
toca. Não condiz com o reducionismo daquilo que simplesmente passa ou se passa.
Com base nessa afirmação, pontuo que, desde a modernidade, o homem vem perdendo
a condição da experiência, uma vez que as circunstâncias do existir estão pautadas na pressa
voraz do consumo de coisas e de informações, numa espécie de corrida vertiginosa na qual se
perde a vida, em decorrência da necessidade fabricada no mundo moderno de ter sempre algo
a mais (BENJAMIN, 1994). Segundo Larrosa (2002, p. 23) “[...] a velocidade, e o que ela
provoca, a falta de silêncio e de memória, são também inimigas mortais da experiência”. É,
portanto, imprescindível considerar esse contexto no qual a educação sofre as interferências
dessa lógica perversa que afasta o ser da heterogeneidade dos devires, impondo-lhe a
homogeneidade embutida nos pacotes a serem consumidos a fim de corresponder às
expectativas estabelecidas por padrões e metas direcionadas pelos interesses do capitalismo.
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Pelos caminhos que trilhei, houve desapego a ordens e estabilidades contidas na
ciência clássica. Segui por rumos das flutuações e das instabilidades, próprios da vida,
percebendo a educação como implicação do viver e a existência como processo permanente
de construção, desconstrução e reconstrução na implicação do estado de impermanência
(JOSSO, 2010; ROLNIK, 1993; SOUZA, 2006a; 2006b).
Os caminhos da profissão apresentam movimentos que dizem da docência que
estamos a compor, conforme o que produzimos na vida e na escola a partir das convocações
do mundo e das nossas respostas. São os saberes construídos ao longo da vida, as aquisições
de conhecimentos diversos que fazem de cada um algo de eternamente provisório pelo
entendimento da implicação entre vida e formação. Nessa articulação de vida e formação, o
professor tece a sua existência. Em seu percurso, produz pensamentos, sentimentos, gestos,
palavras, escolhas, atitudes. Vida-formação na qual o docente como pessoa e profissional vai
se compondo.
Ao situar essas dimensões da pessoa e do profissional imbricadas, penso a formação
docente como formação humana no intento de superar uma visão mecanicista que recorta e
separa parte e todo. Além disso, paralisa e congela a dinâmica da vida por não conceber o
movimento contido aí como força expansiva que faz emergir diferenças a partir das
provocações encontradas nos caminhos da vida, num percurso formativo elaborado
permanentemente, conforme as oportunidades das experiências a impregnar de marcas, a vida.
Vida convocada à entrega no sentido de engajamento como caminho de escrever-se. De
compor a sua própria história na perspectiva de uma escrita de si (JOSSO, 2010).
Alicerçada nos aportes explicitados, evidencio o potencial formativo contido nas
narrativas. Ao contar sobre seus percursos, o sujeito demonstra assumir a posição de autoria,
ao elaborar indagações sobre as contradições embutidas naquilo que narra e assume como sua
história. Há, aqui, uma possibilidade de que tal procedimento seja um campo fértil para a
compreensão do percurso formativo das pedagogas/professoras que lidam cotidianamente
com a produção de saberes da vida e do ofício. Ao narrarem suas experiências com a
Matemática, o encontro das marcas como possibilidade de devires, entre as escolhas, pressões
e deslocamentos como movimentos de atualizações do ser que vamos sendo (BENJAMIN,
1994; LARROSA, 2010; 2002).
A perspectiva biográfica viabiliza a ótica de pensar a formação como processo que
incorpora vida e profissão. Por essa visão, reporto-me ao encaminhamento de valorização da
subjetividade dos docentes com Souza (2006a, p. 14), ao explicitar o potencial narrativo,
mencionando que “[...] a escrita da narrativa remete o sujeito a uma dimensão de autoescuta
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[...]”. Considero assim o cunho formativo das narrativas, no entendimento de que narrar as
próprias experiências com a Matemática se configura como atividade reflexiva por permitir a
compreensão do vivido. A esse respeito, referendo-me em Passeggi (2008, p. 27) ao
mencionar: “[...] auto-bio-grafar é aparar a si mesmo com suas próprias mãos. [...] como se
diz no Nordeste do Brasil, aparar é ajudar a nascer. [...] como a ação de cuidar de si e de
renascer de outra maneira pela mediação da escrita”.
Penso as narrativas como práticas ancestrais, necessárias à condição humana, através
das quais, ao se contar o vivido, há um processo criativo em que se tece os sentidos da
história. Uma história que escreve as linhas do singular e do plural, do individual e do
coletivo, pois no cotidiano de cada homem e de cada mulher há outras vidas a compor as
linhas dos acontecimentos. Ao indicar o cotidiano, refiro-me ao espaço em que os homens e
mulheres ordinários, os homens e mulheres comuns, desenvolvem suas práticas no percurso
de suas existências. Um espaço que não é físico. É histórico porque se constitui pelas práticas
humanas. Espaço tecido pela vida cotidiana como política que escapa sorrateiramente da
repetição (CERTEAU, 2012).
No intento de compreender como tem sido as experiências com a disciplina
Matemática durante o processo formativo de pedagogas/professoras, o investimento nas
narrativas (auto) biográficas foi o caminho traçado para que experiências fossem tecidas, uma
vez que a história é produzida ao ser narrada; havendo possibilidade de abertura para a
atribuição de sentidos aos acontecimentos, a promover a aventura e o risco da experiência
como produção formativa.
Em atendimento ao que tenho proposto no engendramento do meu objeto de pesquisa,
indo à busca da questão orientadora desta produção e dos objetivos formulados nessa
tessitura, reflito sobre o ensino-aprendizagem da Matemática. Isso me remete à perspectiva de
currículo que rompe com a visão acrítica deste como mero documento. Nessa lógica
determinista e homogênea, o currículo como documento oficial diz o que e como ensinar.
Assim, torna-se adequado para uso como um produto a ser consumido, nesse caso pelos
professores e alunos das nossas escolas, tratados como meros consumidores.
Há nessa lógica causal a concepção de uma prática docente reprodutora, como se
conhecimento fosse representação universal. Sigo, como já afirmei desde as primeiras linhas,
por outro viés que compreende o humano na sua capacidade criadora como potência do vir a
ser, que está em sua existência realizando produções, não como cópias, mas como
possibilidade do novo.
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A minha escolha pelas narrativas de docentes, geralmente desprestigiadas e até
marginalizadas por discursos que os desqualificam e põem neles a culpa pelos fracassos
escolares, ocorreu em virtude da compreensão de que há em nossa estrutura social verdades
fabricadas no intuito de manter o sistema dos que se beneficiam através das injustiças sociais.
Diante dessa cultura de coisificação do homem, atento para as brechas pelas quais superam a
conformação proposta consoante “[...] se interrogam acerca do que se é, rompendo com a
reiteração rotineira” (LARROSA, 2010, p. 39-40). Venho desse modo abrigando em mim as
possibilidades da pesquisa como procura, como indagação, como fuga do conformismo e da
permanência.
Nas linhas da pesquisa, ao tecer a investigação, teço a vida, a minha vida e a de outras
professoras. E busco nesse movimento artesanal a costura das linhas que têm tecido as tramas
dessas trajetórias. Na escuta das vozes, nas histórias que contam do percurso que se vem
percorrendo, sinto o desejo de que, no espaço produzido das narrativas, estejamos a encontrar
forças para outras escritas de nós como novos desdobramentos das experiências partilhadas
através dessa configuração da pesquisa como espaço formativo.

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Para finalizar este texto introdutório, passo agora a orientar o leitor sobre a
organização deste trabalho. A presente dissertação está organizada em Introdução, seguida de
dois capítulos e, por fim, das considerações finais, conforme descrevo a seguir.
Em As Linhas do Começo, segundo consta, narro a constituição do meu objeto de
estudo, imbricado às linhas da minha história de vida. Ao tratar da produção deste trabalho,
aponto minhas implicações na justificativa acerca do interesse pela investigação, apresento a
questão orientadora e os objetivos, desenvolvo um diálogo tecido com os conceitos centrais
deste estudo, finalizando com a organização da dissertação.
No primeiro capítulo, apresento o percurso de construção e de análise dos dados,
descrevendo todo o processo. Abordo a concepção de pesquisa qualitativa no método (auto)
biográfico, a natureza de cunho investigativo-formativo, dispositivos utilizados, etapas
percorridas, contexto da pesquisa, apresentação dos participantes e proposta de análise dos
dados.
O segundo capítulo se constitui na produção da análise dos dados da pesquisa, os quais
foram organizados em temas baseados nos depoimentos das pedagogas sobre suas
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experiências com a Matemática. A partir de cada um dos temas, apresento a análise dos
dados, referendando-me em autores para fundamentar as interpretações.
Em As Linhas de Uma Costura Inacabada, exponho as conclusões deste estudo,
apontando para a incompletude do processo, a sinalizar outras possibilidades de pesquisas nas
pistas desse caminho que não termina agora, apenas chega a um determinado ponto da
trajetória. Nesse cenário, trago ainda as considerações acerca da experiência na pesquisa, para
mim e para as participantes, que nos ateliês (auto) biográficos realizaram o artesanato das suas
histórias de vida.
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1 O ARTESANATO DA PESQUISA: DA APROXIMAÇÃO AO CAMPO À
ABORDAGEM DE ANÁLISE DOS DADOS
Construímos o mundo em que vivemos durante nossas vidas. Por sua vez, ele
também nos constrói ao longo dessa viagem comum (MATURANA; VARELA,
2001, p. 10).

Na construção da pesquisa, produzi os fios desse percurso, tecendo-me com as marcas
da implicação, vista como força mobilizadora, por se tratar de tarefa que consiste em
experiência e não em experimento (BENJAMIN, 1994). Pronuncio a experiência como
possibilidade de atribuir sentido ao que nos acontece, e a materializá-la através da narrativa,
utilizando a linguagem para enunciar o acontecimento como situação da vida que me atinge
de maneira singular (BENJAMIN, 1994). Assim, este trabalho traz em sua elaboração as
marcas do meu percurso formativo. Atravessa-me, vigorosamente, e tocou-me com a sedução
do espaço da invenção de um artesanato, em que, na condição de artesã, aprendo a compor a
minha obra ao produzi-la (MILLS, 2009).
Nessa perspectiva, este capítulo aborda os caminhos trilhados durante a pesquisa,
visando indicar a natureza e o tipo de estudo desenvolvido, o contexto e os sujeitos da
pesquisa, bem como os dispositivos construídos para o alcance dos dados e a proposta de
análise dessa produção, considerando a escuta das narrativas das pedagogas/professoras.

1.1 NOS CAMINHOS, O ENCONTRO COM A NATUREZA E TIPO DE PESQUISA

O percurso trilhado foi ancorado na escolha por um caminho metodológico subsidiado
na abordagem qualitativa da pesquisa, o que justifico ao informar que, no caso específico
deste trabalho, busquei produzir a compreensão do fenômeno de modo processual, através da
minha ação para a provocação da produção de dados. Estes foram elaborados numa relação
constituída na condição de pesquisadora, com os sujeitos da pesquisa, no percurso da
investigação, cuja direção percorreu o viés da subjetividade, visando acolher à singularidade e
não à generalização. Assim, indico a subjetividade como modo próprio de cada pessoa
organizar a sua realidade no enfrentamento da existência, respondendo à vida conforme os
sentidos que atribui às experiências, ou seja, “[...] como os sujeitos vivem, se desenvolvem,
aprendem, enfrentam conflitos, buscam alternativas para superar as adversidades da vida
frente aos processos de inclusão/exclusão social” (SOUZA, 2014, p. 41).
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Desse modo, abarco uma concepção de mundo, de homem e de conhecimento que a
abordagem qualitativa traz, viabilizando a elaboração de um trabalho comprometido com o
desenvolvimento da realidade na qual a pesquisa tem caráter político e ético, imprescindível à
prática cidadã, a qual compreende os envolvidos como sujeitos. Através dessa dimensão,
dialogo com Macedo (2004), ao dizer que “[...] realidades sociais são constituídas por
pessoas”, o que, neste estudo, se configurou como posicionamento para ultrapassar o
reducionismo do quantitativo em prol do desvelamento da vida humana para além da mera
descrição. Apoiei-me também, em Bogdan e Biklen (1994, p. 284), para situar a realidade
como “[...] construção das pessoas, à medida que vão vivendo as suas vidas. As pessoas
podem ser ativas na construção e modificação do „mundo real‟”. Por essa ótica, a exploração
das experiências ocorre numa relação compartilhada de caráter processual que visa apreender
os sentidos do vivido (MASINI, 1994).
Nesse sentido, este estudo abarca a contribuição da fenomenologia numa perspectiva
teórico-metodológica de valorização das experiências como elementos formativos,
contemplando a formação humana como constituição a ocorrer em constante transformação
de si e da vida que se vive. Desse modo, a vida é experienciada e compartilhada pelos homens
numa construção de intersubjetividade, e o pesquisador pretende compreender e explicar
como as pessoas pensam e agem, na realidade que é simbólica, pois é representada por meio
do conhecimento, o qual não se resume apenas a produto, ele também é o processo, uma vez
que os homens são ao mesmo tempo produto e produtores da cultura. Na fenomenologia,
portanto, o mundo não é concebido de modo separado do homem, havendo assim a condição
de perceber a correlação entre subjetividade e objetividade ao considerar os sujeitos na
realização de seus percursos, produzindo essa tessitura (SHUTZ, 2012).
A minha opção de pesquisa está atrelada à visão da existência humana como processo
permanente de construção, desconstrução e reconstrução. O existir, portanto, como modo de
invenção da pessoa que, num movimento de tecer-se, vai compondo-se através das marcas
provenientes dos acontecimentos, as quais como forças nos atravessam e nos mobilizam para
a nossa constituição, compreendida como vida-formação; expressão que permite pensar vida e
profissão imbricadas e marcadas pelas histórias vividas e narradas (SOUZA, 2011; 2006a;
2006b; 2004).
Pelo meu objeto de estudo, cheguei ao método (auto) biográfico4. Num primeiro
momento, pela leitura de Nóvoa e Finger (2010), cuja obra me proporcionou o entendimento
4

Explico o emprego de (auto) como modo de sinalizar o envolvimento da pessoa ao narrar suas histórias, na
perspectiva de tomar sua história para si, e de refletir sobre o vivido, o que denota o cunho formativo contido
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de uma possibilidade de investigação cuja proposta emprega as histórias de vida na
compreensão da formação concebida como processo, desencadeando a superação entre o
formar e o formar-se (JOSSO, 2010).

A abordagem biográfica reforça o princípio segundo o qual é a própria pessoa que
se forma e forma-se à medida que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de
vida: a implicação do sujeito no seu processo de formação torna-se assim inevitável.
Desse modo, a abordagem biográfica deve ser entendida como uma tentativa de
encontrar uma estratégia que permita ao indivíduo-sujeito tornar-se ator do seu
processo de formação, por meio da apropriação retrospectiva do seu percurso de
vida (NÓVOA, 1998 apud NÓVOA; FINGER, 2010, p. 168, grifos do autor).

Com a intenção de buscar alicerce para esse meu caminhar, recorri aos princípios
epistemológicos e metodológicos contidos nas obras de pesquisadores que têm se dedicado ao
trabalho com o método biográfico no campo das ciências da educação, referências que tomei
inicialmente com Nóvoa e Finger (2010) e, com base nessa leitura, estabeleci contato com a
obra de Souza (2004) e com as publicações do Grupo de Pesquisa (Auto) Biográfica,
Formação e História Oral5.
A perspectiva do método biográfico iniciou-se em virtude da necessidade de superação
do paradigma clássico de pesquisa, com enfoque na objetividade e racionalidade, cujo modelo
aplicado nas ciências físicas e biológicas era empregado também nas ciências sociais. É a
partir do interesse por questões relacionadas à subjetividade, tendo em vista o
desenvolvimento de estudos os quais contribuíssem para a compreensão da constituição do
indivíduo e das realidades construídas na relação individual e coletivo, que há o surgimento
de uma abordagem pensada para abarcar o humano, indo além do quantificável. O
aparecimento do método biográfico no cenário da pesquisa ocorreu no final do século XIX, na
Alemanha, e sua aplicação sistemática teve início na Escola de Chicago, nas décadas de 1920
a 1930 (FERRAROTTI, 2010; SOUZA, 2006a; 2006b; 2004).
Nas décadas seguintes, até 1960, com o contexto de golpes militares, há um
direcionamento para o silenciamento de tal abordagem, pois, em virtude das condições sociais
da época, as práticas quantitativas são privilegiadas. Após esse período, com a recuperação do
interesse pelo qualitativo, que contou com a influência da produção da Escola dos Annales, o

nesse processo de narrar a vida. A esse respeito, consultar as produções de Nóvoa e Finger (2010) e Souza
(2004). De acordo com Souza (2004, p. 148), o uso dos parênteses na expressão (auto) biográfica, assim escrita
por Nóvoa, “[...] tem em vista a simplificação do duplo sentido da expressão, como movimento de investigação e
de formação, evidenciando a narrativa do ator social”.
5
Grupo de Pesquisa vinculado ao Programa de Pós- Graduação em Educação e Contemporaneidade, da
Universidade do Estado da Bahia, na base de pesquisa na Linha de Pesquisa II – Currículo, Tecnologias e
Formação de Professores.
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método das histórias de vida reinicia sua trajetória (FERRAROTTI, 2010; SOUZA, 2006a;
2006b; 2004).
No caso do Brasil, a partir de 1990, no contexto de discussões sobre a formação do
professor e sua profissionalização, é que ocorre uma expansão na utilização do método (auto)
biográfico nas pesquisas sobre educação, através da elaboração de trabalhos influenciados
principalmente pelas publicações de Nóvoa6 (BUENO et al., 2006). Sobre essa questão, Souza
(2006c, p. 23) explica:

Nas áreas das Ciências Sociais as pesquisas com história de vida têm utilizado
terminologias diferentes e, embora considerem os aspectos metodológicos e teóricos
que as distinguem como constituintes da abordagem biográfica que utiliza fontes
orais, delimitam-se na perspectiva da História Oral. Autobiografia, biografia, relato
oral, depoimento oral, história de vida, história oral de vida, história oral temática,
relato oral de vida e as narrativas de formação são modalidades tipificadas da
expressão polissêmica História Oral. Nas pesquisas na área de educação adota-se a
história de vida, mais especificamente, o método autobiográfico e as narrativas de
formação como movimento de investigação-formação, seja na formação inicial ou
continuada de professores/professoras seja em pesquisas centradas nas memórias e
autobiografias de professores.

Acerca dessa flutuação terminológica, Pineau (2006) comenta sobre essa variação de
termos com o que se convencionou denominar histórias de vida, histórias de vida em
formação, pesquisa autobiográfica, pesquisa biográfica, biografia educativa, história oral,
memoriais, fotobiografias, videobiografias, diários, cartas e experiências educativas. Em
relação às histórias de vida e demais denominações nesse campo do biográfico, o referido
autor propõe uma classificação baseada no tipo de entrada sugerido pelo título, ou seja, a
entrada pelo pessoal, a entrada temporal e a entrada pela própria vida.
Ao lançar-me nesta investigação no intuito de desenvolver um estudo que abarca a
vida-formação de pedagogas/professoras, parti das provocações trazidas da minha própria
formação, percurso que indica minha implicação com o meu objeto de pesquisa. Nesse
artesanato, recorri a escolhas no intento de realizar a minha produção, diante de possibilidades
e desafios no caminho trilhado, ao eleger as narrativas de pedagogas/professoras sobre suas
experiências com a Matemática como ponto de partida.
Justifico essa escolha na tessitura da relação com meu objeto, tendo em vista “a
autobiografia como método que propõe uma alternativa à coisificação do social da
metodologia clássica” (FERRAROTTI, 2010, p. 34). Por esse caminho metodológico,
vislumbrei a apreensão das experiências dos sujeitos da pesquisa numa perspectiva da pessoa
6

Faco referência à publicação em Portugal, em 1992, das obras “Vida de Professores” e “Profissão Professor”,
organizadas por Antônio Nóvoa.
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e do profissional como dimensões imbricadas. E, ao pôr em cena as vozes de docentes antes
silenciadas, há a expectativa de que estas vozes emanem dos contextos do eu e do mundo
como forças ativadoras do pensamento crítico; quiçá, produzam as relações tecidas na vida
afora e possuam a força de abrir fronteiras viabilizadoras de engendramentos permeados de
outras experiências e possíveis construções do ainda não vivido.
A utilização do método (auto) biográfico se constitui, nesse sentido, em percurso
experiencial por oferecer proposições para que os sujeitos encontrem, na produção de suas
narrativas, as linhas da autoria. Ao aprender sobre si, o sujeito compreende as composições da
sua vida, como tem sido e quais as forças implicadas no processo. Penso, portanto, as
narrativas como constituintes da condição humana. Ao se contar o vivido, há um processo de
elaboração dos sentidos da história. As histórias são construídas pelas linhas que remetem ao
individual e ao coletivo, pois em nossas experiências estão também contidas as marcas alheias
(BENJAMIN, 1994).
Considero a utilização do método (auto) biográfico como perspectiva que atende aos
anseios de pensar a formação docente na ótica da autoformação. Nesse sentido, insiro aqui as
palavras de Pineau (2010, p. 167): “A biografia é, simultaneamente, um meio de investigação
e um instrumento pedagógico [...]”. O uso das narrativas (auto) biográficas abre
possibilidades para um caminho na formação docente que contempla o profissional como
sujeito adulto em formação no percurso da vida. Uma formação a considerar a subjetividade
como elemento central, permitindo um olhar que difere do reducionismo e da fragmentação, a
assegurar a imbricação do professor na condição de pessoa e na condição de profissional,
tendo em vista que cada professor produz sua performance com base em diversas referências,
oriundas de suas trajetórias na família, na escola, na licenciatura e no ambiente de trabalho.
Enfim, a formação ocorre continuamente ao longo da vida numa composição vida-formação.

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de refletividade crítica sobre as práticas e
de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992, p. 11).

A perspectiva biográfica atrela-se a ótica de pensar a formação por meio da vida dos
sujeitos como aprendizes e da relação tecida por eles com os saberes, o que abarca a
relevância das experiências dos docentes como marcas de seus percursos formativos. Nesse
sentido, reside o potencial da escuta dessas experiências como atividade reflexiva que permite
a compreensão das práticas em questão.

36

Para Larrosa (1994, p. 54),

[...] nas narrativas os sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas
como sujeitos confessantes; não em relação a uma verdade sobre si mesmos que lhes
é imposta de fora, mas em relação a uma verdade sobre si mesmos que eles mesmos
devem contribuir ativamente para produzir.

Há, assim, o cunho formativo a ser considerado nessa direção, o qual assinalo neste
estudo como efeito produzido no sujeito que, ao contar a sua própria história, tem a
oportunidade de se apropriar dela na condição de autor e ator. Em defesa do viés
autoformativo como estatuto das narrativas, recorro ao argumento de Cunha (1997, p. 3):

A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias
e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua produção, é possível, a
„ouvir a si mesmo ou ao ler‟ seu escrito, que o produtor da narrativa seja capaz,
inclusive, de ir teorizando a própria experiência. Este pode ser um processo
profundamente emancipatório em que o sujeito aprende a produzir sua própria
formação, autodeterminando a sua trajetória.

As narrativas se constituem, desse modo, em processo que favorece a compreensão
das próprias práticas e elaboração de possíveis ressignificações. Nessa ótica, as narrativas de
si são contempladas como atividades formadoras (SOUZA, 2006a), as quais atendem a
perspectiva anunciada neste trabalho, de formação produzida não para os professores, e sim
com os professores. Um percurso formativo cujo cerne consiste na subjetividade humana,
com vistas à superação da ruptura entre vida e profissão. Não há, assim, separação entre vida
e obra!

1.2 O CONTEXTO E OS SUJEITOS DA PESQUISA

A chegada ao campo de pesquisa ocorreu em fevereiro de 2014, na procura por um
grupo que aceitasse o trabalho e fosse constituído por professores licenciados em Pedagogia,
vinculados à docência dos anos iniciais do ensino fundamental, o que exige que esses
profissionais atuem de modo polivalente, ou seja, no ensino de todas as disciplinas, inclusive
da Matemática. Em virtude desse critério dos sujeitos serem licenciados em Pedagogia e
atuarem na docência, criei inicialmente a expressão pedagogos/professores, mas alterei para
pedagogas/professoras em decorrência de todos os sujeitos serem do sexo feminino.
Na busca mencionada, fiz a escolha do campo na segunda tentativa, o que ocorreu no
mês de março de 2014. No primeiro investimento realizado, aconteceram impedimentos
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atrelados a circunstâncias em que a equipe administrativa da instituição estava sendo afastada.
Diante dessa situação, dirigi-me a outra escola que atendeu aos critérios informados e iniciei o
trabalho de campo no dia 3 de março de 2014, por volta das dezesseis horas, através de uma
conversa com a diretora a fim de obter a autorização necessária. Nesse encontro, obtive a
assinatura do termo de autorização para a realização da pesquisa, que se encontra no Apêndice
A. E por meio do diálogo com a diretora, organizei os elementos referentes ao cenário da
investigação.
Trata-se de uma unidade escolar situada num bairro periférico do município de Jequié,
Bahia, que atende a 120 alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, distribuídos em
quatro turmas nos turnos matutino e vespertino. A escola funciona em prédio próprio cuja
construção data da década de sessenta, do século XX, necessitando de uma reforma para a
garantia de melhores instalações7.
No primeiro contato com as professoras, ocorrido em 5 de março de 2014, promovi
uma conversa na qual informei sobre a pesquisa. Em seguida, realizei oralmente com o grupo
o contrato biográfico referente à negociação e oficialização das regras (DELORYMOMBERGER, 2006). Segundo a autora citada, o contrato, pode ser oral ou escrito e
consiste num momento que ela assinala como “[...] o ponto de consolidação do ateliê
biográfico”. Conforme essa referência, são estabelecidas as regras de funcionamento, havendo
o esclarecimento sobre a intenção auto-formadora e a formalização das relações a serem
constituídas em caráter de trabalho (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 366). Com base no
contrato, planejei com as professoras convidadas para participarem da pesquisa o
desenvolvimento do trabalho proposto, obtendo a adesão dos sujeitos sobre a perspectiva da
pesquisa com a assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e de
Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos, os quais constam no Apêndice B. Para essas
mulheres, o que apresentei representou, naquele momento, algo diferente e até estranho em
virtude da constatação do interesse pela vida de professoras, vistas por elas como pessoas
comuns e anônimas. Essa foi, para elas, a principal razão para a participação na presente
pesquisa.
Frente a essa aceitação pelos sujeitos, penso nos inúmeros discursos que afirmam
serem os professores da educação básica desinteressados na participação de atividades de
formação. Ao contrário, constato que há vontade de sentir-se participando de um processo

7

Preservando o anonimato da instituição, ao longo deste trabalho, não identificarei a escola onde o estudo foi
realizado.
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formativo e que a recusa está relacionada ao tipo de tratamento que separa o sujeito da própria
formação (ARROYO, 2013).
Para esse contato inicial, no qual propus uma conversa informal com os sujeitos da
pesquisa, organizei itens orientadores com o objetivo de produzir a caracterização desses
sujeitos. Inicialmente falei de mim, conforme os seguintes itens: nome completo, idade,
estado civil, filhos, onde mora e com quem, renda familiar, formação, tempo de docência,
outra ocupação e projetos. Ao terminar, cada uma delas foi falando de si e pude perceber a
amizade existente no grupo, o que certamente fez com que estivessem mais confortáveis.
Em relação aos sujeitos da pesquisa: Cristina, Graça, Jerusa e Rita 8, são professoras
efetivas da rede municipal. Cristina e Rita têm mais de seis anos no exercício da profissão
docente; Graça e Jerusa possuem mais de quatorze anos. Elas ingressaram na docência a partir
do curso de Magistério, hoje modalidade Normal Médio (BRASIL, 1996). Conforme
relataram, a profissão aconteceu em suas vidas por interferência das famílias, em virtude da
necessidade de terem o acesso ao emprego. As quatro docentes trabalham nos dois turnos e
como outra ocupação informaram os trabalhos domésticos. As quatro cursaram Pedagogia em
universidades estaduais após o ingresso na profissão.

1.3 OS DISPOSITIVOS PARA A PRODUÇÃO DOS DADOS

Pela minha opção de explorar as narrativas das pedagogas/professoras, trilhei o
caminho metodológico, no qual planejei a produção de ateliês, inspirada nos denominados
ateliês biográficos de projeto (DELORY-MOMBERGER, 2006), os quais consistem em
dispositivos para a produção de narrativas, cujo objetivo é fazer emergir dos participantes um
projeto de si que contemple as dimensões pessoal e profissional. Conforme define a autora:

O ateliê biográfico de projeto é um procedimento que inscreve a história de vida em
uma dinâmica prospectiva que liga o passado, o presente e o futuro do sujeito e visa
fazer emergir seu projeto pessoal, considerando a dimensão do relato como
construção da experiência do sujeito e da história de vida como espaço de mudança
aberto ao projeto de si (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 359).

Segundo Delory-Momberger (2006, p. 361), “[...] os ateliês são um dispositivo
particular de formação”. Na dinâmica criativa desse procedimento, pela qual presente e
passado se cruzam, há aberturas para o futuro pela perspectiva do inacabamento constitutivo
8

Neste trabalho, não utilizei, por questões éticas, os nomes verdadeiros dos sujeitos da pesquisa. Chamei os
sujeitos da pesquisa de Cristina, Graça, Jerusa e Rita, homenageando quatro professoras que marcaram minha
formação.
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das experiências que se entrelaçam nas formações existenciais, projetos pessoais e
profissionais como possibilidades a emergir. Nesse sentido, o ato de narrar a vida se configura
como uma construção de si sempre aberta, sempre em atualização a cada narrativa produzida
(DELORY-MOMBERGER, 2012; 2008; 2006).
Nesta pesquisa, o ateliê se configurou como situação espaço-temporal para a
construção e reflexão coletiva das narrativas (auto) biográficas. Realizamos cinco ateliês, no
período entre 22 de março e 3 de setembro de 2014. Nesses ateliês ocorreu a produção de
narrativas e a socialização destas por meio da fala, da escuta, da escrita e da leitura. A
operacionalização dos ateliês aconteceu a partir de situações que criei, produzindo um clima
favorável à evocação de memórias com base num tema específico. Em cada ateliê, utilizei
alguns elementos (bolo, livro, música, poema, cartas e filme). Tais elementos tiveram a
função de acionar a produção das narrativas. O trabalho seguiu alguns passos: no primeiro
momento, cada uma contava a sua história e ouvia a fala da outra. Em seguida, acontecia a
produção das narrativas escritas. E, ao final, a leitura e a escuta das narrativas escritas lidas
pelas autoras. Esse processo proporcionou a socialização das experiências, instigando nas
participantes a compreensão do percurso formativo a oferecer condições para reflexões acerca
das práticas.
Na data de 22 de março de 2014, aconteceu o primeiro ateliê: Da Vida à Escola:
sabores e saberes. A provocação para a elaboração das narrativas ocorreu com a utilização do
texto: Infância, de Carlos Drummond de Andrade, de um bolo que levei para o lanche e de um
livro de culinária: Receitas de Dona Benta. Por volta de 8 horas e 40 minutos, iniciamos o
ateliê. Fiz a leitura do texto de Drummond, que aborda recordações da infância. A leitura do
texto provocou emoção. Cristina e Jerusa choraram.
Utilizei também o bolo e o livro de receitas para evocar as lembranças que iriam
compor as narrativas para o tema desse primeiro ateliê. Solicitei que dissessem algumas
palavras as quais estavam em seus pensamentos naquele momento. Surgiram das falas das
docentes palavras como: cozinha, avó, mãe, lanche e cantina.
Houve, nesse dia, a narrativa oral de cada participante e depois dei o encaminhamento
para a escrita, quando Jerusa sinalizou a preocupação com a letra e com possíveis erros.
Nesse ateliê, apareceram as linhas que contam dos primeiros contatos com a escola em que
todas explicitaram a dificuldade do acesso em razão de questões sociais e econômicas. E
nessas narrativas, apareceram também as marcas dos familiares e dos primeiros professores
nesse contexto.
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Com a leitura das narrativas escritas por elas, fiz a conclusão do ateliê me sentindo
aliviada porque, afinal, havia de fato começado a minha lida no campo de pesquisa. Elas
disseram que tinha sido bom e falei da necessidade de agendarmos o próximo ateliê, que ficou
para a quarta-feira, 26 de março de 2014. Saí dali sentindo um contentamento que me fez
refletir sobre como vamos sendo afetados pela pesquisa.
Nomeei o segundo ateliê de A Discência na Docência, por considerar a profissão
docente a se constituir desde a entrada na escola como estudante (FONTANA, 2000). Esse
ateliê aconteceu na data prevista no agendamento, no dia 26 de março de 2014, na sala dos
professores, como no primeiro ateliê. Sentamo-nos à mesa destinada às reuniões e, numa
mesa menor, coloquei a merenda. Como a atividade foi programada para um dia de
planejamento, o nosso tempo foi das 17 horas às 19 horas. Cheguei à escola com antecedência
para garantir a pontualidade do início e atenta ao encerramento no horário previsto em virtude
da preocupação das professoras com o retorno para casa, pois o local é uma periferia com
ocorrências de violência.
Lanchamos e conversamos de forma descontraída durante uns vinte minutos. Nesse
sentido, percebo a relevância de criar um clima de cumplicidade com o grupo, o que, de
acordo com Bosi (2004), é importante para que os sujeitos contem suas histórias. O elemento
evocativo para acionar as memórias foi a música “Ao Mestre com Carinho”. Entreguei a letra
digitada para cada professora e iniciei a canção gravada nas vozes de um grupo de crianças.
Ouvimos e cantamos ao mesmo tempo, todas juntas e com expressões que indicavam alegria e
emoção. Em seguida, as professoras começaram a sinalizar algumas lembranças referentes a
professores que tiveram. Então, indiquei para falarem sobre as experiências com os
professores, inclusive as experiências relacionadas à Matemática.
Cristina e Graça narraram acontecimentos que estavam nítidos naquele instante.
Apesar de não lembrarem os nomes das professoras, as narrativas evidenciaram cenas de
violência presenciadas por elas na escola. Graça contou sobre a professora haver utilizado
uma régua para bater numa colega. E Cristina narrou acerca de uma professora ter colocado
todos da turma de castigo ajoelhados no milho; e agora ela ficava pensando sobre nunca ter
sido castigada e acredita que não ficava no tal castigo por ser muito obediente, afinal, seu pai
era o zelador da escola e sua mãe era uma das docentes. Segundo essa professora, sempre era
advertida pelos pais para ser um exemplo de aluna. Essas narrativas provocaram um
comentário de Rita, mencionando a naturalidade desses acontecimentos naquela época; todas
confirmaram que, de algum modo, tiveram experiências relacionas a comportamentos
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autoritários de seus professores, inclusive Cristina, Graça e Jerusa apresentaram a seguinte
indagação: Por que os professores que ensinavam Matemática eram os mais rígidos?
Ao emergir a questão mencionada, fiz a provocação para a escrita com vistas a buscar
nas narrativas as experiências com os mestres, de modo a compreender o que eles faziam que
eu também faço e/ou o que não faço, e como tem sido ser a professora que venho sendo.
Nesse sentido, as narrativas das pedagogas/professoras apontaram para aprendizagens
fragilizadas, marcas do autoritarismo, medo da Matemática e o modo como ensinam a
“temida disciplina”, expressão utilizada por Cristina e Jerusa.
No término das leituras das narrativas, agendamos o próximo ateliê para a primeira
semana de abril com data a combinar. Informei que telefonaria para a escola a fim de
planejarmos a melhor data para elas. Novamente, saí otimista, por sentir estar alcançando os
objetivos no papel de pesquisadora.
Até a realização do terceiro ateliê As Experiências com a Matemática houve um
intervalo de quatro meses, inicialmente em virtude de prorrogações das datas agendadas pela
ocorrência, por exemplo, de problemas de saúde e de demandas das atividades profissionais
das pedagogas/professoras. E depois, em decorrência do período de greve dos profissionais de
educação do município no qual a pesquisa aconteceu.
Com o término da greve, necessitei criar novamente uma aproximação, bem como
sensibilizar as pedagogas/professoras sobre a importância de darmos continuidade aos ateliês.
Numa conversa com a diretora da instituição, momento em que ela me sugeriu construir
questões para que as professoras me respondessem por escrito a fim de compensar o atraso
decorrente da greve, tive a inspiração para inventar uma possibilidade ao escrever uma carta
para cada docente. Atrelei essa opção ao posicionamento de Clandinin e Connely (2011) da
carta como texto de campo a promover um diálogo entre os envolvidos na pesquisa, neste
caso em particular, entre a pesquisadora e as pedagogas/professoras. Segundo esses autores,
“[...] na carta há o relato com relação as nossas experiências e as dos outros, bem como a
expectativa de resposta” (CLANDININ; CONNELY, 2011, p. 149). Nesse sentido, as cartas
se constituíram em dispositivos acionados para a retomada do diálogo interrompido em
decorrência da greve dos profissionais de educação do município. Assim, as cartas foram
encaminhadas para Cristina, Graça, Jerusa e Rita como modo de convocá-las para retomarmos
o percurso de construção dos dados.
Escrever as cartas não foi fácil. No início parecia algo estranho, mas no decorrer da
escrita, notei o alcance de uma elaboração que me exigiu identificar pistas e interrogações em
meio às narrativas produzidas até aquele momento. Fiz as cartas manuscritas e usei papel cor

42

de rosa a fim de imprimir nelas o sentido pessoal abarcado nos rumos deste trabalho. Em cada
carta fui colocando questões singulares referentes ao que cada uma já havia me dito. Para
elaborar as cartas, debrucei-me sobre as narrativas de cada pedagoga/professora e, diante
dessa escuta, elaborei perguntas acerca do que eu, pesquisadora, ainda precisava saber. A
seguir, apresento as perguntas elaboradas nas cartas encaminhadas para cada uma das
pedagogas/professoras.


Cristina: Peço que fale sobre algo que mencionou acerca da rigidez dos

professores de Matemática. Escreva sobre suas experiências com esses professores. Como
ocorreu o ensino da Matemática para você, na condição de aluna? Como tem sido o ensino da
Matemática na condição de professora?


Graça: Peço que me conte mais em relação ao seu comentário sobre a rigidez

dos professores de Matemática. Diga-me: Como foram suas experiências com a Matemática?
Na sua família, havia alguém que lhe ensinava Matemática?


Jerusa: Você disse que nasceu para ser professora e que ama o seu ofício.

Gostaria que me contasse da sua relação como profissional no ensino da Matemática. E como
foi, Jerusa, para você, a aprendizagem da Matemática? Como acontecia na família, na escola e
mais tarde nos cursos de Magistério e Pedagogia?


Rita: Gostaria que me escrevesse para falar mais sobre o sonho de sua mãe de

você ser professora. Pergunto: Esse sonho interferiu na sua escolha pela profissão docente?
Nas suas narrativas escritas, você contou sobre experiências vividas por você como aluna nas
disciplinas Ciências e História e falou de como os professores dessas disciplinas
influenciaram sua lida como docente. Assim, peço que me escreva sobre suas experiências
com a disciplina Matemática. Como foi sua relação com a Matemática? E os professores de
Matemática, como eram suas práticas? Essas práticas contribuem para a sua docência?
No dia 7 de julho de 2014, enviei a carta com uma rosa para cada uma por um
portador, o que fiz para não ter que esperar pelo tempo de entrega do correio e visando
surpreendê-las com o que considero um gesto de delicadeza produzido como estratégia
decorrente da minha percepção acerca da importância de mobilizar as pedagogas/professoras
para o retorno à pesquisa. Para obter o retorno que precisava, telefonei para a escola e
combinei com a diretora para usarem o horário do planejamento da quarta-feira, 8 de julho de
2014, na atividade de produção das respostas e, na quinta-feira, no final da tarde fui buscar as
cartas na escola. Nessa visita, conversei com as professoras e com a diretora e retornei
aliviada com o agendamento do terceiro ateliê para o dia 21 de julho de 2014.
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Com a experiência das cartas, notei a necessidade de colocar o foco do trabalho na
Matemática. Inicialmente, havia considerado que fazendo isso poderia influenciar as
narrativas das professoras, mas após o segundo ateliê e durante o intervalo mencionado,
comecei a entender a dinâmica do campo de pesquisa na qual, eu, na condição de
pesquisadora, teria que organizar o trabalho de modo a concluí-lo e, caso não tivesse clareza
dos meus objetivos, correria o risco de ficar no meio do caminho. Desse modo, ao realizar a
leitura das cartas escritas pelas professoras, fiquei satisfeita com o resultado do investimento,
e planejei o terceiro ateliê, situando as cartas como elementos evocativos das próximas
narrativas.
Nessa tessitura, aconteceu o terceiro ateliê As Experiências com a Matemática.
Cheguei à escola para o ateliê às 15 horas e 45 minutos. Fui recebida pela diretora que me
apresentou à coordenadora pedagógica, recém-chegada na unidade escolar. Enquanto
aguardava o grupo, a diretora foi para a sala dela e a coordenadora permaneceu na sala dos
professores usando o computador. Na espera para iniciar o trabalho, fui organizando o lanche
(pães e refrigerantes) na mesa de sempre. E na mesa da nossa atividade, pus um arranjo de
flores, uma caixa de chocolate, uma caixa de presente contendo um envelope para cada
professora com questões sobre as cartas, cópias do texto “Poesia Matemática”, de Millôr
Fernandes, e, ainda, ofício, lápis e borrachas. As questões elaboradas por mim, a partir da
leitura das cartas escritas pelas pedagogas/professoras, foram as seguintes:
1.

Cristina: Você informou em sua carta sobre a disciplina Metodologia do

Ensino da Matemática. Explique a contribuição dessa disciplina na sua atuação profissional.
Você se referiu à Matemática como “bicho papão”. Explique o que quer dizer com isso?
2.

Graça: Como justifica o bloqueio que você disse perceber nos alunos em

relação à Matemática? Em sua carta, você menciona experiências no seu período escolar com
uma professora de Matemática, que lhe ensinou a gostar da disciplina. E na sua formação
profissional, aconteceram experiências que lhe ajudaram a trabalhar com a Matemática?
3.

Jerusa: Você contou que nunca gostou de Matemática e que estudou muito

para aprender. Conte como aconteceu essa aprendizagem. E hoje, Jerusa, como é a sua relação
com a Matemática? Como é ensiná-la?
4.

Rita: Você comentou sobre uma professora de Matemática com a qual diz ter

aprendido e copiado a prática dela. Peço que explique como isso tem acontecido. Por que
escreveu em sua carta que tem se saído bem com a “tão temida Matemática”?
O ateliê ocorreu das 16 horas e 20 minutos às 18 horas e 45 minutos. No início, houve
conversa informal com cumprimentos e comentários sobre as flores na mesa e o chocolate,
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bem como do contentamento em terem recebido cartas e rosas! Na sequência, fiz os
agradecimentos e começamos com o poema e, em meio aos risos delas, fiz a leitura. Em
seguida, afirmei: Interessante, ver vocês rindo com a Matemática e eu fico pensando: o que
tem sido a Matemática nas nossas vidas? Quais foram e quais são as nossas experiências com
a Matemática?
Em seguida, apresentei os envelopes com as questões que fiz para elas, após a leitura
das cartas e, logo depois, cada uma leu as perguntas recebidas e passou a narrar suas
experiências com base nas provocações feitas. Nesse ateliê, criamos um clima ideal numa
mesa, partilhando o alimento e as histórias dessas vidas. Conforme iam lendo e respondendo,
surgiam outras perguntas ou comentários de algumas delas e nessa fluência de conversa
finalmente o ateliê foi sendo construído.
Depois disso, passamos à escrita das narrativas, ocorrida com a minha solicitação de
que elas escrevessem sobre as experiências com a Matemática em cada fase da vida,
focalizando a infância, a adolescência, a juventude e a adultez, nas itinerâncias de
escolarização e de formação, as quais compreendo no contexto da vida-formação.
Na conclusão desse ateliê, agendamos a realização do próximo, prorrogado em virtude
de questões pessoais e profissionais de Cristina, Graça, Jerusa e Rita. Assim, o ateliê
denominado Aprender e Ensinar Matemática aconteceu em 27 de agosto de 2014, após
vários telefonemas com conversas nas quais compreendi as dificuldades de tempo por causa
das demandas da escola, especialmente em decorrência dos ajustes no calendário escolar.
Comecei apresentando a proposta do ateliê de assistirmos ao filme “O Preço do
Desafio”9 e falarmos acerca da história contada. Para justificar a escolha do filme, narrei de
modo breve o enredo, baseado em fatos reais e relacionado ao tema desta pesquisa. Às 17
horas e 50 minutos, iniciamos com o filme e o ateliê foi tecido num clima favorável ao
trabalho. Todas as participantes se envolveram, emitiram comentários, expressaram
sentimentos e fizeram relações das práticas observadas no filme com suas próprias práticas ou
de outras pessoas. Em virtude do cuidado com o horário, quando faltavam cerca de trinta
minutos para o final do filme, fiz a proposta de relatar o final da história e deixar a mídia para
que assistissem depois às últimas cenas. Mas, para minha surpresa, elas não aceitaram e
decidimos assistir até o final.
No término, Jerusa solicitou que deixasse o filme para que ela e Graça pudessem
assistir com suas turmas do quinto ano do ensino fundamental, afirmando que isso seria
9

Filme produzido em 1988, nos Estados Unidos, pela American Playhouse. O roteiro do filme é de Ramón
Menéndez e Tom Musca. E a direção é de Ramón Menéndez.
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importante para as crianças. Fiquei feliz em constatar que a história tinha tocado as
professoras a ponto de fazê-las pensar na possibilidade de mostrar a seus alunos que, assim
como os estudantes do filme conseguiram aprender, eles também conseguem. Em relação à
continuidade da pesquisa, marcamos o quinto ateliê para o dia 3 de setembro de 2014.
Na data agendada aconteceu a realização do quinto ateliê, intitulado Interrogações
sobre Matemática. Iniciamos às 16 horas e 45 minutos, após a liberação dos alunos com a
justificativa do horário destinado ao planejamento. Como de costume, comecei agradecendo e
falando da conclusão dessa etapa do trabalho. Jerusa me devolveu o filme e ocorreram
comentários sobre a utilização do filme com os alunos. Segundo Jerusa e Graça, as docentes
que fizeram a atividade com as crianças, a experiência tinha sido bastante positiva. Em
seguida, expliquei que eu havia construído dez questões, tomando como referência o filme a
que assistimos no ateliê anterior e nosso diálogo ocorrido naquele mesmo dia. Informei que
elas iriam retirando as perguntas que estavam numa caixa e, desse modo, leriam e
responderiam, oralmente, as referidas perguntas, que constam a seguir.


No filme a que assistimos, o professor de Matemática responde para o vizinho

que não foi demitido e afirma que lecionar é uma escolha. E para você, como é ser professora
de Matemática?


O filme fez você lembrar de quais situações com seus professores e/ou com

seus alunos?


Numa das cenas do filme, aparece um professor muito preocupado com a troca

do livro de Matemática porque, segundo ele, o que estava em uso conhecia “de cor”. Comente
a respeito dessa situação e explique como você utiliza o livro de Matemática.


Em relação ao comentário: “Matemática é difícil até para professor”. Você

concorda? Por quê?


Você desenvolve o que aprendeu nos cursos de Magistério e de Pedagogia em

seu trabalho com a Matemática? Explique.


Há conteúdos de Matemática mais difíceis e mais fáceis? Quais?



O filme retrata inicialmente uma situação de fracasso com a Matemática. E

seus alunos apresentam dificuldades na aprendizagem da Matemática? A que você atribui essa
situação?


Para que serve a disciplina Matemática?



Explique como funciona o processo avaliativo da disciplina Matemática em sua

sala de aula.
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Ensino Matemática do modo como aprendi? Como ensino, por exemplo, a

multiplicação?
Neste último ateliê, não realizamos a narrativa escrita durante o encontro, pois, nesse
caso, a narrativa seria produzida para contemplar a elaboração de um diário de aula sobre uma
aula de Matemática ministrada por Cristina, Graça, Jerusa e Rita. Ou seja, após trabalharem
com os alunos, elas fariam o registro escrito contando sobre a aula. Para receber os diários das
docentes, combinei que me comunicaria com elas e iria buscar esse material junto à escola.
Isso ocorreu no dia 1 de outubro de 2014, quando aproveitei a minha ida à escola, em virtude
de um convite da coordenadora para eu realizar uma palestra para os pais.
Então, nesse dia, cheguei à escola às 16 horas e 30 minutos. Estava tudo organizado
para a palestra e já havia famílias aguardando. A coordenadora e as professoras me
agradeceram pela presença e pelas duas caixas de livros que levei para ajudar no trabalho
delas. Deram-me notícias da diretora, que havia feito uma cirurgia. E enquanto esperava o
horário marcado com os pais, recebi das professoras as narrativas escritas conforme havíamos
combinado. Em virtude da realização da atividade mencionada, permaneci no local até às 18
horas e 15 minutos. Na saída, estava satisfeita em estar de algum modo prestando uma
contribuição à escola.
Sobre cada ateliê, eu produzi um diário de campo, totalizando, assim, cinco diários.
Para o uso do diário de campo, tenho como referência Zabalza (1994) com sua produção
sobre diários de aula, pois contribui para pensar sobre o diário como material narrativo que
documenta o percurso de uma prática cujo relato é produzido pelo próprio autor da atividade
registrada. Desse modo, ao produzir o diário de campo, visei construir a narrativa do meu
percurso na pesquisa a fim de documentar o vivido e nesse procedimento refletir sobre o
processo. Nessa perspectiva, aporto-me também em Macedo (2004) ao considerar a escrita do
percurso investigativo como registro orientador da reflexão acerca do caminho trilhado pelo
pesquisador, salientando, portanto, o potencial formativo do diário de campo.
Os ateliês foram também gravados em áudio. No período de 8 de setembro a 12 de
outubro de 2014, realizei as transcrições das gravações com o objetivo de obter a escrita desse
material, a fim de organizá-lo para a análise. Para essa atividade, realizei a escuta do material
completo das gravações de todos os ateliês e depois de cada um separadamente. Para a
transcrição de cada ateliê, trabalhei durante cerca de trinta horas a transcrição de cada um.
Ainda sobre os procedimentos de pesquisa, utilizei outros dispositivos: as cartas
escritas por mim para cada professora e as que elas me escreveram como resposta, o que
ocorreu no intervalo de espera para a realização do terceiro ateliê, tendo como finalidades a
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minha reaproximação dos sujeitos da pesquisa e a produção de dados mais direcionados ao
objeto da investigação. Desse modo, as cartas escritas por mim e por Cristina, Graça, Jerusa e
Rita consistem em narrativas sobre o nosso percurso na pesquisa, bem como contém
indagações e respostas necessárias aos encaminhamentos deste estudo.
Houve também um diário produzido pelas pedagogas/professoras, solicitado por mim
no último ateliê. Esse diário foi escrito pelos sujeitos da pesquisa após o último ateliê, cuja
data foi 3 de setembro de 2014. A finalidade do diário, nesse caso, foi o de os sujeitos da
pesquisa ministrarem e documentarem uma aula de Matemática, sendo as narrativas contidas
nesses diários mais uma fonte a contribuir com a minha necessidade de pesquisadora na busca
por desenvolver a leitura cruzada dos dados, como estratégia de apreensão das significações
contidas nas narrativas das pedagogas/professoras. Tais significações são os aspectos que me
auxiliaram na composição das unidades temáticas, concebidas como excertos para análise
temática através do agrupamento das experiências relatadas pelos sujeitos da pesquisa
(SOUZA, 2006b).
Identifico a vinculação de todos os dispositivos utilizados a intenções de apropriação
do meu objeto de estudo. Na condição de pesquisadora a construir um processo investigativo,
fui definindo procedimentos de acordo com as solicitações do campo de pesquisa,
compreendendo através dessa experiência que o seu desenvolvimento exige possibilidades de
ressignificações (SANTOS, 2011).
Desse modo, ao final da produção dos ateliês, percebi que as socializações vividas
entre mim e o grupo durante o trabalho de campo possibilitaram uma aproximação em que,
para os sujeitos da pesquisa, eu, que a princípio era uma desconhecida, passei a fazer parte do
cotidiano de Cristina, Graça, Jerusa e Rita, naquele cotidiano da escola na qual atuam como
pedagogas/professoras e constroem suas histórias nesse processo vida-formação, do qual
participei no percurso do trabalho desenvolvido. Um trabalho tecido coletivamente e que
permitiu olhar para a história alheia, reencontrar a nossa própria história e produzir outras de
si, pois nisso reside o potencial de cunho investigativo-formativo contemplado pela pesquisa
narrativa (CUNHA, 1997). Nesse sentido, compreendo a dimensão formativa da produção que
elaboramos nos ateliês, já que o relato da vida é a construção da experiência do sujeito, a
construção de si numa visão prospectiva de um vir a ser através das aberturas produzidas com
base no desvelamento de como me tornei o que tenho sido (DELORY-MOMBERGER, 2012;
2008; 2006).

48

1.4 OLHANDO E INTERPRETANDO AS NARRATIVAS: ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A abordagem de análise dos dados desta pesquisa está entrelaçada aos fios
orientadores deste artesanato, os quais apontam para o caráter processual desta investigação,
para os sujeitos como indivíduos portadores de experiências singulares, para a constituição
dos indivíduos como percurso composto das singularidades do eu e das pluralidades da
coletividade do mundo. Mundo onde suas vidas acontecem e para a subjetividade no modo de
compreensão da vida como trajetória formativa de cada ser humano a se constituir no tempo
da sua existência (SOUZA, 2011).
Conforme o caminho trilhado a fim de desenvolver o estudo do objeto desta
investigação, produzi material empírico que compõe o corpus da pesquisa (SOUZA, 2006b)
por corresponder à dimensão qualitativa deste trabalho, ao contemplar a subjetividade contida
nas narrativas (auto) biográficas como produção de uma escuta cuidadosa dedicada à captura
dos sentidos atribuídos nessa organização do vivido. Nessa perspectiva, as narradoras são
intérpretes das histórias contadas por elas, cabendo a mim, na condição de pesquisadora, o
desafio de interpretar a interpretação produzida pelas autoras das narrativas.
Nos meandros desta pesquisa, a análise de dados não cabe como atividade estanque.
Tal evidência gerou a necessidade de escolhas que não me desviassem do caminho percorrido
até este ponto, quando de posse dos dados produzidos no percurso da pesquisa, é chegada a
hora de organizá-los e analisá-los, neste caso em particular, visando compreender as
experiências com a Matemática, nos percursos de formação, expressas nas narrativas de
pedagogas/professoras. E, nesse caminho, como já informei, identificar a construção das
relações de pedagogas/professoras com a Matemática nos percursos de formação e apreender
possíveis

ressonâncias

das

experiências

com

a

Matemática

na

prática

de

pedagogas/professoras.
Tendo em vista o cuidado de não cometer desvios ou reducionismos que
comprometessem as singularidades e as subjetividades das narrativas, optei pela análise
interpretativa- compreensiva por contemplar a totalidade do processo investigativo,
dedicando-me a compreensão desse material, a considerar a singularidade das narrativas,
atentando para as regularidades e irregularidades das experiências organizadas nas narrativas
dos sujeitos da pesquisa (SOUZA, 2014; 2011; 2006b; 2004).
Com base nesse aporte, alicerçado em princípios da hermenêutica e da fenomenologia
(RICOUER, 1996), aponta-se a existência humana constituída de sentido a situar o ser
humano como ponto de partida no processo de interpretar/desvelar, pois se trata de uma
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interpretação cuja busca são os sentidos e os significados produzidos em contexto. Nesse
processo, o compreender e o interpretar se completam no desvelamento dos sentidos
subjacentes, uma vez que a fundamentação do sentido dos textos está na intenção do autor, em
suas histórias e na relevância dessas histórias para os leitores.
Desse modo, os princípios mencionados abarcam as dimensões necessárias ao meu
estudo, na percepção de que cabe a mim, na condição de pesquisadora, uma conduta
respeitosa diante das narrativas produzidas pelos sujeitos da pesquisa, bem como o
entendimento da minha implicação nesse investimento de desvelamento da realidade, pois
esse processo vai sendo elaborado por mim e pelas pedagogas/professoras na relação tecida
durante o desenvolvimento deste estudo, conforme expressa Souza (2014, p. 43):

A análise compreensiva-interpretativa das narrativas busca evidenciar a relação entre
o objeto e/ou as práticas de formação numa perspectiva colaborativa, seus objetivos
e o processo de investigação-formação, tendo em vista apreender regularidades e
irregularidades de um conjunto de narrativas orais ou escritas, partem sempre da
singularidade das histórias e das experiências contidas nas narrativas individuais e
coletivas dos sujeitos implicados em processos de pesquisa e formação.

Por essa ótica, a análise esteve vinculada ao processo da investigação desde a entrada
no campo de pesquisa numa organização elaborada em três tempos, os quais consistem em
etapas interligadas do trabalho de interpretação. Tal organização está subsidiada na produção
de Souza (2014; 2011; 2006b; 2004). Tendo como referência a proposta de análise desse
autor, mediante as necessidades e possibilidades do artesanato com meu objeto de pesquisa,
construí a singularidade do meu texto. Um percurso para desenvolver uma análise
comprometida com a compreensão do humano, o que requer considerar as narrativas dos
sujeitos como as histórias de suas vidas, elaboradas para contemplar os sentidos atribuídos por
essas pessoas ao vivido. Nisso consiste a minha procura nesta análise, de desvendar a relação
com a Matemática nos percursos formativos desses indivíduos (PINEAU, 2000).
Passo ao relato da proposta de análise tomando como inspiração “[...] a ideia
metafórica de uma leitura em três tempos” tratada por Souza (2014; 2011; 2006b; 2004) como
modo de produção de uma interpretação em processo cujos passos em etapas estão
entrelaçados tecendo as ligações dos sujeitos, suas narrativas nas fontes utilizadas com o
objeto da pesquisa. Segundo afirmação do autor supracitado, esses três tempos remetem aos
“[...] tempos de lembrar, narrar e refletir acerca do vivido” e estão interligados pela exigência
de “[...] retorno às fontes em seus diferentes momentos” (SOUZA, 2006b, p. 79). A figura 1, a
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seguir, ilustra a sistemática desse processo de análise compreensiva-interpretativa das
narrativas.
Figura 1 – Processo de análise compreensiva-interpretativa das narrativas.

Fonte: Produção da autora com base em Souza(2004).

No Tempo I: Pré-análise/leitura cruzada, produzi a caracterização dos sujeitos da
pesquisa no encontro inicial ao promover uma conversa informal para que pudéssemos nos
apresentar através de uma sequência de itens. Para a identificação dos quatro sujeitos da
pesquisa, empreguei nomes fictícios e passei a usá-los na codificação dos materiais
produzidos por eles, já que havia a necessidade de dar início ao procedimento de leitura
dessas primeiras fontes, as quais contavam sobre as origens dessas mulheres, seus lugares,
suas famílias, os primeiros contatos com a escola e a entrada na profissão. Nessa primeira
etapa, percebi-me buscando compreender quem são essas mulheres. Encontrei em mim a
condição de artesã que tece seu artesanato por meio dessa escuta inicial, a qual orientou os
rumos das linhas posteriores em minha produção, pois “[...] a leitura cruzada consiste em
articulação das características dos sujeitos da pesquisa ao conjunto das narrativas para as
sucessivas leituras” (SOUZA, 2006b, p. 80). Aponto, portanto, a leitura cruzada como
exercício metodológico inerente a essa opção de análise, a exigir um olhar para a
compreensão do fenômeno estudado, na perspectiva de realizar a interpretação dos dados
tendo como referência cada sujeito autor e ator da sua história.
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O Tempo II, intitulado Leitura temática – unidades de análise temática, foi
realizado por meio da leitura cruzada de maneira intensa e repetida, contemplando todos os
materiais produzidos no percurso desta pesquisa. Nesse momento, busquei identificar as
significações e as unidades temáticas, atenta às regularidades e às irregularidades de modo a
identificar o particular e o geral. Nesse exercício de “[...] revelação das unidades de análise
temática” (SOUZA, 2006b, p. 81), no momento em que ia lendo os materiais produzidos,
selecionava os excertos e, com base neles, no diálogo com a totalidade dos textos, fui
identificando as significações contidas nas narrativas e agrupando-as de acordo com a
elucidação das unidades de análise temática constituídas nessa escuta do dizível, do indizível,
das diferenças e regularidades das subjetividades de cada experiência narrada (SOUZA,
2006b). Nesse momento, realizei as seguintes etapas:
a) leitura de todos os diários de campo da pesquisadora; b) leitura das transcrições dos
cinco ateliês realizados; c) leitura das narrativas escritas pelas pedagogas/professoras, sujeitos
da pesquisa; d) leitura das cartas elaboradas pelas pedagogas/professoras, sujeitos da
pesquisa; e) leitura de um diário de aula de cada sujeito da pesquisa. O Quadro I, a seguir,
exemplifica a sistemática de organização dos dados para fins de análise.
Quadro 1 – Sistemática de organização dos dados para fins de análise
SUJEITO
DA
PESQUISA

Cristina

Jerusa

Rita

EXCERTOS DE NARRATIVAS DE
LEITURAS CRUZADAS
Tenho muita gratidão por minha mãe ter
me incentivado a estudar, fazer concurso e
ter uma profissão. Meu pai, mesmo não
tendo estudo, sempre mostrou que o
estudo é muito importante e que era a
única coisa que podia deixar para nós.
Tenho uma professora da infância e outra
do Magistério que marcaram minha vida.
Vejo essas pessoas presentes até hoje. E
eu, como professora, vou criando vínculos
com meus alunos.

Gente, a educação é tudo na vida da
pessoa. Olha a nossa importância!

Ao armar as continhas, exemplifiquei com
uma pilha de pratos mal arrumados. A
Graça
tendência é despedaçá-los e com as
continhas não é tão diferente, pois
armando erradas as mesmas ficam erradas.
Fonte: Pesquisa direta da autora (2014).

SIGNIFICAÇÕES

UNIDADES
DE ANÁLISE
TEMÁTICA

FONTE

A influência da
família no processo
de escolarização e
na
escolha
da
profissão.

O tornar-se
professora.

Narrativa
escrita

Relações afetivas
entre os sujeitos e o
processo de ensinoaprendizagem.

Marcas da
relação com a
escola.

Narrativa
escrita

O reconhecimento
da profissão, a
responsabilidade do
professor e a visão
acerca
do
estudante.

A profissão
professor e seu
papel social.

Narrativa
oral

Ensino e
aprendizagem
de Matemática.

Narrativa
escrita

Estratégias
ensino
Matemática.

de
da
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Com base na sistemática anterior, conforme apresentei no Quadro 1, organizei, para
fins de análise, as unidades de análise temática e significações. Informo, desse modo, que as
unidades de análise temática constituem o agrupamento em temas das experiências contidas
nas narrativas orais e escritas dos sujeitos da pesquisa. Sendo essas unidades de análise
temática elaboradas com os significados identificados nas narrativas, ou seja, as significações,
que são os elementos de sentido para a construção dos agrupamentos e nomeação das
unidades de análise temáticas (SOUZA, 2006b).
As unidades de análise temática foram compostas a partir da identificação das
significações, procedimento elaborado considerando todos os materiais produzidos no
percurso da pesquisa. Passei, assim, a utilizar uma cor para a identificação das narrativas, da
seguinte forma: Cristina (verde), Graça (azul), Jerusa (vermelho) e Rita (roxo). Após o
trabalho com as narrativas das pedagogas/professoras separadamente, na elaboração das
significações e das unidades de análise temática, parti para agrupá-las, orientando-me pelas
unidades de análise temática. Recorri novamente ao recurso do uso de cores com o objetivo
de auxiliar minha tarefa. Utilizei assim: o tornar-se professora (azul), marcas da relação com a
escola (vermelho), a profissão professor e seu papel social (verde) e ensino e aprendizagem de
Matemática (roxo).
O Tempo III, Leitura interpretativa-compreensiva do corpus, foi realizado a partir
da sistematização anterior. Diante das narrativas organizadas em unidades de análise temática
e significações, desenvolvi leituras cruzadas e leituras circulares, preservando assim a
totalidade das fontes e colocando-as em diálogo, o que exigiu retornar sucessivamente a elas
(SOUZA, 2006b, 2014).
Na condição de pesquisadora, busquei desenvolver uma escuta sensível (BARBIER,
1993) para orientar a minha opção pela compreensão das vozes das pedagogas/professoras.
Desenvolvi, nesse viés, a interpretação desse material subsidiada pelo diálogo com autores do
campo da formação docente, da educação matemática e das narrativas (auto) biográficas para
compreender o que as histórias das pedagogas/professoras diziam das suas experiências com a
Matemática nos percursos formativos e quais as ressonâncias e implicações dessas
experiências no processo de tornarem-se professoras.
Após os encaminhamentos sinalizados, indico, no próximo capítulo, a análise dos
dados,

apresentando

o

diálogo

tecido

com

as

narrativas

elaboradas

pelas

pedagogas/professoras por meio da interpretação desse material, a possibilitar o desvelamento
das experiências com a Matemática em seus percursos formativos e construir as relações do
vivido com as práticas dessas docentes.
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2 PERCURSOS DE FORMAÇÃO DE PEDAGOGAS/PROFESSORAS: TECENDO
INTERPRETAÇÕES SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS COM A MATEMÁTICA
O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a
relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.
(BENJAMIN, 1994, p. 201).

Na escuta das experiências das pedagogas/professoras, houve a abertura para as vozes
dessas mulheres ao narrarem suas trajetórias formativas. Ademais, as narrativas materializam
as experiências dos indivíduos e nessas experiências estão contidas outras vozes porque as
narrativas são contadas e ouvidas. E, no contar e ouvir, instala-se a socialização ou a partilha
do vivido numa possibilidade de ampliação do eu e do outro, pois há nessa perspectiva o
potencial transformador das pessoas e das realidades, constituindo-se no processo de
fazimento sempre inacabado. Por esse caminho, dialogo com Kramer (1998, p. 22), pois
compreendo que há “[...] a necessidade de um olhar processual para o entendimento do
homem como ser histórico e social em incessante movimento e multiplicidade da vida”.
É através dessa perspectiva de um olhar cuidadoso a contemplar as narrativas no
intento de compreender o que elas revelam dos percursos das pedagogas/professoras que
procedi à análise com vistas a considerar as singularidades e as pluralidades possíveis nesse
diálogo do individual e do coletivo. Tomei um caminho a me atravessar pela minha
implicação com a pesquisa, a me remeter para a minha própria história, cujas linhas indicam
marcas do meu objeto de estudo, impactando-me desde os primeiros anos na escola. Vou
encontrando a mim mesma na minha procura pela compreensão das experiências das
pedagogas/professoras com a disciplina Matemática expressas em suas narrativas, pois nesse
processo sou convocada a compreender-me no exercício heurístico inerente à minha condição
de pesquisadora (RICOUER, 1996).
Nessa tessitura, busquei compreender as experiências com a Matemática, nos
percursos de formação, expressas nas narrativas de pedagogas/professoras. E encontrei nas
significações contidas nas narrativas os elementos de composição das unidades de análise
temática. Indico-as como subtítulos deste capítulo na possibilidade de abordar a formação
docente com base nas trajetórias das profissionais, superando a visão prescritiva, que muitas
vezes, anula suas vozes e seus saberes (GOODSON, 2007; NÓVOA, 2012). Desse modo,
visei identificar a construção das relações de pedagogas/professoras com a Matemática nos
percursos de formação e apreender possíveis ressonâncias das experiências com a Matemática
na prática de pedagogas/professoras, evidenciando esses textos como potencializadores da
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reflexão sobre as práticas docentes na superação da ruptura vida e trabalho (KRAMER, 1998).
Acerca dessa questão, Souza (2011, p. 215-216) menciona:

As dimensões pessoais e profissionais são estruturantes do ofício que tecemos, das
marcas construídas ao longo da vida e das trajetórias constitutivas das histórias
individuais e coletivas. [...] as narrativas pessoais e profissionais revelam os modos
como ocupamos os espaços e como nos relacionamos com o trabalho e com as
produções concernentes à arte ou ao ofício de educar.

Mediante o artesanato construído, as linhas deste capítulo apresentam a análise dos
dados, inspirada na produção de análise interpretativa-compreensiva (SOUZA, 2014; 2011;
2006b; 2004), em razão do meu comprometimento em não me afastar da minha opção pelo
método (auto) biográfico. Para tanto, conforme apresentamos no capítulo anterior, tecemos a
interpretação dos dados, organizados nas seguintes unidades de análise temática: O tornar-se
professora; Marcas da relação com a escola; A profissão professor e seu papel social; Ensino e
aprendizagem de Matemática.
Por meio da proposta de análise dos dados, as dimensões de pesquisa e formação
contidas nas narrativas (auto) biográficas me exigiram um posicionamento cuidadoso, em
especial no modo de escuta das narrativas das pedagogas/professoras, através de um olhar
atento a operar uma compreensão dos seus “[...] modos de escrever a vida” (SOUZA, 2011, p.
215), a fim de produzir o desvelamento das vinculações com suas práticas cotidianas.

2.1 O TORNAR-SE PROFESSORA

Ao adentrar nesta unidade de análise temática, reafirmo o aporte orientador das
minhas reflexões a abarcar a profissão docente como produção vida-formação, que nesse viés
entrelaça a pessoalidade e a profissionalidade, configurando-se como processo atrelado à vida
e, desse modo, inacabado, constituindo-se desde a vida na família, o vivido na escola, o
percurso na licenciatura até a inserção na profissão. Por esse prisma, reconheço a profissão
professor como uma composição que envolve a vida fora e dentro da escola num percurso de
elaboração no movimento de tornar-se professor (FONTANA, 2010; NÓVOA, 1995;
SOUZA, 2006a, 2006b). Movimento esse permanente, processando-se ao longo da existência,
constituindo a infinitude na finitude (FREIRE, 1997).
Concebo a profissão professor como processo de construção do tornar-se profissional
da docência, atrelado ao contexto histórico, sofrendo as influências relacionadas aos fatores
de ordem política, econômica e social. Nessa perspectiva, considero o sentido da docência
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como atividade profissional, a implicar na profissionalização, uma vez que essa se constitui
como representação da profissão, ou seja, comporta a produção identitária como uma
construção cultural, tecida nos entremeios do individual e do coletivo (NÚÑEZ; RAMALHO,
2008).
Diante disso, entendo que a docência abriga como particularidade um aprendizado
marcado pela entrada da pessoa na escola, isto é, a docência é produzida também a partir das
experiências da discência, pois nas relações estabelecidas na condição de estudante
aprendemos acerca da atividade docente. Com as produções das marcas do vivido, vamos
elaborando a nossa própria identidade profissional. Nessa perspectiva, referendo-me nas
contribuições de Moita (1992) e Nóvoa (1992) para pensar a identidade como construção
inacabada, já que se dá de modo processual, conforme aquilo que o sujeito produz do vivido.
“[...] uma construção marcada pelas experiências, opções e práticas [...]” (MOITA, 1992, p.
116). Assim, Nóvoa (1992, p. 16) afirma: “[...] processo que necessita de tempo. Tempo para
refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças”. Referendo-me ainda
na contribuição de Santos e Ribeiro (2014, p. 89), ao articularem as experiências à
constituição da identidade docente:

As experiências vividas na docência apresentam possibilidades exponenciais para
analisar as aprendizagens desenvolvidas pelos professores e as relações que
estabelecem com a constituição permanente de suas identidades profissionais.
Partimos do pressuposto de que a identidade profissional não é fixa, linear, nem
imutável, ao contrário, desenvolve-se permanentemente nas inter-relações
estabelecidas entre os sujeitos em suas experiências históricas e culturais.

É me propondo à escuta das experiências das pedagogas/professoras, expressas em
suas narrativas orais e escritas, que percebo a docência como possibilidade resultante das
circunstâncias vividas de modo particular por elas, a indicar as interferências do contexto
permeado por questões sociais e econômicas. Na centralidade deste estudo, estão as vidas de
Cristina, Graça, Jerusa e Rita, apresentadas nos traçados das trajetórias de como vêm se
tornando professoras. No intento do desvelamento da relação delas com a Matemática, busco,
na dedicação à leitura das narrativas (auto) biográficas, a compreensão de como esse tornar-se
professora vem ocorrendo.
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2.1.1 A influência da família no processo de escolarização e na escolha da profissão

As

linhas

das

narrativas,

ao

apresentarem

os

percursos

escolares

das

pedagogas/professoras, expressam a interferência familiar nesse processo, especialmente da
mãe, figura marcante no que diz respeito à entrada na profissão.

Cristina: Tenho muita gratidão por minha mãe ter me incentivado a estudar, fazer
concurso e ter uma profissão. Meu pai, mesmo não tendo estudo, sempre mostrou
que o estudo é muito importante e que era a única coisa que podia deixar para nós.
[...] Quando eu fui fazer Magistério, tinha gente que falava, como se por eu ser de
Itaibó, eu não tivesse capacidade para ir fazer um curso assim, continuar estudando
(NEC-1, 22 mar. 2014).
Jerusa: Fui fazer Magistério por pressão de minha mãe! Depois de três anos de
formada, fui trabalhar numa creche e a partir daí começou minha história como
professora. [...] Quanto à escolha da minha profissão, foi bem coisa de minha mãe. E
eu não gostava muito! Quando comecei a me preparar para o estágio, quase desisto,
muito estudo, trabalho [...]. Mas minha mãe me empurrando, dando força [...] (CJ-1,
9 jul. 2014).
Graça: Ser professora não foi nada de sonho. Essas coisas assim. A família dizia
que com o Magistério eu ia ser professora, ia ter uma profissão e trabalho certo. Foi
desse jeito (NOG-1, 22 mar. 2014).
Rita: Eu nasci para ser mãe, dona de casa e professora. E minha mãe me incentivou.
Ela projetou seus sonhos em mim e isso é complicado porque sou outra pessoa
(NER-1, 22 mar. 2014).

As narrativas apresentam a tomada de consciência das autoras do modo como
ingressaram na docência e o sentido de importância atribuído ao curso de Magistério,
Modalidade Normal (LDBEN 9.9394/96) a demonstrar o empenho e o esforço delas e das
famílias, inclusive ao enfrentarem os desafios da exclusão social, o que me faz pensar sobre a
garantia da continuidade dos estudos como um direito ainda negligenciado. Acerca dessa
situação, concordo com Freire (1998, p. 28) ao insistir na possibilidade de superação,
afirmando: “[...] uma das significativas vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado
capazes de ir mais além de seus condicionantes”. Na processualidade da vida, a atuação da
existência humana promove a possibilidade das transformações significadas como “[...]
desmanchamentos de certos mundos e formações de outros” (ROLNIK, 1993, p. 15).
Os excertos, ao fazerem referência ao ingresso na profissão, sinalizam que para elas e
suas famílias a perspectiva do estudo, do Magistério e de serem professoras estava ancorada
numa visão da educação como “redentora”, conferindo a essa conquista da profissão uma
conotação de garantia do progresso e, nesse sentido, de busca pela superação da condição de
excluídos, como marcas das pessoas desprovidas de escolarização.
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A narrativa de Rita aponta certa indignação dela relacionada à interferência da mãe em
sua vida. Percebo que a pedagoga/professora foi provocada a refletir sobre as atitudes de sua
mãe, enfatizando, em sua reação, a condição de narradora a dar sentido a sua história,
reafirmando a importância da produção narrativa como advertência à lógica capitalista, a
impregnar um ritmo acelerado ao mundo, negando o lugar da experiência a ser tecida nas
narrativas dos homens e mulheres, tendo em vista usurpar-lhes a criticidade (BENJAMIN,
1994). Com base nessa crítica a alertar sobre um mundo pobre de experiências, ao encontrarse como realidade repleta de estímulos, de informações, mas carente de comunicação, Souza
(2006b, p. 92) ressalta:

[...] assistimos à morte e ao sentido formativo das narrativas diante do pragmatismo
e da emergência do utilitarismo prático das nossas ações sociais e humanas, porém é
preciso que os sujeitos autorizem-se a falar de si, a cambiar experiências, a aprender
com os outros e consigo próprio.

Em seu depoimento, Rita também evidencia a concepção inatista a qual contempla a
ideia da pessoa nascer preparada para ser isso ou aquilo, numa visão determinista, que limita a
existência humana e justifica fracassos ou sucessos, afirmando-os como dons inerentes ao ser
humano. Desse modo, Rita declara inicialmente ter nascido para ser professora, condição
atrelada, nesse caso, à ideia de vocação. Tal declaração emprega uma compreensão de
docência como algo inato ao indivíduo, como um dom para ser docente, anunciando uma
ideia de predestinação (FONTANA, 2010).
Apresento, então, um posicionamento divergente da visão de Rita, pois este estudo
abriga a docência, e a concebe como uma profissão, o que requer aprendizagem. Subsidio essa
argumentação em Santos e Ribeiro (2014, p. 90) ao discutirem acerca da profissão docente,
negando a ótica da vocação, afirmando que: “[...] não nascemos prontos para ensinar: vamos
nos forjando como sujeitos históricos e envolvidos em um contexto socioeconômico e cultural
específico”. Por essa ótica, afirmo que a profissão professor exige saberes específicos,
segundo a formação para o exercício desse ofício, bem como dos conhecimentos elaborados
no contato com a atividade profissional em questão.
Desse modo, o ensino, como atividade do trabalho docente, não pode ser tratado como
algo natural pois consiste numa atividade intelectual. De acordo com Nóvoa (2012, p. 15),
“[...] exige um esforço próprio de elaboração e reelaboração [...]”. Ademais, não pode ser
reduzido à aplicação de técnicas, nem de teorias, por exemplo. Tal reducionismo consiste na
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desvalorização da profissão, inserida como marca no processo histórico da profissionalização
docente, em razão de influências políticas, econômicas e sociais.
Com base nas considerações mencionadas, destaco a relevância de investimentos, os
quais aproximem os professores das discussões sobre a profissionalização docente, a fim de
viabilizar um contexto que abarque a reflexão por parte desses trabalhadores, acerca do
próprio trabalho (TARDIF, 2007; TARDIF; LESSARD, 2007; NÚÑEZ; RAMALHO, 2008).

2.1.2 Práticas vividas na condição de discente como fonte de aprendizagem para a
docência

As narrativas revelam experiências com professores cujas atuações influenciaram os
caminhos das pedagogas/professoras, permitindo-me o desvelamento de marcas da
composição da identidade docente ao compreender que a professora que venho sendo tem
ressonâncias do vivido nos meus percursos formativos.

Cristina: [...] a pró que mais me marcou foi a da quarta série. Ela era muito
dinâmica e suas aulas eram maravilhosas. Hoje, muita coisa do que faço em sala de
aula tem um pouco dela (NEC -1, 22 mar. 2014).
Graça: Aprendi a gostar de Matemática com uma professora e hoje faço como ela.
Consigo fazer com que meus alunos gostem da Matemática. Eles se destacam ao
chegar no Ensino Fundamental II. Eu tenho que ensinar para que eles aprendam. [...]
Só consegui gostar de Matemática pela maneira tão competente e conhecedora dos
assuntos dessa professora. Ela fez com que eu aprendesse e hoje é como atuo em
sala (NOG-2,26 mar. 2014).
Jerusa: [...] São duas prós especiais, que nunca esqueci. Pessoas que marcaram na
minha vida: uma da infância e a outra lá do Magistério. E vejo que estão presentes
até hoje. Hoje, como professora, sou um pouco como elas, vou criando vínculos com
meus alunos (NOJ -1, 22 mar .2014).
Rita: Eu tinha uma professora de Ciências que brincava, mas não perdia o controle
da turma. E um professor de História que fazia debates maravilhosos, a gente
aprendia com facilidade. Acho que copiei um pouco deles (NER-2, 26 mar. 2014).

Ao me aproximar das experiências de Cristina, Graça, Jerusa e Rita, por meio da
escuta de suas narrativas, compreendo a influência dessas pessoas apresentadas em seus
relatos, como pistas do passado sendo atualizadas, a me permitir conhecer os percursos
profissionais das pedagogas/professoras (DELORY-MOMBERGER, 2006).
Nesse sentido, recorro a Benjamin (1994), na compreensão de que as narrativas
contêm, além das experiências das autoras, também as experiências alheias, nesse caso, as dos
professores mencionados. Por esse viés do entrelaçamento das experiências, apoio-me nos
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estudos de Tardif (2007) a considerar o processo de aprendizagem instalado na docência, uma
vez que a profissão se constitui como processo, englobando uma formação ao longo da vida.
Nesse sentido, há uma composição heterogênea e sempre em devir, constituindo-se de saberes
pessoais, saberes provenientes da formação no período escolar, nos cursos de Magistério,
licenciaturas e demais cursos, bem como de livros utilizados e do contato com o cotidiano do
trabalho docente na atuação profissional.
O referido autor explica a pluralidade dos saberes dos professores, tecendo a ligação
com o vivido por eles, proporcionando-me o entendimento acerca da aprendizagem de ser
professora contida nas linhas das histórias de Cristina, Graça, Jerusa e Rita. Suas narrativas
me dizem das ressonâncias das práticas dos professores que tiveram acionando-as em seus
modos de atuarem na profissão. Sobre isso, reflete Tardif (2007, p. 64):

[...] pode-se constatar que os diversos saberes dos professores estão longe de serem
todos produzidos por eles, que vários deles são de um certo modo „exteriores‟ ao
ofício de ensinar, pois provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente
dita ou situados fora do trabalho cotidiano. Por exemplo, alguns provêm da família
do professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros procedem das
universidades; outros são oriundos da instituição ou do estabelecimento de ensino
[...].

Sinalizo

ainda

a

relevância
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condição
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narradoras,

assumida

pelas

pedagogas/professoras no desenvolvimento desta pesquisa, permitindo-lhes a apropriação dos
seus processos de formação (NÓVOA, 1995). Através da elaboração das narrativas (auto)
biográficas, no contato com suas histórias, elas puderam tecer relações das trajetórias
profissionais com seus percursos escolares, alcançando a compreensão sobre o tornar-se
professora (SOUZA, 2006b).

2.1.3 A relação com os educandos

Na dinâmica de tornar-se professora, os educandos também são fontes de aquisição de
saberes. Com eles, também aprendemos. No compromisso do ofício docente de ensiná-los,
mobilizamos saberes a fim de atender às necessidades dos nossos educandos. Há, nessa
socialização, uma vinculação entre docência e discência, implicando em relações construídas
entre docentes e discentes, nas quais afetamos e somos afetadas.

Cristina: Sou uma professora amorosa, exigente, amiga, atenciosa e dedicada
(NEC-1,22 mar. 2014).
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Jerusa: A gente se acha dona dos alunos. A gente tem muitos anos de estrada. Cada
aluno da gente é uma parte da vida da gente [...]. Quando olho para minha
caminhada como educadora, vejo que cada dia na sala de aula é uma nova
aprendizagem. São momentos únicos, cada aluno é único, é importante, é uma
história. Cada ano que começa é um novo começo e assim vou crescendo,
aprendendo e amando minha profissão (NOJ-2,26 mar. 2014).

Identifico

na

significação

apresentada

pedagogas/professoras aos seus educandos.

a

importância

atribuída

pelas

Elas sinalizam a dedicação dispensada aos

educandos e a preocupação com suas vidas, na produção de relacionamentos afetivos. Suas
narrativas afirmam seus modos de serem as professoras que vêm sendo, fornecendo-me pistas
de que sabem como devem agir em suas salas de aula com seus educandos.
Jerusa indica um sentimento de posse, numa expressão de quem assume a
responsabilidade com a existência do outro. Ao falar da experiência com os educandos, ela
admite a singularidade na história de cada um como convocação para mobilizá-la nesse
processo contínuo de tornar-se professora. E analisa seu percurso na profissão, percebendo
que não é a mesma professora de quando iniciou seu trabalho na escola, crescimento que
relaciona ao tempo na profissão. Desse modo, demonstra mais segurança no tocante ao modo
de organizar seu ofício, incluindo nessa organização o relacionamento com os educandos.
Na interação com os educandos, em seus posicionamentos diante das situações vividas
com eles, nas atitudes e ações do cotidiano escolar, as pedagogas/professoras acionam os
saberes da experiência. Acerca dos saberes dos professores, Tardif (2007, p. 38-39) apresenta
a seguinte definição:

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua
profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela
validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de
habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-los de
saberes experienciais.

Diante do exposto, penso a tessitura do tornar-se professora como processo implicado
na relação com os educandos, tendo em vista que é na interação com eles e com seus pares, no
cotidiano

da

escola,

no

enfrentamento

da

labuta

do

ofício

docente,

que

as

pedagogas/professoras escrevem seus percursos. É nesse espaço da escola, no encontro entre
esses sujeitos, suas socializações, frustrações e realizações, que a docência vai sendo tecida.
(ARROYO, 2013).
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2.1.4 Desafios no processo de formação na Universidade

Ao olhar para os percursos das pedagogas/professoras, encontro no excerto a seguir a
licenciatura como uma aquisição após a entrada na profissão, exigindo uma reorganização da
vida.

Graça: O período da Pedagogia foi difícil. Tinha que conciliar trabalho, estudos e
maternidade [...]. O medo de errar era constante e a superação vinha a cada dia (CG1, 9 jul. 2014).

A situação narrada por Graça ocorreu também com as demais pedagogas/professoras,
uma vez que todas, ao ingressarem no curso de Pedagogia, já atuavam na docência. Nesse
sentido, a narrativa me provocou a refletir acerca da importância da formação adequada, a fim
de viabilizar as condições para que os profissionais estejam habilitados a realizarem um
ensino de qualidade. Nesse caso, a formação na graduação consiste em investimento no
processo formativo dos docentes, fornecendo-lhes a possibilidade de produção de
conhecimentos com base nas teorias estudadas, permitindo-lhes avançarem em suas práticas
de professoras, subsidiadas pela condição da análise do processo ensino-aprendizagem. A esse
respeito, reporto-me a Santos e Ribeiro (2014, p. 90):
A formação de professores, em serviço, mobiliza um conjunto de aprendizagens que
ocorrem relacionadas ao trabalho, tomando como referência os processos de
aprender e de ensinar que se incorporam ao cotidiano das organizações escolares.
Baseia-se na perspectiva de transformar os saberes profissionais, a partir do estudo e
da reflexão permanente sobre os problemas enfrentados pelo coletivo, e considera os
conhecimentos e as experiências docentes, transformando as práticas profissionais e
a própria organização do trabalho.

Ao apontar a importância da formação em serviço como suporte para o
desenvolvimento profissional dos docentes, aproximo-me do vivido na relação entre vida
pessoal, vida acadêmica e vida profissional. A vida, presente no relato de Graça, expõe o
desafio de conciliar tais dimensões. O tempo para a família, o tempo para o estudo e o tempo
para o trabalho exigem dessa mulher, assim como das suas colegas e de inúmeras outras, por
todo o Brasil, novas demandas, em atividades acumuladas.
Com base no mencionado, destaco o esforço empregado no intento de realizar a
graduação em Pedagogia e me desloco para lembrar as narrativas sobre o processo de
escolarização, nas quais ficaram impregnadas as marcas das dificuldades enfrentadas pelas
pedagogas/professoras e por suas famílias. Desse modo, pontuo a configuração do acesso à
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educação como um caminho que ainda oferece obstáculos, às classes menos favorecidas
economicamente.
Ao ler o texto de Graça, visualizo a lacuna existente na viabilização do acesso à
formação em serviço como responsabilidade de políticas públicas elaboradas com vistas a
garantir a qualidade do processo formativo e o acesso a ele. Noto, na expressão da narradora,
a angústia pelo receio de fracassar e o alívio causado pelo êxito, demonstrando a possibilidade
de uma lógica perversa, responsabilizando apenas o sujeito pela sua formação (ARROYO,
2013; BRAGANÇA, 2012).

2.1.5 A Matemática em cursos de formação
No movimento de “caminhar para si”

10

(JOSSO, 2010, p. 83-84), organizando suas

experiências nas narrativas (auto) biográficas, as pedagogas/professoras acionaram o lembrar,
o narrar e o refletir e me contaram do encontro11 com a disciplina Matemática nos percursos
formativos e na profissão, ao identificarem aprendizagens, dificuldades, êxitos, superações,
relacionamentos e ao analisarem como tem sido a atualização das suas práticas nesse
deslocamento temporal a engendrar passado, presente e futuro. São linhas da composição do
tornar-se professora, necessárias à minha investigação no intento pela compreensão das
experiências das pedagogas/professoras com a Matemática. Nesse viés, produziram
depoimentos a me dizer sobre o vivido nos cursos de formação com a disciplina Matemática.

Cristina: No Magistério, as aulas de Metodologia da Matemática foram dinâmicas e
aprendíamos como aplicar atividades diferenciadas na sala de aula. Eu mesma
construir minha maneira de ensinar Matemática [...]. Eu mesma criei, através dos
livros, cursos, né? No Magistério, acho que a disciplina de Metodologia da
Matemática ajudou com essa parte lúdica, de jogos. E na Pedagogia também foi
assim (NOC -3,21 jul. 2014).
Rita No Magistério, a Metodologia da Matemática, eu gostei. E na instituição X,
acho até que foi a mesma professora. Me ajudou porque ensina a gente a usar jogos.
[...] Na Pedagogia foi um aprofundamento do Magistério. Não é que os jogos
matemáticos me ensinaram, é que através deles perdi o „medo‟ de ensinar
Matemática. Eu não passo nada como foi passado pra mim para os meus alunos. Eu
trago toda a Matemática de uma forma bem dinâmica, porque pra mim foi muito
ruim. [...] (NER -3, 21 jul. 2014).

10

A expressão é utilizada para representar a formação humana, ilustrando esse processo como percurso do sujeito
numa viagem a explorar o viajante numa experiência para a compreensão do itinerário e de si mesmo.
11
Com inspiração em Larrosa (2002), emprego a palavra atrelando-a à experiência na implicação da nossa
abertura para a ocorrência de encontros em que algo nos aconteça e nos toque.
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Nas narrativas de Cristina e Rita, aparecem evidências sobre aprendizagens produzidas
nos percursos trilhados no Magistério e na Pedagogia. Elas fazem referência à disciplina
Metodologia da Matemática, indicando sua contribuição no tocante ao uso de jogos no ensino
da Matemática. Sobre essa questão, percebo certa limitação na contribuição mencionada por
elas, podendo significar um reducionismo da referida disciplina, considerando que as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Pedagogia, no tocante à sua
estrutura, contemplam o trabalho didático com os conteúdos correspondentes às disciplinas
dos primeiros anos de escolarização, conforme dispõe a Resolução CNE/CP n.1, de 15 de
maio de 2006.

Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a
autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de: [...] h) estudo da Didática,
de teorias e metodologias pedagógicas, de processos de organização do trabalho
docente; i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas
por crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros
anos de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História
e Geografia, Artes, Educação Física; [...] (BRASIL, 2006, p. 3).

Frente ao mencionado, convoco as considerações de Mello e Curi (2010, p. 11), acerca
das implicações da formação docente no ensino da Matemática nos anos iniciais:

[...] para haver um adequado ensino de matemática, nos anos iniciais, é preciso que
o curso de formação inicial ofereça oportunidades para consolidar e aprofundar, de
forma articulada, o conhecimento dos conteúdos matemáticos, os conhecimentos
didáticos desses conteúdos e o conhecimento do currículo de matemática, com a
realização de atividades práticas que possam levar os professores à reflexão e com
base em teorias que as fundamentam.

Tendo em vista o meu interesse, nesta investigação, pelas experiências de docentes
com a Matemática, e sendo essas professoras licenciadas em Pedagogia, abordo o papel da
Matemática na referida graduação, ressaltando a sua importância como ferramenta
indispensável ao trabalho docente por tratar-se de conteúdo a ser ensinado. Ao remeter-me à
formação do pedagogo na condição de docente responsável pelo ensino na educação infantil e
nos anos iniciais da educação básica, sinalizo algumas conclusões de pesquisas sobre o tema;
a fim de fundamentar minha percepção acerca da fragilidade existente nesse processo
formativo:

Os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica (Alfabetização,
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física)
comparecem apenas esporadicamente nos cursos de formação; na grande maioria
dos cursos analisados, eles são abordados de forma genérica ou superficial no
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interior das disciplinas de metodologias e práticas de ensino, sugerindo frágil
associação com as práticas docentes; [...] (GATTI, 2009, p. 54).

A abordagem da Matemática nos cursos de formação parece restrita às disciplinas de
metodologias e práticas de ensino, reduzindo a perspectiva de carga horária suficiente,
destinada ao propósito de oferecer, durante a formação, uma abordagem consistente, visando
contemplar as necessidades dos docentes através da oportunidade de entendimento da
natureza e aplicação da Matemática e de reflexões sobre as experiências com a referida
disciplina (CURI, 2004; GRANDO; TORRICELLI, 2012).
Segundo Cristina e Rita, a Metodologia da Matemática oportunizou a elas o
aprendizado de uma estratégia de ensino com a aplicação de jogos. Inclusive Rita ressaltou a
contribuição dos jogos, estimulando a superação do medo de ensinar Matemática. Nas
narrativas, há evidências da importância atribuída por elas ao uso desses materiais. De acordo
com os estudos de Fiorentini (1994), essa valorização está vinculada a um modo de conceber
a Matemática como conhecimento a ser extraído do mundo físico, pelo ser humano, por meio
da utilização dos sentidos. Há, desse modo, o incentivo à organização da sala de aula como
ambiente que contenha materiais manipulativos. Sendo assim, as atividades desenvolvidas
devem privilegiar os jogos e as situações propícias para que os alunos realizem o contato
sensorial com os objetos mencionados.
Essa tendência do ensino da Matemática está pautada na concepção empirista, numa
visão de que a aprendizagem ocorre pela descoberta a partir do contato humano com o mundo
natural e material. O empirismo representou uma forte influência no ensino-aprendizagem
durante o período da década de 70 até o início dos anos 80, do século XX, originando a
denominada pedagogia ativa, em oposição à pedagogia tradicional, com seu ensino livresco e
centrado no professor como transmissor de conteúdo (FIORENTINI, 1994).
Conforme os pressupostos indicados, as duas abordagens citadas contêm uma ótica da
Matemática que nega o ser humano na condição de produtor de conhecimento, uma vez que
as duas vertentes estão centradas numa perspectiva do conhecimento como algo a ser copiado
ou descoberto, pois ele existe independentemente dos homens e mulheres.
Ainda sobre os depoimentos das pedagogas/professoras, Rita anunciou a
ressignificação da própria prática docente no ensino da Matemática, ao indicar que procede de
outro modo por compreender a experiência negativa com a disciplina durante o processo de
escolarização. A situação apresentada por Rita desvela as influências do vivido na condição
de discente na educação básica, o que me faz retomar a imbricação da discência na docência,
no sentido de reafirmar que estamos nos tornando professores num processo a incorporar
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saberes de tempos e fontes diferentes. Saberes que não são nossos e também saberes que
produzimos. Enfim, vamos nos forjando diante do enfrentamento daquilo que a profissão nos
solicita (FONTANA, 2010; TARDIF, 2007).
Cristina demonstrou seu posicionamento de assumir sua própria formação, elencando
estratégias utilizadas para a promoção da sua aprendizagem. Ela expõe, desse modo, o saber
profissional de professora, destacando suas origens e fontes. Ao narrar sua experiência, diz do
seu modo de escrever o seu percurso na profissão. Na leitura dessas linhas, amparo-me em
Tardif (2007, p. 65) ao explicar que a organização desses saberes tem uma lógica “[...]
pragmática e biográfica”, pois semelhante às ferramentas de um artesão, guardadas numa
caixa, o docente tem esses saberes adquiridos porque foram sendo “armazenados” em suas
experiências. Tal qual o artesão, fará uso do seu “arsenal”, conforme as demandas da lida no
ofício.
Ao apresentarem, em suas narrativas, as experiências com a Matemática nos cursos de
formação, as pedagogas/professoras me convocaram à reflexão sobre necessidades contidas
no âmbito dos cursos de licenciatura, em prol da viabilização de uma formação profissional
adequada aos apelos inerentes à atuação docente, o que requer, justamente, o investimento na
escuta do profissional docente, como possibilidade de reconstruções (BRAGANÇA, 2012).
Cristina: [...] assim fui aprendendo aqui, ali, mas sinceramente na Pedagogia, acho
que não foi (NEC -3, 21 jul. 2014).
Graça: Eu não me lembro da Matemática no Magistério e na Pedagogia eu detestei
a disciplina de Matemática [...]. Eu não aprendi nada, não me ajudou em nada pra
passar pros alunos. É o que eu já sabia, tinha minha base da escola. Tive momentos
difíceis, mas superáveis, pois se até então me encontro em sala de aula a explorar
bem os conteúdos [...] No período de graduação, não tenho o que dizer, pois não
gostei de como foi colocada a Matemática. O que prevalece é a minha experiência
no dia a dia vivenciando os resultados (NOG -3,21 jul. 2014).
Jerusa: No Magistério e na Pedagogia não aprendi nada de Matemática. Na
instituição X, eu filava muito porque a aula não me dizia nada. Aprendi
multiplicação, sem mentira nenhuma, ensinando multiplicação ao terceiro ano no
meu estágio. Foi preciso criar, usar de recursos pra ensinar os meus alunos. Meu
estágio valia dez, e eu não queria tirar nota baixa, queria tirar nota alta (NOJ -3, 21
jul. 2014).

Os excertos das narrativas de Cristina, Graça e Jerusa evocam certo desapontamento
com as Metodologias da Matemática. Suas expressões negam aprendizagens relacionadas às
aulas da disciplina mencionada. Cristina, tendo sinalizado a contribuição referente à utilização
de jogos, conforme consta em narrativa oral produzida por ela na mesma data, na narrativa
escrita, ao falar de si como professora de Matemática, anula aportes vinculados ao curso de
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Pedagogia. De maneira semelhante, os discursos elaborados por Graça e Jerusa também
evidenciam a desvalorização da formação universitária, tendo em vista a negação das duas
acerca de qualquer contribuição referente à Matemática durante o percurso na Pedagogia, e
dizem o mesmo em relação ao tempo no Magistério. O destaque positivo em ambas as
narrativas é atribuído à própria experiência.
Diante do meu enveredamento por essas linhas, reporto-me inicialmente à anulação do
papel da graduação, num posicionamento contrário, por compreender que a formação
universitária, bem como o extinto Magistério, exerce interferências indispensáveis à formação
do professor como profissional, oferecendo-lhe o acesso aos saberes da formação profissional.
Saberes exteriores a eles, organizados, desenvolvidos e acompanhados pela universidade.
Saberes que contemplam os saberes do campo disciplinar, correspondentes às áreas do
conhecimento integradas no formato de disciplinas, e tantos outros saberes (TARDIF, 2007).
Ademais, no tocante à negação contida nas narrativas acerca desses saberes oriundos
da formação na universidade, respaldo-me em indicativos de pesquisas, os quais apontam uma
valorização por parte dos docentes dos saberes experienciais em detrimento dos saberes
profissionais. Haja vista a exterioridade de tais saberes (os profissionais), de cunho científico,
cuja produção é responsabilidade das universidades, possa explicar a manifestação da
desvalorização, por parte dos professores, da própria formação profissional (TARDIF, 2007).
Considero, portanto, a importância dos saberes experienciais sem, contudo, negligenciar o
papel da universidade como espaço propício à reflexão desses saberes na aproximação com os
referenciais teóricos contidos nos saberes profissionais, já que a prática sem o posicionamento
crítico, conceitual, fica esvaziada de sentido, reduzida a dimensão de um fazer dissociado do
pensar sobre esse fazer (SANTOS, 2010).
Em continuidade à escuta das pedagogas/professoras em suas narrativas sobre a
ausência de conhecimentos matemáticos, ao se referirem às Metodologias dessa disciplina,
não desconsidero, conforme já expus, a contribuição da universidade como fomentadora da
formação profissional. Por essa compreensão, tendo em vista a importância do seu papel,
apresento a preocupação de estudiosos como Curi (2004; 2005), Franco (2012), Gatti (2010),
Libâneo (2010) e Nacarato (2010) sobre a formação dos docentes nos cursos de Pedagogia.
Nesse sentido, não há, de minha parte, intenção no aprofundamento de tal temática,
entretanto observo o atravessamento desse assunto nas linhas do meu objeto de estudo. Os
autores mencionados têm realizado pesquisas cujas contribuições sinalizam indícios de
fragilidades na formação dos professores da educação infantil e dos anos iniciais da educação
básica. A meu ver, é fundamental olhar nessa direção pela possibilidade de conter enunciados
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sobre lacunas na formação dos pedagogos. No caso desta pesquisa, em particular, pode haver
ressonâncias dessas questões a atingir as experiências das pedagogas/professoras.
Desse modo, relaciono as questões apontadas pelos pesquisadores citados: formação
de um professor polivalente, a carga horária destinada ao curso, a organização dos currículos,
as disciplinas destinadas ao trabalho dos ensinos de conteúdos específicos, a formação dos
professores de tais disciplinas; a exemplo da Metodologia da Matemática, bem como o
tratamento dicotômico referente à teoria e prática com estágios que ocorrem de modo
estanque ao final da trajetória do estudante na licenciatura. Segundo Gatti (2010, p. 1370),
“[...] esta formação é feita de forma ainda insuficiente, pelo grande desequilíbrio entre teorias
e práticas, em favor apenas das teorizações mais abstratas”.
Tecendo a relação das questões elencadas com o viés das linhas desta pesquisa,
percebo que no tocante ao trabalho com a Matemática, durante a formação no curso de
Pedagogia, há escassez de tempo para uma proposta que atenda efetivamente às necessidades
desse percurso formativo, tendo em vista realizar o aprofundamento dos conhecimentos
matemáticos a fim de suscitar reflexões sobre as crenças produzidas pelos sujeitos em suas
experiências anteriores ao período da graduação, em razão do conhecimento de que essas
crenças poderão repercutir no ensino da disciplina. Conforme as pesquisas apontam, há nas
questões apresentadas implicações que podem afetar a qualidade da formação do pedagogo,
haja vista a preparação de um professor polivalente em condições desfavoráveis, ampliando
desafios e dificuldades, por se tratar de um docente cuja responsabilidade de ensino abarca a
Matemática e todas as demais disciplinas referentes à escolarização inicial.
A esse respeito, Lima e Curi (2010) expressam a necessidade de mudanças na
formação dos professores, com investimento em reflexões que possam abarcar a influência
das crenças, resultantes das experiências na discência, nas práticas docentes. Nesse viés,
assinalo a necessidade da formação desse professor contemplar, além da metodologia de
ensino da disciplina, seus conceitos e procedimentos em vias de aprofundar os conhecimentos
matemáticos para evitar que as crenças referentes ao processo de escolarização sejam
reforçadas, o que pode interferir de modo negativo na atuação docente (CURI, 2005).
Nos entremeios das linhas tecidas, tomada pelo intento de investigadora, pus-me a
olhar para os caminhos trilhados por Cristina, Graça, Jerusa e Rita, e fiquei a reconstruir suas
trajetórias através das leituras cruzadas das narrativas, experimentando a sensação de estar
fazendo o caminho de cada uma. Tal posicionamento se fez necessário à compreensão dos
modos como elas vêm se tornando pedagogas/professoras, percurso constituído de pistas
sobre suas experiências com a Matemática.
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2.2 MARCAS DA RELAÇÃO COM A ESCOLA

O trabalho com as narrativas (auto) biográficas me possibilitou encontrar vestígios das
relações das pedagogas/professoras com a escola como marcas provocadas pelas experiências
dos percursos escolares (CATANI; BUENO; SOUSA, 2000). Ao falar em marcas, refiro-me a
elaborações daquilo que nos afeta (ROLNIK, 1993). Segundo estudos de Josso (2010), os
acontecimentos que marcam os indivíduos podem se constituir em experiências fundadoras,
as quais nos dizem sobre a perturbação causada nos percursos das pessoas e o efeito
produzido no modo como elas respondem a essas provocações. Nesse sentido, as implicações
dessas marcas produzidas na trajetória individual revelam aprendizagens inscritas na vidaformação. “[...] Nas menções feitas aos significados que a escola assume para os indivíduos
que relatam suas histórias de formação, é frequente a inclusão de lembranças dos inícios na
escola e de suas ressonâncias” (CATANI; BUENO; SOUSA, 2000).

2.2.1 Relações afetivas entre os sujeitos e o processo ensino-aprendizagem

Aponto nas narrativas das pedagogas/professoras evidências de relações afetivas com
a escola. Em destaque, professores cujas marcas positivas têm influenciado a construção
profissional delas, bem como, a interferência de familiares, oferecendo estímulo positivo no
processo de aprendizagem.

Jerusa: E a escola sempre foi a continuação da minha casa. As professoras eram
amigas da minha mãe. Fecho os olhos e parece que escuto aquela voz amorosa da
minha primeira professora, contando histórias, ensinando, orientando. E os abraços
dela eram um conforto. [...] Tenho uma professora da infância e outra do Magistério
que marcaram minha vida. Vejo essas pessoas presentes até hoje. E eu como
professora vou criando vínculos com meus alunos (NEJ -1, 22 mar. 2014).
Rita: Penso que minha aprendizagem começou pela cozinha com minha avó. E na
escola o que eu mais gostava era da feijoada na merenda. E hoje, o que mais gosto
de fazer é de cozinhar e fazer a minha própria comida (NER -1, 22 mar. 2014).

Nos excertos anteriores, considerei as marcas da relação com a escola como
possibilidades do aprendizado da profissão de professora. No entendimento da condição
processual da profissão, identifiquei nessas relações afetivas entre os sujeitos envolvidos no
processo ensino-aprendizagem, as professoras iniciando a construção da professora que
viriam a estar se tornando através do convívio com docentes e familiares. Concordo com
Fontana (2010) sobre a profissão de professora, a qual aparece nesse sentido muito mais como
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aprendizado do que como escolha. Conforme afirma essa autora: “[...] o aprendizado evoca
uma ideia de movimento de elaboração e reelaboração dos significados e sentidos das práticas
culturais em nós” (FONTANA, 2010, p. 111). Diante do exposto, compreendo que não
nascemos professoras e que essa profissão imbricada na dimensão pessoal vai sendo
construída conforme o que vamos produzindo com as experiências vividas (NÓVOA, 1992;
SOUZA, 2004).
Encontrei outras pistas de marcas positivas no que concerne às relações tecidas no
ambiente escolar, representado por Cristina como espaço de encontros na trajetória vivida, em
que se aprende e se ensina, conforme aparece no excerto abaixo.

Cristina: Na escola, sempre tive muito contato com professores e funcionários, pois
minha mãe e meu pai trabalhavam na escola em que estudei. Adorava ir para escola,
sempre gostei de estudar [...] ajudava meus colegas com dificuldades (NEC -1, 22
mar. 2014).

Com base no fragmento anterior, convoco a percepção de Freire12 sobre a escola como
muito além das instalações físicas e dos materiais pedagógicos; a escola, em primeira
instância, como “[...] lugar de fazer amigos, uma vez que a escola é encontro de gente”.
Nesses encontros aos quais Cristina se referiu, há indicação de atrasos nos percursos escolares
de alguns indivíduos que eram seus colegas de turma, e ela reencontrou como seus alunos:
“Voltei como professora para a escola onde estudei. Reencontrei professores como colegas e
colegas como alunos” (NOC -1, 22 mar. 2014). Em outra narrativa, Cristina faz menção a esse
atraso dos colegas durante seu percurso escolar ao dizer: “[...] A turma sempre fracassava”.
(NOC -3, 21 jul. 2014). Ela diz também sobre as condições precárias de funcionamento de
grande parte das escolas públicas do nosso país, ao sinalizar as dificuldades referentes à
unidade escolar na qual atua como docente: “[...] Quando eu entro na sala de aula e vejo
aqueles meninos, aí eu olho uma sala pequena, quente, sem recursos [...] E como fazer para
animar essas crianças”? (NOC -5, 3 set. 2014).
As narrativas citadas me fazem refletir acerca das condições de acesso e permanência
na escola pública brasileira porque educação como direito de todos não se garante apenas com
a oferta de vagas nas escolas sem condições que assegurem aos estudantes o alcance do
aprendizado. Sobre esse posicionamento, Oliveira (2011, p. 333) comenta:

Apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, a população brasileira permanece
vergonhosamente pouco escolarizada. [...] Mesmo com esse crescimento verificado
12

Faço referência ao poema: “A Escola É”, de autoria do educador brasileiro Paulo Freire.
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da taxa de escolarização da população nas faixas consideradas, ainda são muitos os
desafios para alcançarmos indicadores sociais satisfatórios.

Cristina apresentou ainda o vínculo estabelecido por ela, na condição de professora,
com as histórias dos alunos ao expressar sua satisfação em contribuir com a formação deles.
Noto a presença da afetividade ao considerar a preocupação da docente com o percurso
escolar dos seus alunos.

Cristina: [...] Gosto da lembrança de uma aluna que encontrei tempos depois e disse
nunca ter esquecido as minhas aulas. [...] Tenho orgulho por aqueles que venceram
(NOC -1, 22 mar. 2014). [...] Quero que meus alunos sintam o desejo de aprender
[...] de forma lúdica, como se fosse uma brincadeira entre amigos (CC -1, 8 jul.
2014). [...] Hoje, como professora, tento fazer o melhor por meus alunos, busco
levar para a sala de aula o que sei que será necessário para a vida deles (NEC -1, 22
mar.2014).

Assinalo a importância da afetividade na relação tecida entre docentes e discentes pela
promoção de vínculos, os quais potencializam o processo de ensino e aprendizagem (JOSSO,
2010). Penso, portanto, a escola como espaço onde construímos relações, nas quais o outro
nos afeta e nós o afetamos. Isso ocorre na relação de professores e educandos. Assim, Freire
(1998, p. 25) compreende que “[...] não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do
outro”. E nessa ótica, o autor indica a imbricação da afetividade com a cognoscibilidade, o
que reassegura a relevância da afetividade no contexto de ensino-aprendizagem como
implicação com a vida de seres humanos que, no encontro da sala de aula, elaboram
produções de si, dos outros e do mundo (FREIRE, 1998).
A escola, nesse viés, se configura como espaço democrático, oportunizando aos
indivíduos desenvolvimento cultural, científico e tecnológico. Uma escola realmente
comprometida com o acesso à educação de qualidade, contribuindo desse modo com a
superação das desigualdades e injustiças sociais. Uma escola mediadora da cultura popular
com a cultura erudita, oferecendo aos indivíduos a apropriação do conhecimento científico,
através de um projeto político-pedagógico alicerçado no compromisso de justiça social
(LIBÂNEO, 2010; PARO, 2007; 2011; SAVIANI, 1991).

2.2.2 Práticas pedagógicas autoritárias

Há também a produção de marcas negativas referentes a atitudes autoritárias de
docentes, conforme percebo no depoimento de Jerusa: “Tive marcas ruins também como levar
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o nome de „mijona‟ por causa de uma professora que não me deixou ir fazer xixi” (NEJ -1,22
mar. 2014).
Em relação às práticas autoritárias, as quatro pedagogas/professoras apresentaram em
seus percursos escolares o mestre como figura portadora de poderes decisórios sobre as vidas
dos estudantes, uma vez que, conforme as narrativas elaboradas, os professores interferiam
nas vidas dentro e fora da escola, contando com total apoio da família e da comunidade, em
virtude da imagem de prestígio dos docentes como “detentores do saber”. Ainda conforme as
narrativas, as práticas autoritárias estavam também presentes nas atitudes das famílias,
especialmente, dos pais.

Cristina: [...] O que eu não gostava era do castigo que a pró dava aos colegas que
não faziam atividade. Ela colocava todos de joelhos no milho. Era normal essa
atitude e nossos pais concordavam (NEC -1, 22 mar. 2014).
Graça: [...] Meu pai foi uma figura marcante na minha alfabetização; recordo-me
quando ele, com seu jeito autoritário, pegava o ABC [...]. Lembro ainda o recreio, a
merenda e uma surra de régua que a professora deu numa coleguinha minha. Foi
horrível! Aquilo me marcou muito e fiquei cada vez mais calada (NEC -1, 22 mar.
2014). [...] Às vezes, fico procurando respostas para explicar minha maneira de ser,
sempre muito quieta. Não sei [...] pode ser oriundo de uma educação muito rigorosa,
onde o pai era a autoridade máxima e não dava aos filhos o direito à liberdade de
expressão. Pode ter sido isso (CG -1, 9 jul. 2014).
Jerusa: [...] Toda professora de Matemática era ruim. Eu estudava e não adiantava
nada. Eram tão grosseiras. Ao lembrar isso, me deu até uma vontade de chorar (NOJ
-3, 21 jul. 2014).
Rita: [...] Quando comecei a estudar, tinha medo, tanto medo que nem pedia pra ir
ao banheiro. Acho que os adultos eram muito autoritários (NOR -1, 22 mar. 2014).

As narrativas contêm a presença das marcas de uma visão “bancária” da educação no
contexto educacional retratado por Cristina, Jerusa, Graça e Rita. Segundo Freire (1997, p.
58-59), essa visão concebe os educadores como sujeitos e os educandos como objetos numa
relação na qual os professores são considerados “sábios” e doam a “sabedoria” aos alunos,
situados numa posição de ignorantes; tratados, assim, como seres inferiores. Por essa visão, a
educação escolar é excludente, uma vez que o ensino é concebido como transmissão de
verdades e de modelos a serem repetidos. Desse modo, os educandos são convocados à
reprodução do apresentado a eles por professores e livros didáticos. Aqueles que não
conseguem êxito experimentam o fracasso, podem ser punidos com castigos e, muitas vezes,
desistem da escola, em razão de sentirem-se incapazes.
Por meio das leituras das narrativas produzidas pelas pedagogas/professoras, encontro
indícios relacionados à naturalização das posturas autoritárias praticadas pelos pais e

72

professores. Num dos excertos, Graça pensa sobre a sua forma de ser (quieta), fazendo
referência à influência da educação paterna. Acerca do exposto por ela, apresento o olhar de
Benjamin (1994) a mostrar como os modos de pensar estão ligados às experiências. Por essa
ótica, reafirmo o lugar das experiências, materializadas nas narrativas, permitindo a mim e às
pedagogas/professoras a interpretação da vida na organização do vivido (DELORYMOMBERGER, 2006).
Referindo-se ao tratamento autoritário identificado na instituição escolar, Souza
(2006b, p. 134) afirma: “[...] as práticas disciplinares revelam contextos em que as ações
físicas e psicológicas eram estabelecidas como forma de garantir a ordem e o funcionamento
da organização escolar [...]”. Nesse sentido, o tratamento oferecido reduz a vida humana a
objetos, em condição de serem manipulados, numa educação cuja intencionalidade é formar
segundo padrões estabelecidos, negando a possibilidade do indivíduo como sujeito formar-se.
Ademais, segundo a tendência tecnicista, presença marcante na educação do nosso país,
durante as décadas de 60 e 70, do século XX, contexto no qual as quatro
pedagogas/professoras cursaram a educação básica, a escola exercia uma função de controle
implicada à ideia vigente na época da ordem como condição para o progresso (FIORENTINI,
1994).
Com relação à produção de marcas negativas referentes às relações construídas na
escola, apresento a seguir excertos de Rita e Cristina, que remetem o autoritarismo dos
docentes ao temor dos estudantes por uma determinada disciplina. Nesse caso específico, a
Matemática.

Cristina: [...] não posso deixar de refletir nas práticas de professoras que de
maneiras grosseiras tentaram transmitir o conteúdo, deixando sempre algo negativo
em nós. Hoje, como professora, penso como tais professoras se comportariam em
determinada situação, como seria a reação delas e penso se seria o melhor caminho.
[...] a gente não podia perguntar, tirar uma dúvida pra ele; tinha que ser do jeito que
ele ensinava. Porque a Matemática quando a gente tá aqui trabalhando com os
meninos faz várias formas até eles chegarem ao resultado; lá não, tinha que ser do
jeito dele. Aí eu fiquei com medo, quando falava assim „já vem o professor de
Matemática‟ eu já sentava na frente, eu ficava parada. Tinha medo dele (NEC -2, 26
mar. 2014).
Rita: Tem professora que trata o aluno com desprezo, é uma coisa que incomoda.
[...] Parece que os professores de Matemática eram os mais rígidos e tratavam a
gente de um modo grosseiro (NOR -1,22 mar. 2014).

Rita demonstrou indignação no tocante ao tratamento inadequado dispensado por
alguns professores aos alunos e atrelou certa grosseria e rigidez como marcas dos professores
de Matemática. O medo do professor de Matemática mencionado na narrativa de Cristina é
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produzido em virtude do tipo de atitude a que tanto ela como Rita se referem, evidenciando
como consequência a relação fragilizada com essa disciplina.
Na constatação do medo evocado nas narrativas, considero o cunho formativo desta
investigação a possibilitar o desvelamento de tais questões vividas no percurso escolar, as
quais Nacarato (2010, p. 905) aponta como “[...] marcas que a disciplina lhes deixa ao longo
da formação básica”. A esse respeito também comentam Catani, Bueno e Sousa (2000, p. 3):
“A história das relações ou disposições férteis mantidas pelos indivíduos para com as diversas
disciplinas é decerto um elemento importante para se compreender êxitos e fracassos no
processo de escolarização dos indivíduos”. Assim, ao produzirem tais relatos, as
pedagogas/professoras encontram nessas marcas do vivido pistas para a compreensão da
relação com a disciplina Matemática, o que favorece um sentido formador. Conforme a ótica
de Benjamin (1994), as narrativas propõem na atualização do passado no presente, em que
estamos a narrá-lo, a perspectiva da produção futura daquilo que almejamos. Nisso reside o
potencial humano relacionado à possibilidade de devires, em nossa condição como seres
humanos de realizarmos projeções (DELORY-MOMBERGER, 2006; 2008).
Convoco a reflexão de Cristina sobre como trabalham a Matemática, demonstrando
sinais de superação do autoritarismo vivido por elas, apresentando assim “[...] a marca do
vivido com seu potencial de proliferação, como uma espécie de ovo, podendo engendrar
novos devires [...]” (ROLNIK, 1993, p. 2). Nessa mesma direção, Arroyo (2013) indica essa
possibilidade dos professores não repetirem as situações vividas, mas de que no contexto do
trabalho docente, enfrentando desafios e promovendo realizações, elaborarem novas
configurações.
Concordo com os autores, pois entendo que não somos limitados à repetição. Como
seres humanos, produzimos a história e vamos sendo afetados por ela, numa demanda que nos
convoca por toda a existência. Assim, criamos as nossas práticas, as quais não são meras
repetições, sendo constituídas no cotidiano como perspectiva de superação da reprodução,
pois em cada prática há a singularidade do sujeito praticante, respondendo e transgredindo às
determinações (CERTEAU, 2012). E reporto-me a Benjamin (1994) a fim de pensar a
docência como movimento estético a englobar a ação desenvolvida na prática do ensino, e a
experiência aprendida na relação com o ensino. Nessa perspectiva, referendo-me também em
Santos e Ribeiro (2014, p. 89), ao afirmarem que “[...] a identidade profissional docente,
como indica Nóvoa (1992), é uma construção histórica, delineando-se, ao longo da própria
existência do sujeito, em uma relação permanente com suas experiências educativas e
profissionais”.
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2.2.3 Dificuldade e esforço para acesso à escola

Sobre essa significação, aponto o excerto no qual Graça apresentou a lembrança de
uma queda no caminho para a escola, acidente que fez seu pai interromper por algum tempo o
percurso dela para a escola.

Graça: [...] Para chegar à escola, eu caminhava muito e ainda subia uma ladeira
enorme. Um dia caí e me machuquei e aí não continuei nessa escola. Meu pai viu
que não dava certo. Ele mudou com a gente pra cidade e fui estudar (NEG -1,22
mar. 2014).

Tal acontecimento retrata um contexto no qual o acesso à escola exige a superação de
obstáculos geográficos. Como nesse caso, a situação ainda ocorre na atualidade. Apesar da
ampliação de vagas nas escolas públicas brasileiras, bem como a reafirmação da
obrigatoriedade da escolarização, em muitas localidades o acesso dos estudantes é difícil, em
razão da localização geográfica e da ausência de transporte ou do seu funcionamento precário.
No cenário educacional brasileiro, noto a permanência de questões antigas as quais
prejudicam o direito das pessoas à educação, não havendo, inúmeras vezes, consonância entre
o proposto pelas políticas públicas e o alcançado de fato (PARO, 2011; GOMES, 2011).
Segundo a pedagoga/professora relatou, seu pai se organizou para passar a residir na
cidade, sinalizando o valor atribuído à escolarização e os esforços em prol dos estudos dos
filhos para as famílias que não tiveram essa possibilidade, situação recorrente nas histórias
das quatro pedagogas/professoras. A esse respeito, a contribuição de Souza (2006b) expõe o
esforço e empenho das famílias menos favorecidas economicamente, tendo em vista uma
visão de superação das dificuldades sociais atreladas à obtenção da escolaridade para seus
filhos e netos.
No que concerne à classe popular os pais, em geral, não possuem „cultura letrada‟,
atribuem a escolarização dos filhos via única de possibilidade de promoção social,
levando-os, muitas vezes, a realizar sacrifícios e mudanças de espaço geográfico, em
busca de novos postos de trabalho e, por consequência, da inserção de seus filhos no
sistema regular de ensino (SOUZA, 2006b, p. 112).

Encontrei em outros depoimentos das pedagogas/professoras expressões referentes ao
acesso à escola, apontando as dificuldades e o esforço empregado em prol da manutenção dos
estudos.
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Rita: [...] No começo de tudo, morava na zona rural e estudava em classe
multisseriada. Meus pais queriam que os filhos estudassem. Depois de um tempo,
fomos morar na cidade e quando eu tinha uns dez anos, fiquei feliz da vida porque
passamos a morar aqui em Jequié. E a escola era bem melhor (NER -1,22 mar.
2014).
Jerusa: [...] A minha mãe sempre se preocupou em cuidar pra que não faltasse nada
da escola pra gente (CJ -1,7 jul. 2014).
Cristina: [...] Pra estudar não era fácil. E tinha até preconceito de quem achava que
alguém como eu, lá de uma cidadezinha esquecida, como é que podia estudar e até
se formar professora? [...] E desde pequena, eu cuidava da casa e da minha irmã
menor (NOC -1,22 mar. 2014).

Através dessa escuta, percebo uma conotação de educação escolar como “redentora”.
No período referente à trajetória escolar de Cristina, Graça, Jerusa e Rita, a escola vivia a
pedagogia tradicional, pautada numa ideologia que atrelava a ausência de escolarização à
marginalidade, cuja proposta educacional tecnicista era de transmissão de conhecimentos aos
alunos a fim de que esses se tornassem produtivos para o mercado de trabalho (SAVIANI,
1991). Nesse sentido, desde os anos setenta, do século XX, o Brasil vem empregando uma
visão empresarial no campo educacional, cujos princípios orientadores são: eficiência,
eficácia e qualidade total. As escolas têm sido tratadas como empresas e as famílias
continuam pressionadas a manterem seus filhos nas escolas pelas ideias veiculadas pelas
políticas públicas. Noto, assim, uma visão “ingênua” de escola desvinculada da sociedade,
alheia a determinações externas e intencionalidades, o que contraria a realidade na qual a
escola sofre interferências e também interfere no contexto social.
Conforme o descrito, esta unidade de análise temática me possibilitou apreender a
constituição dos percursos escolares de Cristina, Jerusa, Graça e Rita, revelando, nas marcas
da relação com a escola, pistas para a compreensão das experiências delas com a Matemática.
Considerando as marcas e suas ressonâncias como experiências fundadoras, produzi, na
leitura/escuta das narrativas, as significações, indicando: as dificuldades no processo de
escolarização em razão das circunstâncias vividas pelas pedagogas/professoras em seus
contextos; a importância do percurso escolar como possibilidade de melhoria das condições
retratadas; a relação de afetividade construída na escola; o incômodo das punições nos
contextos escolar e familiar; e a disciplina Matemática vinculada à rigidez e ao medo.
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2.3 A PROFISSÃO PROFESSOR E SEU PAPEL SOCIAL

A elaboração desta unidade de análise temática comporta um sentido a destacar,
definido por mim como comprometimento das pedagogas/professoras no tocante ao ofício
assumido. Por essa ótica, pronuncio a minha percepção de haver na trajetória de Cristina,
Graça, Jerusa e Rita evidências do modo comprometido como encaram a profissão ao terem
sinalizado o reconhecimento da importância social desta e a responsabilidade do professor.
Ademais, sua própria valorização e das colegas como profissionais da educação. De acordo
com Souza (2011, p. 215), “[...] o desenvolvimento profissional entrecruza-se com a
dimensão pessoal e político-social do professor enquanto atuante numa realidade
contextualizada”.
Indico, por meio do viés proposto, a minha compreensão acerca do desenvolvimento
profissional como expressão de um processo formativo a ocorrer no percurso da vida
conforme o docente, assim como um artesão, vai tecendo o seu ser profissional, imbricado ao
seu ser pessoal. Nessa produção vida-formação, o profissional da docência emprega saberes
específicos ao seu trabalho, pois, na condição de sujeito, organiza sua performance na
profissão utilizando diversos saberes. Defino tais saberes como conhecimentos aprendidos nas
experiências produzidas em tempos e lugares diferentes, bem como com pessoas e outras
fontes diversas, a saber: livros, filmes, cursos etc. (TARDIF, 2007). Sobre esse modo de
considerar o manejo desses saberes pelo docente na sua atuação como profissional, o autor
supracitado afirma:

Em suma, o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve,
no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos,
provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente (TARDIF,
2007, p. 18).

Na realização desta pesquisa, percebi, pela escuta das narrativas (auto) biográficas, o
desenvolvimento profissional das pedagogas/professoras como processo de aprendizagem
construído no percurso da vida, sendo elaborado a partir das experiências de cada uma delas,
conforme as relações estabelecidas mesmo antes da entrada na escola (SOUZA, 2006b).
Desse modo, observei as pluralidades e singularidades dos caminhos narrados por elas,
sinalizando a regularidade de buscarem fazer do trabalho uma atividade que implique em
mudança positiva na vida dos educandos, a evocar o senso de responsabilidade na atuação
profissional dessas docentes.
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2.3.1 O reconhecimento da profissão, a responsabilidade do professor e a visão acerca do
estudante

As narrativas expressam a visão referente ao papel das professoras e a percepção
acerca do estudante, num sentido que rompe com discursos de culpabilização e indica o
posicionamento sobre a importância e a responsabilidade da docência.

Cristina: Sempre vi os professores como pessoas especiais, por passar seus
conhecimentos e experiências para todos nós alunos. Hoje sou professora, com
muito orgulho de minha profissão, por mais que muitos não valorizem (NEC-2,26
mar. 2014).
Graça: Sou a professora, aquela que tem que ajudar. O aluno não é coitado e nem
incapaz, mas para aprender a Matemática tenho que ensinar, mostrar como faz;
como é, tem que saber como fazer isso (NOG-4,27 ago. 2014).
Jerusa: A gente não tem que ter vergonha da profissão. Hoje quando me perguntam,
respondo que sou professora, não falo mais que sou pedagoga. Quantos daqueles
professores existem aqui no meio da gente e a gente nem sabe que a gente mudou a
vida de um aluno da gente. [...] A gente tem tantos alunos assim que se acham
incapazes. Se tem um professor assim tão animado, acreditando na turma, tem que
investir nele (NOJ-5,3 set. 2014).
Rita: Gente a educação é tudo na vida da pessoa. Olha a nossa importância!
(NOR-4,27 ago. 2014).

Percebo, nesses depoimentos, a perspectiva apontada por Saviani (1991), do professor
como agente social, atuando no contexto escolar, comprometido com a possibilidade de
transformação social. Ou seja, parafraseando Freire (1998, p. 57), a docência se constitui
como “[...] modo de intervenção no mundo”. As pedagogas/professoras evidenciaram o
compromisso com o ofício, demonstrando o entendimento de que a prática docente atinge a
vida dos alunos, uma vez que a atuação do professor implica no processo formativo dos
educandos.
Diante de tal compreensão, pontuo a necessidade de uma formação docente inicial e
continuada consistentes, no sentido de oferecer-lhe subsídios para sua atuação profissional, a
qual requer saber o conteúdo a ensinar, o domínio desse conteúdo e procedimentos para a
organização das aulas, dos materiais e das atividades, bem como o entendimento do
funcionamento do processo de aprendizagem. Constato, portanto, a complexidade inerente à
profissão professor, a exigir um olhar mais cuidadoso para a formação desses profissionais,
considerando, sobretudo, a importância social da docência. Nessa ótica, a contemplar
mudanças que visem melhorias na formação oferecida aos professores, dialogo com Nóvoa
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(2012, p. 14): “[...] é essencial reforçar dispositivos e práticas de formação de professores
baseadas numa pesquisa que tenha como problemática a ação docente e o trabalho escolar”.
Em razão do meu posicionamento sobre uma concepção de docência implicada à vida
e, por isso, como processo formativo a ocorrer nesse percurso denominado vida-formação,
afirmo, pela análise dos dados, a percepção de que os excertos ilustram o efeito da elaboração
e socialização das narrativas. As pedagogas/professoras traçaram um caminho de
compreensão dos seus percursos individuais e coletivos a permitir-lhes a organização de um
movimento crítico-reflexivo acerca do vivido.

Só assim, analisando o percurso, no sentido de desvendar o profissional que nos
habita, e que desejamos ser, é possível conhecer a própria historicidade e dar sentido
às experiências vividas, ressignificando conhecimentos e aprendizagens
experienciais (SOUZA, 2008, p. 44).

Encontrei, desse modo, nas histórias traçadas pelas pedagogas/professoras, as linhas
que escrevem sobre si, sobre as colegas de profissão e sobre seus alunos, a proposição de uma
leitura da condição de docentes e discentes da escola pública brasileira, sentindo-se
desprestigiados pela sociedade e, em muitos casos, até culpados pelos fracassos da educação,
em razão de políticas, cujos procedimentos, desqualificam-nos em suas capacidades de
pensar, de dizer e de fazer (NÓVOA, 2012).

2.3.2 Desafios para desenvolver a prática docente

O excerto a seguir aponta a necessidade de questionamentos sobre as condições de
funcionamento das escolas. Nesse contexto da realidade de trabalho vivida pelas quatro
pedagogas/professoras, encontro o diálogo sobre os desafios enfrentados no exercício da
docência, o que, infelizmente, consiste na realidade da grande parte de nossas escolas
públicas. Espaços tão importantes para a construção da democracia, sendo tão negligenciados
pelos responsáveis pelas políticas públicas de educação.

Cristina: Tem horas que a gente leva um planejamento e não tem nada a ver com
aquela tarde, com aquele dia. Ontem mesmo eu cheguei na sala e falei: - Meu Deus
do céu! A vontade é tirar esses meninos e botar em outro lugar porque tudo quente e
tem que buscar novidades, outras coisinhas ali que dá pra poder animar a sala pra
eles, pra gente levar vantagem [...]. As salas nem são pequenas, é porque são cheias
(NOC-5,3 set. 2014).
Graça: O professor da zona rural é tão discriminado. E passa por tanta dificuldade.
Ele, sozinho, toma conta da escola, da merenda, a turma é multisseriada. E muitas
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vezes, como no meu caso, quando ensinava no distrito, faltava tudo na escola,
material não tinha, água faltava direto. E o telhado parecia que ia desabar em cima
da gente. Era sofrido ali (NOG-4,27 ago. 2014).

Nosso cenário educacional revela uma história de desvalorização social da profissão
professor, no modo precário como muitos docentes realizam seu trabalho, sem as condições
mínimas necessárias à realização do ofício docente. Acerca dessa situação, Nóvoa (2012, p.
13) declara a existência de certa distorção:

[...] um aumento das expectativas sociais sobre os professores e, ao mesmo tempo,
com uma diminuição das possibilidades práticas dos professores. Abre-se assim uma
fenda entre o tudo que se pede aos professores e o nada (ou pouco) que se lhes dá
(grifos do autor).

Nesse sentido, a política educacional desenvolvida enfatiza um determinado controle,
exercido por meio de programas e avaliações, a marginalizar os docentes, caracterizando
esses profissionais como os culpados pelas dificuldades existentes no campo da educação,
atribuindo-lhes uma desqualificação para justificar investimentos direcionados à oferta de
uma formação com ênfase na transmissão e prescrição, planejada, portanto, no que me parece
ser uma lógica de receita de bolo (ARROYO, 2013; FREIRE, 1998; NÓVOA, 2012).
Frente a tal contexto, sinto-me provocada a demonstrar minha indignação por entender
a gravidade dessa realidade, a qual afeta de modo negativo o processo de ensinoaprendizagem, em razão de condições tão adversas enfrentadas pelos docentes. Mediante
inúmeras demandas para além do ensino, a atuação dos professores fica, certamente, afetada
pelos obstáculos provenientes das negligências dos governantes. E a educação, desse modo,
ainda permanece esvaziada de qualidade.

2.4 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

A quarta unidade de análise temática engloba significações referentes às experiências
com a Matemática, narradas pelas pedagogas/professoras, ao contarem sobre seus percursos
na discência e na docência, retratando assim contextos relacionados mais diretamente ao
ensino e à aprendizagem dessa disciplina, em narrativas cujos tempos-espaços entrelaçam
passado, presente e futuro no cotidiano de dentro e de fora da escola, conforme argumenta
Oliveira (2000, p. 15):
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As aprendizagens situadas em tempos e espaços determinados atravessam a vida dos
sujeitos. O acesso ao modo como cada pessoa se forma, como a sua subjetividade é
produzida, permite-nos conhecer a singularidade da sua história, o modo singular
como age, reage e interage com os seus contextos.

Através do movimento provocado pelo trabalho da análise das narrativas, percorri as
linhas de cada história contada e escrita, buscando o desvelamento da relação das
pedagogas/professoras com a Matemática em seus percursos formativos. Isso provocou a
minha percepção de que aprendemos não só com os conteúdos da disciplina, mas também
aprendemos com o modo como nos ensinam! Nessa perspectiva, percebo a implicação da
discência na docência. Nas experiências vividas com a Matemática durante a escolarização,
construímos crenças cujas influências afetam a atuação na profissão docente (CURI, 2005;
TARDIF, 2007). Por essa lógica, dialogo com o pensamento de D‟Ambrosio (1993, p. 39):
“Da mesma forma que os alunos constroem seu conhecimento matemático através de suas
experiências com a matemática, futuros professores constroem seu conhecimento sobre o
ensino da matemática através de suas experiências com o ensino”. Assim, em nossas
experiências como estudantes, aprendemos sobre o ensino através do contato com as práticas
docentes dos nossos professores.
Frente ao anunciado, reafirmo que as aprendizagens com a Matemática referentes às
experiências das pedagogas/professoras se constituíram em pistas no meu caminho como
investigadora a fim de produzir a compreensão da minha questão orientadora: Como as
experiências com a Matemática, nos percursos de formação, se expressam nas narrativas de
pedagogas/professoras?

2.4.1 Relação com a Matemática

As relações construídas com a Matemática pelas pedagogas/professoras constam nos
relatos das suas experiências como evidenciam os excertos a seguir.

Cristina: [...] ao mesmo tempo em que gostava de Matemática, tinha medo de errar,
de tirar notas baixas. Eu me cobrava muito e ainda tinha a cobrança dos meus pais e
dos professores. Então, eu não podia falhar. [...] No fundamental II, tive um
bloqueio com um professor de Matemática. Estudava ainda mais para tirar notas
boas (NEC-3,21 jul.2014).
Jerusa: Matemática é muito difícil mesmo! Cansa. Eu decorava, fazia a prova e
esquecia. [...] Para dizer a verdade, nunca gostei muito de Matemática, mas tive que
estudar bastante para aprender e trabalhar com meus alunos (CJ-1,9 jul.2014).
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Rita: Tinha muito medo da Matemática. Nunca fui ágil com cálculos e meu pai me
torturava. Ele era muito rápido nas contas. E painho quando colocava a gente pra
estudar era difícil, a gente só ia dormir se soubesse tudo certinho. Se não soubesse, a
gente não ia dormir, ficava ali acordada. Assim, eu tinha medo de Matemática
(NOR-3,21 jul.2014).

As narrativas de Cristina, Jerusa e Rita apresentam suas relações com a disciplina
Matemática permeadas pelo medo, expondo realidades em que a referida disciplina se
encontra vinculada a dificuldades e fracassos, apontando para um posicionamento de
distanciamento por parte das pessoas afetadas. A interferência negativa do medo surge com
vinculação às dificuldades de aprendizagem na disciplina e às atitudes de professores e de
pais, atrelando o ensino a práticas autoritárias.
A relação negativa com a Matemática, emergindo das leituras dessas narrativas, me
permite considerar a elaboração de crenças acerca dessa disciplina que ressoam na
constituição da docência das pedagogas/professoras. Exemplifico essa percepção do
entrelaçamento do vivido em que seus percursos de escolarização ecoam nos discursos do
tempo presente, ao empregarem, durante o desenvolvimento desta pesquisa, as seguintes
expressões: “temida” e “bicho papão”, fazendo referência à Matemática, como consta na
seguinte narrativa de Rita.

Rita: [...] Na minha prática me surpreendo com meus alunos. Eles gostam das aulas
de Matemática. Nas séries em que leciono tenho me saído bem com a „tão temida
Matemática‟. Tento passar para os meus alunos uma Matemática mais „leve‟, algo
que eles vivenciem durante o dia a dia para que ela não se torne um „fardo‟ (NER-3,
21 jul. 2014).

Ao contar sobre seu contexto de trabalho com a Matemática, Rita ressaltou essa visão
negativa atrelada à característica de ser uma disciplina difícil e, por esse motivo, “temida”.
Essa ótica de Rita se configura em ressonância da relação dela com a Matemática desde o
início da sua escolarização, nos relacionamentos com os adultos a lhe apresentarem situações
propícias à associação da disciplina a algo desagradável. Essa consideração solicita reafirmar
a importância de processos formativos nos quais os indivíduos possam realizar a ruptura com
essa visão negativa, através da promoção de atividades crítico-reflexivas acerca da relação
com o conhecimento. A esse respeito, subsidio-me na argumentação de Cunha (2007, p. 110):

É preciso que os cursos de formação inicial de professores criem uma atmosfera que
valorize o processo de conhecer, de estudar, o compromisso de investigar e superar
as próprias limitações e, acima de tudo, desencadear um prazer necessário ao ofício
de ensinar. Uma formação inicial que não reproduza a mesma experiência da escola
básica.
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Entre as linhas que me falam desse modo de conceber a Matemática como disciplina
difícil, identifico uma abordagem ancorada numa intencionalidade de naturalizar as
dificuldades relacionadas à Matemática, produzindo no contexto escolar uma perspectiva de
exclusão. Frente a isso, reconheço, na constituição da Matemática como disciplina escolar, a
interferência de interesses estabelecidos pelas relações de poder dos grupos sociais, conforme
Goodson (2007, p. 244) menciona:

As disciplinas escolares não são definidas de uma forma acadêmica desinteressada,
mas sim em uma relação estreita com o poder e os interesses dos grupos sociais.
Quanto mais poderoso é o grupo social, mais provável que ele vá exercer poder
sobre o conhecimento escolar.

Pontuo, portanto, o entendimento de que essa crença de um conhecimento inacessível
para a maioria produz, através da disciplina escolar, a mistificação da Matemática, no sentido
de construir a aceitação dessa ideia como verdade, inserindo na escola um mecanismo de
dominação e reprodução das desigualdades sociais. O fracasso escolar como resultado das
dificuldades de aprendizagem relacionadas à disciplina é produtor da ideia de incapacidade
que acomete muitos alunos, acompanhando-os, às vezes, ao longo da vida (D‟AMBROSIO,
1996). Passos (1995 apud GRANDO; TORRICELLI, 2012, p. 71) salienta uma possível
implicação contida nessa perspectiva, ao comentar: “[...] alunos que não gostam de
matemática serão professores e provavelmente formarão alunos que também não gostem de
matemática [...]”.
Na compreensão da relação com a Matemática tecida nas narrativas das
pedagogas/professoras, encontrei a irregularidade inclusa no olhar positivo de Graça acerca
dessa disciplina.

Graça: Gosto de Matemática porque aprendi a gostar com uma professora, que me
ensinou, e o aluno quando aprende passa a gostar (CG-1, 9 jul. 2014).

A narrativa de Graça contém a influência da professora que marcou de maneira
positiva seu percurso escolar. A pedagoga/professora, sujeito da pesquisa, atribuiu seu
aprendizado matemático à docente com quem aprendeu conteúdos da referida disciplina, o
que me indica sobre a necessidade de domínio do conteúdo para poder ensinar. Desse modo,
tal questão atrela ao ensino a exigência do domínio dos conteúdos da disciplina a ser ensinado
e, no caso de uma defasagem nesse sentido, a lacuna pode ser decorrente das experiências no
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processo formativo desde a escolarização básica, e reforçada nos processos posteriores
quando não ocorre o tratamento adequado do conhecimento matemático durante a formação
profissional (CURI, 2005; 2004; NACARATO, 2010).
Identifico ainda na narrativa de Graça, a condição do aluno vir a ressignificar a visão
da Matemática a partir da superação das dificuldades na aprendizagem e da obtenção de êxito
na disciplina (D‟AMBROSIO, 1996). A situação descrita sugere a perspectiva de que, pela
superação mencionada, possa haver a condição de ruptura com o que Gusmão (2000, p. 7)
denomina de “ciclo vicioso”, ao descrever o efeito produzido na relação com a Matemática,
pelo medo de errar, gerando emoções negativas, constituindo barreiras no acesso ao
conhecimento matemático, como explica:

[...] o obstáculo emocional induz ao erro e configurando-se o medo ele desencadeia
emoções do tipo: frustração de expectativas, angústia, raiva, sentimento de
inferioridade [...] uma vez instalado o ciclo vicioso, consequentemente, ele
desempenhará o mesmo efeito do obstáculo emocional, ou seja, limitar as ações
supostamente racionais do pensamento.

Desse modo, a referida autora adverte acerca da repercussão produzida pela associação
da Matemática a uma disciplina temida, uma vez que essa visão negativa pode ativar um
bloqueio, impedindo o processo de aprendizagem. Alicerçada nessa contribuição, saliento a
conotação positiva da experiência de Graça com a docente indicada por ela durante todo o
caminhar nesta pesquisa, como a professora com quem aprendeu a gostar de Matemática.
Entendo o alcance do aprendizado dos conteúdos matemáticos, relatado por Graça, como a
desconstrução da aversão à disciplina pela desarticulação da vinculação estabelecida entre
fracasso e medo.

2.4.2 Dificuldades e desafios para aprender e ensinar Matemática

As narrativas evocam os caminhos traçados na relação com a disciplina Matemática.
Nessas linhas, as pedagogas/professoras contaram de si e de seus alunos, numa escrita
reveladora do apelo necessário às mudanças no ensino da Matemática a fim de haver
aproximação dos conhecimentos matemáticos, ao invés de rejeição. Quiçá professores e
alunos possam olhar essa disciplina escolar com olhos interessados e desejosos de conhecer,
na expectativa positiva de aprender.
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Jerusa: Quando era o horário de Matemática, eu tinha vontade de sumir. Era só
quadro, caderno e conta; uma chatice. Matemática é muito difícil mesmo! Cansa. Eu
decorava, fazia a prova e esquecia (NEJ-3,21 jul. 2014).
Rita: Com relação à disciplina Matemática, ela nunca foi a minha preferida.
Professores nunca me incentivaram. [...] A Matemática da infância me lembra da
tabuada. Tínhamos sabatina, a professora dividia a turma em duas filas. Ela
perguntava e quem soubesse respondia e ela nos presenteava com pontos. Tive até
uma professora que dizia que quem sabia a tabuada, sabia tudo! [...] (NER-3, 21 jul.
2014).

As narrativas pronunciam um ensino desprovido de estímulos favoráveis ao
aprendizado, baseado na reprodução dos conteúdos, apresentados de forma mecânica e
descontextualizada, privilegiando os resultados e negligenciando os processos. Nessa
abordagem de ensino tradicional, a Matemática é concebida como uma disciplina exata. Por
isso, ela não admite erros, que, desse modo, resultam em censuras e punições. A respeito de
tal concepção:

Muitos consideram a matemática como algo exato e imutável, em que os erros não
são vistos como um processo de resolução de um problema. Pelo contrário, o que se
leva em conta são os acertos, pouco valorizando os procedimentos. Essa seria uma
visão do ensino de matemática segundo a qual o professor é o único detentor do
saber (GRANDO; TORRICELLI, 2012, p. 69).

Por essa ótica, o professor é um transmissor do conteúdo, o que faz através da mera
exposição dos modelos a serem copiados pelos alunos. A Matemática é apresentada aos
alunos como um conhecimento exato, pronto e acabado, cabendo a eles a reprodução em
exercícios mecânicos, desvinculados de suas realidades, cuja aplicação fundamenta-se na
necessidade de memorização e, portanto, de repetição. Assim, ressalto a percepção sobre a
Matemática a influenciar o ensino, pois o docente desenvolve seus modos de ensinar, tendo
como subsídios as crenças em relação ao ensino, as quais são elaboradas desde os contatos
iniciais com as práticas de seus professores (FIORENTINI, 1994; FONTANA, 2010;
TARDIF, 2007).
Pontuo também a rejeição à Matemática contida na narrativa de Jerusa como indício
do resultado produzido por ela, na condição de aluna, frente ao modelo autoritário de ensino
praticado naquele contexto. Nesse sentido, corroboro com D‟Ambrosio (2001, p. 31) ao
enfatizar que não é válida a oferta de vagas nas escolas com a permanência de “[...] programas
e conteúdos defasados e obsoletos, na maioria inúteis e desinteressantes”. Atento, assim, para
a negação do real acesso à educação, em razão de que as condições mencionadas resultam em
defasagens e fracassos na aprendizagem, situação cuja continuidade reverbera que o ensino da
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Matemática requer mudanças significativas para a superação da exclusão (GUSMÃO, 2006;
2000).
Entre as linhas das narrativas, a leitura me ofereceu possibilidades de vinculação dos
sentimentos de rejeição, medo e incapacidade com o fracasso na Matemática. “A gente tem
tantos alunos assim que se acham incapazes” (NOJ-4, 27 ago. 2014). A insegurança gerada
pela ausência de conhecimento atinge discentes e docentes. Nas ressonâncias das
experiências, as dificuldades enfrentadas no percurso formativo têm afetado os caminhos na
profissão, conforme a declaração a seguir:

Jerusa: Uma vez eu desisti de pegar uma substituição porque eu ia ficar com as
turmas do 3º ano só com Matemática. Aí eu disse pra diretora que não gosto de
Matemática. Me sinto insegura mesmo. Até pra ensinar minha neta eu fico sem
paciência. Agora aqui eu tenho que fazer numa boa porque são meus alunos (NOJ-3,
21 jul. 2014).

Na análise da narrativa de Jerusa, identifico a relação negativa com a Matemática
como marca que continua reverberando a rejeição e a insegurança a afetar seus percursos
dentro e fora do cotidiano escolar. Ao dizer da dificuldade com a referida disciplina até nas
relações familiares, nesse caso, com a neta, noto a questão apontada por Gusmão (2006), no
tocante ao afastamento do próprio docente dos conteúdos matemáticos em razão de suas
dificuldades, o que inclusive implica, segundo essa estudiosa, na ausência do ensino aos
alunos nos anos iniciais da escolarização básica, de conteúdos, a exemplo da geometria e de
medidas, uma vez que os professores demonstram não dominar tais assuntos.
Tendo em vista a superação da situação descrita, na intencionalidade de frear a
continuidade de uma não aprendizagem da Matemática, a afetar além da atuação dos docentes
a formação de outros indivíduos, alunos da educação básica, e talvez futuros professores,
aporto-me em Nacarato (2010, p. 905), ao evidenciar a existência de lacunas apresentadas por
pedagogas referentes ao conhecimento matemático. Na discussão dessa temática, a autora
supracitada considera como encaminhamento fundamental “[...] que sejam adotadas práticas
de formação nas quais essas crenças e esses modelos de aula sejam explicitados, discutidos e
problematizados durante a graduação”. Esse posicionamento propõe que o espaço da
formação profissional seja propício para os sujeitos desenvolverem atividades formativas,
capazes de acionar “[...] a reinvenção de si como aprendizes de matemática e como
profissionais que ensinarão matemática” (NACARATO, 2010, p. 907).
Nesse contexto que expõe as limitações relacionadas ao ensino-aprendizagem da
Matemática, percebo o incômodo das pedagogas/professoras na identificação das dificuldades
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dos alunos, constituindo-se em desafios a serem vencidos, o que emerge da afirmação
pronunciada por Graça: “Apesar do desinteresse do aluno, eu preciso superar todo e qualquer
desinteresse, que acredito ser pelas dificuldades mesmo” (CG-1, 9 jul. 2014). Destaco, no
excerto, a interpretação da autora sobre o desinteresse dos alunos, confirmando a evidência da
rejeição, em resposta, ao medo de errar atrelado à relação negativa com a disciplina
(NACARATO, 2010).
Vivendo a realidade assinalada, as pedagogas/professoras revelam a ênfase de suas
preocupações com os alunos em torno das dificuldades com a Matemática, como relatou
Cristina: “[...] A dificuldade dos alunos com a Matemática, acho que é pelo problema com a
leitura e a escrita. Aí não sabem e pensam que não são capazes de aprender” (NOC-5, 3 set.
2014).
O excerto de Cristina indica a tentativa de compreender as dificuldades dos alunos em
relação à Matemática, o que aponta um grave problema na educação escolar referente a alunos
não alfabetizados, provocando-me a pensar como tantas crianças podem frequentar por anos a
escola sem aprenderem a ler e a escrever. Essa situação ilustra a pouca qualidade do ensino,
tendo em vista o fracasso na aprendizagem. Desse modo, a narrativa dialoga acerca de um
acesso à educação, muitas vezes, como nesse caso, restrito à frequência escolar (OLIVEIRA,
2011). Nesse viés, compreendo a baixa autoestima dos alunos, presente na narrativa, como
resultado desse processo permeado pelo fracasso escolar, a atingir negativamente a
autoimagem dessas crianças (GUSMÃO, 2006).
O posicionamento revelado frente às dificuldades do compromisso com a
aprendizagem do aluno, me remete à ressonância da professora mencionada por Graça, desde
o início desta investigação:

Graça: Aprendi a gostar de Matemática com uma professora e hoje faço como ela.
Consigo fazer com que meus alunos gostem da Matemática. Eles se destacam ao
chegar no Ensino Fundamental II. Eu tenho que ensinar para que eles aprendam. [...]
Só consegui gostar de Matemática pela maneira tão competente e conhecedora dos
assuntos dessa professora. Ela fez com que eu aprendesse e hoje é como atuo em
sala (CG-1, 9 jul. 2014).

Nessas linhas há demonstrações do êxito no trabalho com a Matemática,
possibilitando-me tecer a consideração de que, ao gostar de ensinar, a docente consegue
elaborar uma prática mais efetiva em relação ao ensino dos alunos. Nesse sentido, a narrativa
de Graça apresenta o caráter formativo da experiência, ao apontar a transformação produzida
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na vida da pedagoga/professora a partir do encontro com a professora mencionada por ela
(BENJAMIN, 1994; JOSSO, 2010).
A ressignificação do modo de conceber a Matemática também aparece no excerto a
seguir.

Cristina: Eu descobri outra forma de ver a Matemática, de uma forma interessante,
e pros alunos eu passo dessa forma. Que a Matemática não é nada como as pessoas
colocam, né? Que os meninos têm medo dos números! Parece que os números tão
correndo atrás deles, né? Eles dão risadas quando eu falo „parecem que são
monstrinhos, mas não são não‟; tá no nosso dia a dia. Hoje mesmo eu revisando com
eles, que amanhã eu vou tentar aplicar uma mini avaliação, mas tem meninos que
ficam preocupados, tem menino que nunca teve esse contato com sucata e tem medo
de fazer o cálculo até com a sucata (NOC-3, 21 jul. 2014).

Corroboro com Nacarato, Passos e Carvalho (2004, p. 27 apud GRANDO;
TORRICELLI, 2012, p. 69) ao assinalarem: “[...] o professor passa a assumir que o ato de
ensinar é, antes de tudo, um ato de aprender”. Nessa perspectiva, percebi o esforço de Cristina
para “reaprender” a olhar a Matemática a fim de oferecer aos seus alunos um ensino que
possa aproximá-los dessa disciplina. É nesse sentido que compreendo a necessidade dessa
abertura em que a docente, nesse caso, Cristina, percebe não poder ensinar aos seus alunos do
modo como ensinaram a ela, uma vez que o medo do fracasso esteve vinculado ao seu
percurso de escolarização.
A pedagoga/professora explicita a maneira como os alunos reagem nas situações de
ensino de Matemática e demonstra empenhar-se na produção de uma prática que favoreça aos
alunos estabelecerem uma relação amistosa com o conteúdo matemático, o que exige que ela
se posicione como aprendente, conforme indiquei, pois é necessária a possibilidade de
aprender para poder ensinar. Concebo na responsabilidade docente, a implicação de
comprometer-se com a própria formação e, desse modo, entender a solicitação intrínseca ao
ensino da busca pela aprendizagem. Nesse sentido, vislumbro a relevância não apenas da
formação inicial, mas também e, sobretudo, da formação continuada, haja vista a exigência de
subsídios para a reflexão da prática (NÓVOA, 1995).
Fernandes e Curi (2012) sugerem uma formação continuada em Matemática, o que
entendo ser um investimento interessante cujo respaldo consiste nos resultados de pesquisas
sobre a relação de alunos do curso de Pedagogia com a disciplina em questão. Tais resultados
têm sinalizado ausência de afinidade com a Matemática, o que demanda um cuidado com a
formação, que, de maneira mais consistente, possa permitir outra compreensão acerca da
disciplina, uma indicação evidenciada também no PCN: “Parte dos problemas referentes ao
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ensino de Matemática estão relacionados ao processo de formação do magistério, tanto em
relação à formação inicial como à formação continuada” (BRASIL, 1997, p. 24).
Diante desses pressupostos, reafirmo a necessidade de pensar a formação dos
pedagogos na abrangência da Matemática, compreendendo as limitações de uma formação
inicial frente à complexidade da profissão professor, a nos convocar para a continuidade das
aprendizagens necessárias ao ofício docente inserido num processo formativo de um professor
ou uma professora em que vamos nos tornando (FONTANA, 2010; NÓVOA, 1995; SOUZA,
2004).

2.4.3 Conteúdos, materiais e estratégias didático-pedagógicas para aprender e ensinar
Matemática

Conforme as circunstâncias do vivido, identifiquei respostas produzidas provenientes
das dificuldades indicadas nos percursos das pedagogas/professoras. Penso nessas respostas
como ressignificações inspiradas pelo compromisso com o ensino. Desse modo, as palavras
de Cristina, Graça, Jerusa e Rita comunicam sobre linhas tecendo caminhos construídos com a
disciplina Matemática, entre encontros e desencontros do aprender e ensinar os
conhecimentos matemáticos.

Jerusa: [...] Eu decoro. Passei anos decorando livro. Estudo muito para
compreender e para passar com tranquilidade e clareza para as crianças. [...] Faço de
tudo para que as aulas sejam alegres e significativas (NEJ-3, 21 jul. 2014).

Em meio aos limites dos conhecimentos não adquiridos e da insegurança por aquilo
que não sabe, Jerusa explica sua estratégia de decorar o livro, dando-lhe um tratamento de
guia ou receita. Parece-me haver nessa situação uma conotação da Matemática como lhe foi
ensinada. Como fórmula para copiar, tabuada para decorar, enfim, um caminho para aprender
a reproduzir. Segundo Grando e Torricelli (2012), o modelo „copista‟ aplicado com as
crianças encontra-se presente nos cursos de formação docente. Essa constatação agrava as
dificuldades dos futuros professores, pois reforça neles as crenças constituídas durante o
percurso da educação básica, fortalecendo a concepção de uma Matemática a-histórica, difícil
e cujos conteúdos devem ser transmitidos pelos docentes (CURI, 2004; FIORENTINI, 1994).
Outro depoimento sobre a rejeição da Matemática é apresentado no excerto de Graça,
no qual expõe a resistência dos seus alunos em relação à disciplina em questão neste estudo.
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Graça: Quando fala em Matemática pros alunos, os meninos olham aquele
bloqueio, aquela barreira. A gente vai tentando, sempre fazendo, sempre fazendo; no
final, eles querem mais atividades de Matemática do que de Português. A minha
experiência, você poder ver aluno que foi do quinto ano, que foram meus alunos no
quarto, que estão sendo de Jerusa; vocês veem que eles gostam da Matemática, não
gostam? [...] hoje a gente não tá tendo nem tempo pra explorar as quatro operações.
Não dá porque está muito tumultuado. Sabe esses projetos! Na verdade tá tendo
coisas que tão nos atrapalhando na sala de aula. [...] Consigo passar para meus
alunos os conteúdos de Matemática com segurança e prazer. Explico de um jeito que
eles gostam da Matemática. Sou rígida na sala para obter a aprendizagem dos alunos
porque sem controle não há aprendizagem (NOG-3, 21 jul. 2014).

A narrativa contempla o empenho de Graça em prol do alcance da superação da
situação retratada. A pedagoga/professora explica a organização do trabalho e sua atitude
profissional, deixando implícita sua consciência acerca das exigências do seu papel como
docente. Nesse sentido, retomo o olhar para a questão da formação de professores de modo a
constituir-se como propiciadora do desenvolvimento profissional docente. Destarte, Curi e
Pires (2008, p. 162) amparam a minha posição, ao expressarem que a atividade de ensinar
exige preparo adequado, correspondente às atribuições da profissão professor: “Sabemos que
sem dominar, com um elevado grau de competência, o conteúdo que é suposto ensinar, o
professor não pode exercer de modo adequado a sua função profissional”.
Ao mesmo tempo, Graça demonstrou alterações na organização da programação
escolar, afetando o ensino de conteúdos em decorrência das atividades que vêm sendo
inseridas na rotina da escola. Através da sua expressão, notei a escassez do diálogo entre os
sujeitos da escola e, nessa relação, envolvendo professores e gestores da unidade e da
secretaria de educação, parece que a escuta aos docentes necessita ser ampliada. Noto a
escassa abertura para a escuta das vozes dos professores. O que eles dizem ou o que sabem
não têm ainda a devida valorização; é o descaso, muitas vezes, com seus saberes e com a sua
experiência, o que instala uma condição de marginalização desses profissionais e contribui
para uma construção negativa da figura docente, configurando um fortalecimento do
desprestígio e do engajamento social de professores e professoras em nosso país (ARROYO,
2013, p. 53).
As narrativas enfatizaram ainda a necessidade do concreto, do lúdico e ressaltaram a
prática acontecendo na reinvenção de si e da realidade numa mobilização justificada por
fazerem aquilo que entendem ser o melhor para seus alunos (D‟AMBROSIO; LOPES, 2014).
Explicitaram modos de ensinar, indicando que ao realizarem o trabalho com a Matemática,
consideram imprescindível torná-la acessível para os alunos.
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Jerusa: [...] acredito muito no concreto. Desde o pré-escolar até o quinto ano,
sempre trabalho assim, tirando as dúvidas e respondendo os porquês (NOJ-3, 21 jul.
2014).
Graça: [...] Eu uso muito assim, entendeu, na prática. [...] A classe, quando eu vou
trabalhar a classe, eu uso o que, a classe da Matemática são três alunos; se passar de
três, tem que ir pra outra classe; nossa classe suporta quantos alunos? Vinte e cinco,
se tiver mais de vinte e cinco já não vai caber. Mas na Matemática, a classe da
Matemática suporta três. Quais são os nomes desses alunos? Unidade, dezena e
centena. E quem é esse aluno que tá representado a unidade? Trabalho assim e aí vai
toda a barreira da Matemática, vai sendo eliminada. E aí se transforma na melhor
matéria. Os alunos terminam aprendendo, gostando e conseguindo. [...] Hoje
mesmo, o poema tinha quatro estrofes [...] com a Matemática, aí eu perguntando a
eles em cada estrofe quantos versos tinha, quatro. Aí foi que eles foram, quatro, mais
quatro, mais quatro, mais quatro, eu coloquei lá no quadro. Falei: - Isso aqui, na
multiplicação é um resumo, disso aqui, então, na próxima semana a gente já vai ver
(NOG-5, 3 set. 2014).
Cristina: Hoje como professora do Fundamental I mostro de forma dinâmica aos
meus alunos a importância da Matemática em nosso cotidiano. Utilizo sucatas como:
palitos de churrasco, picolé e fósforo, pedrinhas, gudes e outros objetos para ajudar
os alunos a buscar os resultados das operações. Uso também dinheiro em miniatura
para as compras em supermercado montado na sala pelos próprios alunos, debate de
multiplicação, gincana com problemas matemáticos, faço desafios matemáticos.
Realizo algumas atividades que incentivem os alunos a terem um raciocínio lógico
adequado. [...] O ensino da Matemática no Fundamental I deve ser aplicado de
forma dinâmica e lúdica porque desta forma teremos excelentes profissionais sem
medo do bicho papão que é a Matemática. [...] Na prática em sala de aula tento
mostrar aos alunos como é legal estudar Matemática. Levo sempre para a sala
atividades que façam o aluno refletir sobre o valor da Matemática em seu cotidiano.
[...] na sala eles chegaram com dinheiro, assim, alto né, num valor de quarenta e
poucos reais pra eu guardar. Aí já fica assim, ele disse que a mãe tinha dado pra
merenda, e tinha que guardar pra voltar e entregar a mãe. “Pró, mas tô achando que
me entregaram errado esse troco”. Vamos calcular o que você fez? Comprou o que?
Aí eu cheguei no quadro, aproveitando nesse dia eu até mudei o plano porque eu ia
dá outra coisa, quando eles chegaram com isso, aí ficou todo mundo curioso. [...]
Para que serve a Matemática? E aí os meninos né fazendo os cálculos na sala, e cada
um [...]. Eu tô com multiplicação, aí tem alguns que ainda tão com dificuldade de
multiplicação, vai adicionando né, fazendo as continhas, aí olhando bonitinho eles
contam com os dedos, aí depois vai no pé, aí eu falando, isso é Matemática. A gente
pode usar a Matemática de várias formas, e pra que serve a Matemática? Aí eles
ficam assim parados: - Ó pró quando a gente vai no supermercado que o dono do
supermercado pensa que a gente é besta pró, porque a gente é criança, e quer dá o
troco errado pra gente. Eu falei: - Ah, a gente usa a Matemática pra isso, pra ajudar
os nossos pais que tão com dificuldade, pra um troco no nosso dia a dia. Nós adultos
quando a gente vai pro nosso trabalho, dividir né as contas que devem ser pagas. Aí
eles observando. Porque quando bota a Matemática, o nome Matemática já assusta,
né? (NOC-3, 21 jul. 2014).

Ao narrarem os modos de fazer o ensino, mencionaram o uso de estratégias, as quais
visam aproximar as crianças dos conteúdos por meio da criação de situações em que possam
atribuir significados positivos à Matemática. Nesse sentido, o material concreto e o lúdico
aparecem como elementos aos quais as pedagogas/professoras atribuem muita importância.
Penso nessa questão relacionada ao aprendizado delas na Metodologia da Matemática, uma
vez que, de acordo com pesquisas, a referida disciplina tem geralmente apresentado um
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direcionamento para a aplicação de jogos e brincadeiras (CURI, 2005). Ademais, prática
docente descrita pelas pedagogas/professoras com ênfase no concreto tem explicação na
concepção empirista que compreende a aprendizagem matemática como sensorial. Uma
abordagem ultrapassada e reducionista, ao negar a condição do ser humano como produtor de
conhecimento, na crença de que a Matemática está nos objetos a serem oferecidos à criança,
que nesse contato irá descobrir o conhecimento matemático (FIORENTINI, 1994). Assim,
identifico essa crença como subsidiária da prática das pedagogas/professoras, e apreendo
nessas linhas que contam suas experiências com a Matemática, as ressonâncias do vivido.
Nas narrativas, encontrei ainda a constatação da transformação contida nos modos de
ensinar a Matemática, convocando-me a olhar a superação do que foi negativo para elas em
suas experiências com a referida disciplina. Essa evidência me indicou a percepção de que as
pedagogas/professoras têm buscado, nas possibilidades encontradas, a tessitura de outra
relação com a Matemática, tendo em vista que “[...] a relação com o conhecimento
matemático deve ser libertadora do medo do desconhecido [...]” (ALMEIDA; LIMA, 2012, p.
461).
Em continuidade ao desvelamento dos modos de ensinar a Matemática, apresento os
excertos a seguir constituídos por narrativas escritas na elaboração de um diário de aula,
solicitado por mim às pedagogas/professoras. O referido material contém evidências
complementares da compreensão a que me propus no artesanato desta pesquisa,
potencializando meu pensamento sobre o que as docentes produzem nas salas de aula com
seus alunos, a fim de apreender, nessas práticas, possíveis ressonâncias das experiências delas
com a Matemática.

Jerusa: Trabalhei expressões numéricas envolvendo adição, subtração e
multiplicação. E expliquei como resolvê-las, escrevendo a sequência a ser seguida
no quadro. Passei atividade para eles fazerem e depois fui corrigindo e tirando as
dúvidas, verificando quem não conseguiu. Passei também expressões numéricas
como atividade de casa (DJ-1, 8 set. 2014).

Por meio da leitura cruzada, construída durante todo o processo dedicado à análise, e
ao me aproximar do fragmento do diário de Jerusa, reencontrei a insegurança dela no modo de
trabalhar o conteúdo expresso, revelando sua necessidade de ter o controle da situação. No
enfrentamento da sua dificuldade com o conhecimento matemático, centra seu trabalho numa
ótica tradicional, em que ela, como professora, apresenta um conteúdo como sequência a ser
reproduzida pelos alunos. Desse modo, percebo no relato traços de uma prática tradicional, na
qual a Matemática é organizada a partir de modelos que os professores copiam para que os
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alunos reproduzam. Quando ela indica a escuta das crianças, está me dizendo da tentativa de
fuga desse ensino mecânico, o que entendo ser difícil para ela em razão das lacunas no seu
próprio aprendizado dessa disciplina escolar (CURI, 2004; GRANDO; TORRICELLI, 2012;
NACARATO, 2010).
Entendo que na singularidade das experiências, Cristina, Graça e Rita, nos
depoimentos a seguir, expressaram um alcance mais aproximado no sentido da superação de
um ensino reprodutivista. Demonstraram estar mais à vontade para a realização da aula e os
depoimentos me permitiram assinalar criatividade e abertura para o diálogo entre os sujeitos
(professoras e alunos), numa dinâmica que contemplou a participação de ambos, a cooperação
e o desenvolvimento dos conteúdos vinculados à realidade das crianças, o que certamente
contribui para que atribuam significado aos conhecimentos matemáticos (D‟AMBROSIO;
LOPES, 2014).

Cristina: Nesta aula queria que os alunos resolvessem situações com a
multiplicação, envolvendo a ideia do uso de parcelas iguais. Dividi a turma em seis
quartetos e cada equipe recebeu uma relação de problemas com situações cotidianas
da turma, sucatas e folhas de papel para os registros dos cálculos. Dei um tempo
para a resolução de cada situação e a equipe que terminava primeiro, explicava para
as outras como chegou ao resultado (DC-1, 17 set. 2014).
Graça: Ao armar as continhas, exemplifiquei com uma pilha de pratos mal
arrumados. A tendência é despedaçá-los e com as continhas não é tão diferente, pois
armando erradas as mesmas ficam erradas (DG-1, 10 set. 2014).
Rita: Expliquei para que servem os gráficos, como fazer a leitura e fiz no quadro
um gráfico como exemplo. Em seguida, usei uma dinâmica com fichas coloridas
para dividir a turma em quatro equipes. Escrevi no quadro o seguinte enunciado:
Pesquise nas salas de aula quantos alunos participam das oficinas pedagógicas [...]
(DR -1, 8 set. 2014).

Considerei, na abordagem dessas docentes, a atividade de Matemática sendo
concebida como processo que exige o pensar sobre os procedimentos utilizados na resolução
das questões, tornando a aula uma oportunidade de construção e não simplesmente de cópia.
Para além do currículo de Matemática como documento prescritivo em forma de currículo
escrito, as experiências das pedagogas/professoras me apresentaram, através do fluxo contido
no percurso vida-formação, o funcionamento das práticas docentes como negociações, pois
elas não são reflexos de imposições; elas reagem, respondem, falam e transgridem. Nós,
sujeitos que realizamos as práticas, não somos cópias e nem somos simplesmente
determinados (CERTEAU, 2012; FREIRE, 1997).
Nesse processo de desdobramento do prescrito, encontrei nas narrativas (auto)
biográficas o currículo em ação, ou seja, aquele currículo vivido na produção do que ocorre
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em sala de aula, materializado nas práticas das pedagogas/professoras em diálogo com seus
alunos. Essa constituição de currículo considera o elaborado pelos que pensam o que deve
estar na escola inserido no currículo prescrito nos documentos, nos livros e nos
planejamentos, e o currículo em ação ou currículo vivido, o que é produzido no contato com o
currículo oficial, na atribuição de sentidos a esse material no desenvolvimento da prática. É
nessa interlocução indivíduo e meio que somos provocados e abalados pelas tensões sofridas,
e podemos produzir outros de nós mesmos com outras práticas e outros currículos. “O
currículo é redefinido na prática em tantas ações inventadas pela nossa criatividade”.
(ARROYO, 2013, p. 9).
Finalizo a análise atravessada pelas narrativas de Cristina, Graça, Jerusa e Rita e
tomada por um sentimento de incompletude no instante de “virar a página” a fim de escrever
as considerações finais, me dando conta, então, da provisoriedade desse artesanato, tecido nas
linhas desta pesquisa, pelo próprio inacabamento a constituir a nossa humanidade; encontrome aqui me sentindo a artesã diante da minha obra.
Ainda há trabalho a ser feito, mas a expectativa pela aproximação de certo ponto final
me comove pela perspectiva de outras escutas dialogando com as minhas a proporcionar a
instalação de devires pelas mãos dos leitores que estarão, a partir da leitura deste texto,
realizando a construção de outros.
Desse modo, encerro este capítulo. E passarei às considerações finais como um
caminho que seguirá pelas linhas da vida-formação, pois, inspirada em Benjamin (1994), me
autorizo a dizer que, como narradora desta minha história vivida como pesquisadora, seguirei
como narradora ao encontro comigo mesma.

94

AS LINHAS DE UMA COSTURA INACABADA
[...] Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na
argila do vaso (BENJAMIN, 1994, p. 205).

Conceber a produção desta pesquisa como artesanato permitiu-me tecer as últimas
linhas deste trabalho, tomando-as como parte de uma costura, na qual estão entrelaçadas as
marcas das narrativas que produziram esta investigação. O inacabamento desta produção
consiste justamente no abarcar da vida como processo de fazimento e desfazimento do ser
humano.
Nesse sentido, ao enveredar pelos caminhos da formação docente, atrelei-me à
perspectiva de vida-formação, através da qual pude desenvolver o entendimento sobre a vida
e a profissão como dimensões implicadas constituindo, desse modo, a imbricação da
pessoalidade com a profissionalidade (NÓVOA, 1995; SOUZA, 2006a; 2006b), o que explica
o surgimento da questão orientadora deste estudo: Como as experiências com a Matemática,
nos percursos de formação, se expressam nas narrativas de pedagogas/professoras? O ponto
de partida desta dissertação contém as linhas da minha própria história, pois a origem da
pesquisa está vinculada às minhas inquietações relacionadas à disciplina Matemática.
Trilhei o percurso desta investigação tendo como objetivos: Compreender as
experiências com a Matemática, nos percursos de formação, expressas nas narrativas de
pedagogas/professoras; identificar a construção das relações de pedagogas/professoras com a
Matemática nos percursos de formação e apreender possíveis ressonâncias das experiências
com a Matemática na prática de pedagogas/professoras.
Nesse intento de compreensão da vida humana, argumentei acerca da necessidade de
uma abordagem qualitativa, tendo em vista o olhar da fenomenologia de valorização das
experiências como elementos formativos, numa possibilidade de formação como processo de
construção humana, pelo qual o indivíduo constrói a si e a realidade. Na opção desse caminho
metodológico, fiz a escolha pelo método (auto) biográfico em razão do apelo instalado no
meu objeto de estudo. Visei, através desse caminho, o atendimento à perspectiva da formação
docente como processo de (auto)formação. Por essa ótica, recorro à menção de Pineau (2010,
p. 167): “A biografia é, simultaneamente, um meio de investigação e um instrumento
pedagógico [...]”.
O uso das narrativas (auto) biográficas contemplou o docente como sujeito adulto em
formação no percurso da vida. Por esse caminho, a valorização da subjetividade permitiu um
olhar que difere do reducionismo e da fragmentação, assegurando a imbricação do professor
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como pessoa e como profissional. Considerei, portanto, cada pedagoga/professora como
produtora do seu modo de atuar, baseado em diversas referências; frutos de suas trajetórias na
família, na escola, na licenciatura e no ambiente de trabalho. Enfim, este trabalho abrigou a
percepção da formação ocorrendo continuamente pelas linhas da vida numa constituição do
ser que vamos nos tornando.
Enveredei, assim, na exploração das narrativas (auto) biográficas inspirada nos ateliês
biográficos de formação (DELORY-MOMBERGER, 2006).

Utilizei os ateliês como

dispositivos para a produção de narrativas orais e escritas dos sujeitos da pesquisa. Neste
caso, quatro pedagogas/professoras, exercendo a docência nos anos iniciais do ensino
fundamental da rede pública municipal de Jequié, na Bahia. Atribuí a elas os seguintes nomes:
Cristina, Graça, Jerusa e Rita.
Houve a realização de cinco ateliês planejados conforme as regras negociadas no
contrato biográfico que eu e as pedagogas/professoras estabelecemos. Numa dinâmica que
contemplou o cruzamento do passado e do presente, bem como o olhar para o futuro, ocorreu
a produção de narrativas e socialização destas, através da fala, da escuta, da escrita e da
leitura. Nos ateliês, essas mulheres produziram as linhas dos seus percursos; contando e
escrevendo suas histórias, elas assumiram a autoria de suas vidas.
Todos os ateliês foram gravados em áudio e transcritos. Escrevi um diário de campo
sobre cada ateliê. No decorrer da pesquisa, enfrentei situações que me mobilizaram para a
construção de outros dispositivos com vistas ao atendimento das necessidades do trabalho
empírico. Nesse enfrentamento, compreendi os procedimentos de pesquisa entremeados às
linhas do artesanato, exigindo-me atenção e criatividade. Desse modo, elaborei outros
dispositivos: cartas e um diário de aula.
Mediante o que me propus na condição de pesquisadora na tessitura desta
investigação, produzi uma experiência, a me atravessar e invadir o meu ser exposto às
provocações de angústias, ansiedades, alegrias, tristezas, certezas e incertezas, solicitando-me
uma postura cuidadosa a fim de não me perder no meio do caminho. Hoje, penso nos abalos
como pressões para deslocamentos importantes ao desenvolvimento desse processo, o qual
concebendo a formação pela superação da ruptura do formar e do formar-se, afetou também a
minha formação (JOSSO, 2010; SOUZA, 2006a; 2006b; 2004).
Na intencionalidade do desvelamento das significações contidas nas narrativas (auto)
biográficas, organizei a análise dos dados subsidiada na proposta de análise compreensivainterpretativa (SOUZA, 2014; 2011; 2006b; 2004) por entender ser uma opção viável ao meu
trabalho, pelo emprego de princípios da hermenêutica e da fenomenologia, coerentes com a
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minha busca pela compreensão das experiências de pedagogas/professoras com a Matemática
em seus percursos formativos.
Diante do exposto, cito que as narrativas (auto) biográficas elaboradas nesta pesquisa
relataram acontecimentos vinculados aos percursos formativos das pedagogas/professoras em
questão: Cristina, Graça, Jerusa e Rita. No meu envolvimento, na condição de pesquisadora
participante do processo mencionado, constatei o caráter investigativo e pedagógico deste
trabalho. O potencial formativo atrelado a esta investigação apontou a possibilidade de
engajamento na tomada de decisão pela vida como projeto de devir, decorrência da
apropriação e compreensão do processo formativo dos adultos (DOMINICÉ, 2010; PINEAU,
2010; SOUZA, 2004).
Desse modo, este estudo considerou, no bojo da temática proposta, a formação de
pessoas consideradas como sujeitos capazes de aprender e ensinar e, portanto, em condições
de produzir conhecimentos em vias de assumirem o posicionamento de ser e estar no mundo
em situação de transformar e transformar-se (DELORY-MOMBERGER, 2006; JOSSO,
2010; ROLNIK, 1993).
Fundamentada no percurso desta pesquisa, reafirmo o sentido da educação como
processo formativo, no qual a subjetividade humana é contemplada. Coloco em pauta a
importância da reflexão acerca da formação dessas pedagogas/professoras a oferecer-lhes
provocação para pensarem sobre seus percursos formativos, colocando-lhes na condição de
produtoras de saberes em superação à condição de meras consumidoras. Esta posição
relacionada à perspectiva do conformismo, da homogeneidade e da repetição, que ainda
persistem tanto na formação inicial como na formação continuada. Tal consideração me
sinalizou a relevância de colocar em evidência “[...] uma nova epistemologia da formação”, a
qual consiste em “[...] ajudar o adulto a desenvolver uma reflexividade crítica face a saberes
em evolução permanente” (NÓVOA; FINGER, 2010, p. 11).
Na escuta das narrativas, encontrei acontecimentos expondo marcas a apresentarem
interferências no percurso formativo, o qual integra as dimensões da pessoa e da profissão. A
docência está, assim, sendo produzida pelas pedagogas/professoras nas linhas que tecem o
tornar-se professora (FONTANA, 2010).
Na análise dos dados, dialoguei com as experiências expressas nas narrativas,
considerando experiência como marca a atravessar cada existência de modo singular. Nessa
proposição, estão potencialidades a acionar reconfigurações a partir das pressões e
deslocamentos como movimentos de atualizações. “Ao deixar-se estranhar pelas marcas que
se fazem em seu corpo, o sujeito cria sentido [...] – e quanto mais consegue fazê-lo,
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provavelmente maior é o grau de potência com que a vida se afirma em sua existência”
(ROLNIK, 1993, p. 3).
No contato com as narrativas (auto) biográficas, tomei-as como interpretações
produzidas por suas autoras porque a narrativa se constitui em interpretação do vivido
(SOUZA, 2014; 2011; 2006a; 2006b). Desse modo, procedi à análise como atividade
heurística de procura e desvelamento dos sentidos a fim de produzir a compreensão das
experiências das pedagogas/professoras com a Matemática. Nesse trabalho de escuta,
encontrei nas linhas das narrativas as marcas e as ressonâncias das experiências com a
disciplina Matemática, apontando relações permeadas pelo medo relacionado a algumas
questões: prática autoritária, ensino baseado na repetição, dificuldades em aprender os
conteúdos e o fracasso nas avaliações.
As revelações do vivido expõem as atitudes de Cristina, Graça, Jerusa e Rita diante do
sofrimento causado pela Matemática. Cada uma, a seu modo, produziu respostas frente às
circunstâncias. Elas reinventaram o sentido da disciplina, criaram estratégias para aprender e
para ensinar, atentas ao papel que ocupam na vida dos estudantes e às limitações decorrentes
da precarização do ensino público. As vozes e escritas dessas mulheres apresentaram alguns
elementos imbricados em suas relações com a Matemática: o currículo, o processo de ensino e
aprendizagem, as práticas docentes e discentes e os saberes produzidos na experiência.
O trabalho dessas pedagogas/professoras demonstrou a ressignificação do vivido numa
elaboração tecida a mostrar nesta dissertação além do currículo oficial, o currículo vivido
(GOODSON, 2007). Nas vozes delas, ecoaram as vozes das crianças denunciando uma
história de naturalização do medo da Matemática, engendrando as possibilidades da escola
básica e da licenciatura de Pedagogia no sentido de caminharem rumo às superações
necessárias, indo na direção da convocação aos questionamentos: Para que serve o currículo
de Matemática? Por quê? O que ele ensina e de que modo? Por quê?
Há, neste estudo, sinalizações a exigir indagações e buscas geradas pelo
inconformismo a nos mover para outras realidades a serem conquistadas, a exemplo dos
esforços de Cristina, Graça, Jerusa e Rita. Se a educação está atrelada a um projeto de
formação humana, cujo cerne abarca na subjetividade a perspectiva do ser humano saber-se
em formação, caminhamos, apesar do poder hegemônico, pois há de fato outros modos de ser
e estar na vida, sem ingenuidade, mas com coragem porque é preciso.
Ao final, assinalo novamente o que me trouxe até aqui. Revelando o meu incômodo ao
perceber o fracasso dos alunos na Matemática e as dificuldades e angústias em relação ao
trabalho com essa disciplina, pronunciada por tantos docentes ao cruzarem seus caminhos
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com os meus. Seus dizeres de lamento ressoam em mim: “Nunca fui bom em Matemática” ou
“Sempre odiei Matemática”. São pronunciamentos recorrentes nesses meus anos de profissão.
O que eu experimentava como estudante nas situações observadas com outros alunos, as suas
queixas e medos têm estado presentes em encontros com outros educandos e com colegas de
ofício.
Assim, indico a escuta das narrativas como possibilidade para a diferença em lugar da
repetição. A diferença que ocorre na produção cotidiana das escolas quando o documento
entra em conexão com a vida de professores e alunos. E a vida reclama por um
posicionamento, uma vez que é fluxo, incompletude, é devir. Assim, contemplando a
formação como processo em que vida, escola e profissão se entrelaçam.
Na oportunidade desta pesquisa, vinculei-me ao entrelaçamento vida-formação como
trajetória na qual o docente está a produzir sua existência nos enlaces do pessoal e do
profissional. Uma produção a elaborar pensamentos, sentimentos, gestos, palavras, escolhas,
atitudes em movimentos compondo as identidades das pedagogas/professoras, que são
mulheres, mães, companheiras, vizinhas, amigas. São tantas numa mesma pessoa! E são
professoras assumindo a atividade profissional como “tarefa político-pedagógica” (FREIRE,
1998, p. 127). Essas docentes têm elaborado seus percursos no encontro diário com alunos e
colegas de trabalho, no enfrentamento das angústias experimentadas na labuta do ofício e na
alegria como resultado daquilo que realizam.
Nesse reconhecimento da importância da profissão, Cristina, Graça, Jerusa e Rita
demonstraram a abertura instalada para a dimensão (auto) formativa na condição de
narradoras de suas próprias histórias, uma vez que essa abordagem atrela-se à apropriação da
vida, pois ao narrar, a autoria da vida é assumida.
Esta investigação abriu espaço para os pronunciamentos das docentes. As vozes antes
acostumadas ao silenciamento, situação causadora do estranhamento inicial delas sobre meu
interesse por suas histórias, puderam aprender acerca do poder contido na atividade narrativa
vinculada ao sentido da reflexão sobre a vida e a profissão tomadas como dimensões
imbricadas.
Ao escutar as vozes das pedagogas/professoras, deparei-me com a possibilidade de
aprendizagem, a partir das suas próprias histórias na perspectiva pela qual a produção das
narrativas contempla a reflexividade crítica por meio da dimensão formativa a superar a
dicotomia do formar e formar-se ao consistir em (auto) formação. “Um processo
autorreflexivo obriga a um olhar retrospectivo e prospectivo compreendido como atividade de
autointerpretação crítica e de tomada de consciência [...]” (JOSSO, 2010, p. 86).
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Na chegada ao ponto final desta dissertação, desejo empregá-lo como um sinal da
continuidade que vislumbro no interesse por desenvolver um trabalho de cunho colaborativo
em vias de contribuir com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Penso
também na continuidade instalada pelos leitores, pois no movimento de suas leituras há a
inclusão do devir na condição provisória deste trabalho em que nas últimas linhas do
artesanato fica a esperança de outros começos!
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APÊNDICES
APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)
LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Título do projeto de dissertação: “Experiências com a Matemática nos Percursos Formativos de
Pedagogas/Professoras”
Mestranda: Esp. Isabela Benevides de Melo
Orientador: Dr. José Jackson Reis dos Santos (UESB)

AUTORIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE DADOS

Eu, xxxxxxxx, ocupante do cargo de diretora da Escola Municipal xxxxxxxxx, AUTORIZO
a coleta de dados do projeto Experiências com a Matemática nos Percursos Formativos de
Pedagogas/Professoras da pesquisadora Isabela Benevides de Melo após a aprovação do
referido projeto pelo CEP/UESB.

Jequié, 3 de março de 2014.

ASSINATURA:
CARIMBO:
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APÊNDICE B – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)
LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Título do projeto de dissertação: “Experiências com a Matemática nos Percursos Formativos de
Pedagogas/Professoras”
Mestranda: Esp. Isabela Benevides de Melo
Orientador: Dr. José Jackson Reis dos Santos (UESB)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
PESQUISAS COM SERES HUMANOS

Você está sendo convidada a participar, como voluntário/a da pesquisa “Experiências com a
Matemática nos Percursos Formativos de Pedagogas/Professoras” pela pesquisadora
responsável, Isabela Benevides de Melo, mestranda do Programa de Mestrado em
educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do Campus Universitário de
Vitória da Conquista.
Esta pesquisa insere-se num campo subjetivo de formação humana, com um foco nas histórias
de vida. Tem os seguintes objetivos: Compreender as experiências com a Matemática, nos
percursos de formação, expressas nas narrativas de pedagogas/professoras; identificar a
construção das relações de pedagogas/professoras com a Matemática nos percursos de
formação; apreender possíveis ressonâncias das experiências com a Matemática na prática de
pedagogas/professoras. Seus procedimentos metodológicos vinculam-se à pesquisa (auto)
biográfica em estratégias de produção de uma variedade de materiais empíricos conectados
aos citados eventos/feitos – a exemplo de escritura de si, nas quais os próprios participantes,
em atos narrativos, orais e/ou escritos, discorrerão acerca de dimensões pessoais imbricadas
nas dimensões profissionais.
Em tais sentidos, você está sendo convidada a participar das mencionadas entrevistas, bem
como, de sessões evocativas de memórias denominadas de ateliês (auto) biográficos na
direção de produzirem-se compreensões individuais e coletivas acerca dos fenômenos a serem
investigados: tempos e percursos a partir da escola, das motivações para a docência, dos
percursos formativos e reapropriações dos movimentos de constituição da docência,
especialmente relacionados à Matemática.
Os desconfortos possíveis relacionam-se à sua exposição ao olhar crítico/reflexivo da
pesquisadora e dos colegas no decorrer dos ateliês autobiográficos. Contudo, você poderá se
beneficiar desta pesquisa, na medida em que há uma crença no seu processo formativo – sua
docência, ao mesmo tempo em que está sendo investigada, poderá ser redesenhada,
transformada.
Riscos de danos morais serão prevenidos por variados meios: com um combinado entre os
membros do grupo relacionados à garantia do sigilo das suas narrativas orais; do cuidado
ético com os dados produzidos, na preservação de sua identidade, na fidedignidade aos ditos e
escritos, nas análises e divulgação dos resultados. Assim sendo, as informações obtidas

109

através desta pesquisa serão confidenciais e os dados serão divulgados de forma a preservar a
sua identificação: nos protocolos de registro e nas entrevistas gravadas e transcritas, você será
identificado/a apenas por um código ou nome fictício, a ser definido.
Se houver dúvidas no decorrer de todo o processo investigativo/formativo, coloco-me à sua
disposição para prestar eventuais informações e autorizo ser contatado na eventualidade de
danos relacionados a este. Você receberá respostas a quaisquer dúvidas acerca dos assuntos
relacionados e poderá deixar de participar deste a qualquer tempo, sem penalização alguma e
sem prejuízo ao seu exercício profissional. Comprometo-me a proporcionar informações
atualizadas, obtidas durante o estudo, ainda que estas possam afetar a sua vontade em
continuar nesta pesquisa.
Você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as eventuais
despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade.
Também não terá de arcar com quaisquer despesas para participar deste processo.
Após ser esclarecido/a sobre a pesquisa e a sua participação como voluntário/a e, havendo
uma confirmação livre e espontânea em aceitar a participar nesta condição, você deverá
assinar ao final deste documento, em duas vias. Uma das vias ficará com você e a outra via
permanecerá comigo, a pesquisadora responsável. Em caso de dúvida em relação a esse
documento, você poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da UESB - CEP/UESB pelo
telefone (73) 3528-9727 e e-mails cepuesb.jq@gmail.com ou cep.jq@uesb.br. Você poderá
também me procurar diretamente pelos telefones e e-mail divulgados abaixo.

Termo de consentimento livre, após esclarecimento
Eu,
___________________________________________________________________________
_______, li e/ou ouvi a leitura dos esclarecimentos acima e compreendi os objetivos da
pesquisa em pauta e quais os procedimentos a que serei submetido. A explicação que recebi
esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha
participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu
tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei
dinheiro por participar do estudo.
Após a leitura deste Termo, concordo em participar da pesquisa “Experiências com a
Matemática nos Percursos Formativos de Pedagogas/Professoras”.
Jequié, BA, 5 de março de 2014.
Assinatura do Voluntário/a ou responsável legal
RG: _____________________
CPF:_____________________
Pesquisadora Responsável:
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Isabela Benevides de Melo
RG 06659530-46 / CPF 420261215-91
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Matrícula 201311185
(73) 88614920 / (73) 91136398
belinhativa@yahoo.com.br
Assinatura de uma testemunha
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu,

_________________________________________,

CPF________________,

RG__________________, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos
metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do
uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Isabela
Benevides de Melo do projeto de pesquisa intitulado “Experiências com a Matemática nos
Percursos Formativos de Pedagogas/Professoras”, a realizar as fotos que se façam
necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das
partes.

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em
favor da pesquisadora da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas
Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.°
10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº
5.296/2004).

Jequié - BA, 5 de março de 2014.
_______________________

______________________________

Participante da pesquisa

Pesquisador responsável pelo projeto
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APÊNDICE D – DIÁRIO DE CAMPO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)
LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Título do projeto de dissertação: “Experiências com a Matemática nos Percursos Formativos
de Pedagogas/Professoras”
Mestranda: Esp. Isabela Benevides de Melo
Orientador: Dr. José Jackson Reis dos Santos (UESB)

DIÁRIO DE CAMPO N.1

Para a realização do primeiro ateliê, fiz a encomenda de uma torta, comprei refrigerantes e
fui à casa de minha mãe pegar emprestado um livro de receitas de Dona Benta. Também tirei
cópias do texto: Infância, de Carlos Drummond de Andrade e organizei tópicos norteadores
de questões que me ajudariam na caracterização dos sujeitos da pesquisa.
No sábado, 22 de março de 2014, às 7 horas, recebi a torta em minha casa; em seguida,
peguei um táxi, passei na casa de minha mãe, onde peguei o livro de receitas e segui para a
escola na qual iria encontrar as pedagogas/professoras.
Cheguei à escola antes das 8 horas. A diretora combinou que, a fim de termos a manhã de
sábado para a atividade de pesquisa, as crianças que iriam comparecer à escola, em virtude de
ser um dia letivo, estariam assistindo a um filme acompanhados da secretária. Assim, na
minha chegada fui conduzida para a sala dos professores e fui arrumando o lanche e o
material com a ajuda da diretora. Enquanto isso, as docentes organizavam os alunos.
O primeiro ateliê foi iniciado por volta de 8h40min. Eu estava ansiosa, pois sabia da
importância de a partir desse primeiro momento com as professoras obter realmente a adesão
delas para o trabalho. Fiz, então, os agradecimentos pela presença delas e passei a explicar a
pesquisa, dizendo como iríamos caminhar e colocando a importância de alguns “combinados”
com o grupo, uma vez que a atividade seria coletiva. Desse modo, combinamos que para a
realização dos próximos ateliês usaríamos o tempo destinado ao planejamento, ou algum
sábado letivo, que eu providenciaria sempre o material necessário e também o lanche. E
falamos dos procedimentos que seriam usados, de fala, escrita, leitura e escuta, bem como da
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ética em relação aos posicionamentos de cada participante e de não comentarmos fora do
grupo o que havia sido colocado ali.
Passei a manhã com as quatro pedagogas/professoras. Inicialmente falei de mim seguindo
os seguintes itens: nome completo, idade, estado civil, filhos, mora onde e com quem, renda
familiar, formação, tempo de docência, outra ocupação e sonhos. Ao terminar, cada uma delas
foi falando de si e pude perceber a amizade existente no grupo, o que certamente fez com que
estivessem mais confortáveis.
Em seguida, fiz a leitura do texto de Drummond, que aborda recordações da infância e
utilizei também ali na mesa a presença da torta e do livro de receitas para evocar as
lembranças que iriam compor as narrativas para o tema desse primeiro ateliê que chamei de
Da Vida à Escola: sabores e saberes.
Com a leitura do texto, houve emoção e solicitei que dissessem algumas palavras que
estavam em seus pensamentos. Naquele momento, elas foram dizendo: bolo, cozinha, avó,
mãe, lanche, cantina e merendeira. E naquele instante eu não falei, mas tive uma lembrança da
minha primeira lancheira, de plástico, rosa e branco, com uma garrafa. Lembrei ainda do meu
lanche preferido: um pãozinho com refrigerante sabor laranja. Fiquei mexida!
Pedi que narrassem as primeiras experiências na escola. E cada uma delas falou, duas
choraram e nesse movimento me vi tendo que ter o controle da situação para não perdermos
os rumos do caminho que nos propomos com a pesquisa. Depois aconteceu a escrita.
Apareceu aí uma preocupação delas com a letra e com possíveis erros. E com a leitura das
narrativas, fiz a conclusão me sentindo aliviada porque afinal tinha começado a minha lida no
campo de pesquisa! Elas disseram que tinha sido bom e falei da necessidade de agendarmos
para logo o próximo ateliê, que ficou para a quarta-feira, 26 de março. E eu saí dali muito
contente.
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APÊNDICE E – CARTA ESCRITA PELA PESQUISADORA PARA UMA DAS PEDAGOGAS /
PROFESSORAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)
LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Título do projeto de dissertação: “Experiências com a Matemática nos Percursos Formativos
de Pedagogas/Professoras”
Mestranda: Esp. Isabela Benevides de Melo
Orientador: Dr. José Jackson Reis dos Santos (UESB)

CARTA ESCRITA PARA CRISTINA
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO N. 3

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED)
LINHA DE PESQUISA: CURRÍCULO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
Título do projeto de dissertação: “Experiências com a Matemática nos Percursos Formativos de
Pedagogas/Professoras”
Mestranda: Esp. Isabela Benevides de Melo
Orientador: Dr. José Jackson Reis dos Santos (UESB)

TRANSCRIÇÃO N. 3

Isabela: Pois é, então retornando às aulas depois da greve, e aí hoje tem flores pra agradecer
né, a flor é uma demonstração do carinho, da gratidão, e essa caixa que eu quis representar
assim, uma caixa de presente pra pessoas especiais a gente leva o que de melhor a gente ver,
então a gente procura levar o que, um presente né, ou se enchendo do presente né, e aí, quero
mostrar pra vocês assim, aqui dentro a gente tem, um texto pra cada uma, a gente tem uma
caixa pra que vocês apreciem o chocolate, só fiz tirar o lacrezinho. Mas está lacradinha, pra
gente saborear porque chocolate também faz parte desse carinho né, de dizer da importância
desse momento, desse retorno, da importância do que vocês fazem, que é sobre o que vocês
fazem que eu quero saber e é isso que eu tenho estudado. Então não é por nada que a gente se
reúne aqui, e ao mesmo tempo é um momento que envolve vocês e que eu estou envolvida o
tempo todo. Outra coisa assim, pra lembrar das cartinhas, que eu achei tão bonitinho.
Sujeitos: Todo mundo caprichou.
Isabela: Como pra mim foi um momento assim, meio estranho... Pensei em fazer e disse pra
mim que tinha que sentar e escrever as cartas! Gente, não foi fácil não, eu achei que era uma
coisa tão simples, mas a gente não faz mais isso. Eu passei o sábado todo tentando, e foi
assim, foi gostoso e ao mesmo tempo foi um exercício sabe assim de, você dizer assim me
atravessou mesmo. Foi algo assim, que não foi simples não, mas quando eu vi ali fiquei
orgulhosa, falei vamos ver né, agora eu quero surpreender, não falei nada pra a direção.
Queria mesmo fazer surpresa. Aí mandei entregar junto com uma rosa pra cada uma.
Cristina: Sim, ainda veio uma rosa né.
Isabela: Falei, não pode chegar assim (...). Pois é, e todas vocês colocaram né...
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Cristina: Minha mãe até hoje, mesmo ela ligando ela manda carta.
Isabela: É isso.
Rita: Oh coisa boa, é...
Isabela: Estamos aqui fazendo justamente narrativas, tecendo esses fios das histórias de
vocês, por isso a questão da carta.
Cristina: Na hora que eu recebi eu lembrei logo da minha mãe, mesmo ela ligando ela
manda, faz uma cartinha, ela coloca num envelope (...).
Isabela: Deixa eu só colocar aqui um texto pra você oh, passa aí, eu tenho mais um aqui. Oh
gente, é um texto de Millô Fernandes, Poesia Matemática, “Às folhas tantas do livro
matemático um Quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com
seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base uma figura ímpar; olhos rombóides, boca
trapezóide, corpo retangular, seios esferóides. Fez de sua uma vida paralela à dela até que se
encontraram no infinito. "Quem és tu?", indagou ele em ânsia radical. "Sou a soma do
quadrado dos catetos. Mas pode me chamar de Hipotenusa." E de falarem descobriram que
eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs primos entre si. E assim se amaram ao
quadrado da velocidade da luz numa sexta potenciação traçando ao sabor do momento e da
paixão retas, curvas, círculos e linhas sinoidais nos jardins da quarta dimensão.
Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidiana e os exegetas do Universo Finito.
Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E enfim resolveram se casar constituir um
lar, mais que um lar, um perpendicular. Convidaram para padrinhos o Poliedro e a Bissetriz.
E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro sonhando com uma felicidade integral
e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos. E foram
felizes até aquele dia em que tudo vira afinal monotonia. Foi então que surgiu O Máximo
Divisor Comum frequentador de círculos concêntricos, viciosos. Ofereceu-lhe, a ela, uma
grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, Quociente, percebeu que com
ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado amoroso. Desse
problema ela era uma fração, a mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a
Relatividade e tudo que era espúrio passou a ser

moralidade como aliás em qualquer

sociedade.
(Risos)
Isabela: Interessante né ver vocês rindo com a Matemática e eu fico pensando, o que tem sido
a Matemática nas nossas vidas? Quais foram, quais são as nossas experiências com a
matemática? O que o poeta colocou da forma dele escrevendo, talvez da forma que ele veja a
Matemática, conseguiu encaixar a Matemática com a arte. E nós?
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Graça: Na verdade tudo na nossa vida a Matemática se encontra né.
Graça: Eu estava revisando agora com eles, vendo o que aprenderam. Matemática não pode
ser aquele bicho de sete cabeças.
Isabela: Quando Graça fala assim, bicho de sete cabeças, inclusive em duas cartinhas
apareceram isso. Por que um bicho de sete cabeças gente?
Cristina: É a forma como é colocada... Eu vejo, na minha questão foi como os professores
colocavam, você não poderia errar, a Matemática tem que ser exata, e quando você erra
alguma coisa aí eu sempre ouvia isso dos professores e o medo de errar. E quando eu
estudava, eu lembro até eu coloquei na cartinha dela que uma vez eu fiz uma prova todinha e
esqueci dos sinaizinhos. Eu tinha uma mania de fazer no rascunho e depois passar tudo a
limpo, ficar tudo organizadinho e esqueci de colocar. Aí o professor foi e colocou a metade da
nota, ele disse que ainda ia me dar metade porque ele sabia que eu sabia. Pedi outra
oportunidade e não pude mais fazer a prova, e aí a Matemática da minha vida eu tento passar
pros alunos de outra forma, brincando. Hoje mesmo eu tava dando revisão com eles e com
palito de picolé e com tampinhas, joguei tudo lá e espalhei pra eles, pra eles verem que a
matemática não é esse bicho de sete cabeças né, e é tão fácil. Aí uma aluna falou, “Oh pró, a
gente usa matemática em tudo né pró”, eu falei “em tudo”, e ela: “Minha mãe mandou ontem
eu comprar uma coisa, a gente chega lá e vem o troco, se não souber a Matemática a gente
não vai saber se a pessoa tá dando o troco”. E aí passando dessa forma eu tento passar mais
fácil possível, principalmente brincando pra eles vêem que a matemática não é esse bicho de
sete cabeças.
Isabela: Olha gente, olha só o que eu vou propor a vocês, assim, daquelas cartinhas que você
enviaram coloquei questões aqui. Quero que a gente partilhe a partir disso, pra depois a gente
fazer aquele outro momento que a gente faz que é de escrita, tá. Então eu vou pedi aqui, quem
quer começar? Olha o chocolate, por favor, abram, vão comendo o chocolate, ali tem biscoito,
tem bolo, café...
Jerusa: É pra falar?
Isabela: É, lê aí a sua questão Jerusa.
Jerusa: Jerusa, você contou que nunca gostou muito de Matemática e que estudou muito pra
aprender, conte como aconteceu essa aprendizagem. E hoje como é essa sua relação com a
Matemática? Como é ensiná-la?
Jerusa: Quando eu comecei a trabalhar eu só ensinava pré-escolar e pré-escolar a gente
trabalha com sucata, com brincadeiras no chão com os alunos, então fica fácil, até aqui na sala
eu faço assim. Adição já tem as tampinhas na sala, tem os guaranás de dois litros, aí eu já faço
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assim de um em um na mesa pra eles aprenderem pra botar no papel, mas o ano passado era
mais difícil os meninos do 5º ano. Esse ano os meninos do 5º ano sabem, as duas turmas
sabem mais Matemática rapidinho, incrível.
Isabela: Jerusa então assim, foi ruim você como aluna na escola, mas e assim no Magistério,
no curso de Pedagogia?
Jerusa: Magistério é só bestagem de Matemática né.
Isabela: Como assim, bestagem?
Isabela: Mas o que foi que você viu de matemática em Pedagogia e do Magistério, você
lembra?
Jerusa: A mesma coisa.
Isabela: Como foi?
Jerusa: Uma disciplina de Metodologia.
Jerusa Era uma disciplina.
Jerusa: Filei aula pra caramba porque eu não (...). No Magistério e na Pedagogia não aprendi
nada de Matemática. Eu filava muito porque a aula não me dizia nada.
Isabela: Mas você acha que, assim, isso que você viveu, te ajudou pra você ensinar
Matemática?
Jerusa: (...) Até em ensinar minha neta eu fico sem paciência. Aqui eu tenho que fazer numa
boa porque são meus alunos né, (...) eu não gosto de Matemática.
Isabela: Então na verdade você não superou?
A Matemática não é algo que você tenha uma boa relação. É isso?
Jerusa: Uma vez eu desisti de pegar uma substituição porque eu ia ficar com as turmas do
3ºano só com Matemática. Aí eu disse pra diretora que não gosto de Matemática. Me sinto
insegura mesmo. Até pra ensinar minha neta eu fico sem paciência, agora aqui eu tenho que
fazer numa boa porque são meus alunos.
Isabela: Você desistiu de trabalhar naquele período porque tinha que ser com Matemática?
Jerusa: Eu falei pra diretora: “Eu não gosto de Matemática, não quero não (...)”.
Isabela: (...) Deixa ver se eu entendi Jerusa, até hoje você se sente de certa forma, por essa
relação...
Jerusa: Insegura. Já meu filho gente é gênio, é gênio em Matemática, a facilidade que ele
tem.
Isabela: Vamos ouvi então Graça aí (...). Lê ai pra gente.
Graça: Como justifica o bloqueio que você disse perceber nos alunos em relação à
Matemática? Em sua carta, você menciona experiências no seu período escolar com uma
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professora de Matemática, que lhe ensinou a gostar da disciplina. E na sua formação
profissional, aconteceram experiências que lhe ajudaram a trabalhar com a Matemática?
Graça: É como eu relatei em outra oportunidade né, é que eu não gostava da Matemática foi
quando eu passei a gostar a partir de quando eu tive uma boa professora em Matemática. Aí a
partir de então eu passei a gostar da Matemática e passei também a procurar ensinar, a tirar
esse bloqueio das crianças com a Matemática, explorando bastante, sempre insistindo,
persistindo. A partir do momento que a gente vai insistindo e persistindo eles vão adquirindo
aprendizagem e eliminam toda aquela barreira que eles criam na Matemática. A minha
experiência é essa.
Isabela: E a questão do conteúdo e o como ensinar, no caso, no Magistério, na Pedagogia,
isso contribuiu pra você?
Graça Não, em Pedagogia nada contribuiu, nada. É o fato da minha experiência, o meu modo
de ensinar mesmo.
Isabela: Você atribui muito mais a esse momento com a professora então?
Graça: Com a professora que eu aprendi a gostar e aprendi a ensinar. Quando fala em
Matemática pros alunos, os meninos olham aquele bloqueio, aquela barreira, a gente vai
tentando, sempre fazendo, sempre fazendo, no final eles querem mais atividades de
Matemática do que de Português. A minha experiência, você poder ver aluno que foram do
quinto ano, que foram meus alunos no quarto, que estão sendo de Jerusa, vocês veem que eles
gostam da Matemática, não gostam? [...] Hoje a gente não tá tendo nem tempo pra explorar as
quatro operações. Não dá porque está muito tumultuado sabe esses projetos na verdade tá
tendo coisas que tá nos atrapalhando na sala de aula. Tem alunos, hoje tem alunos que só
querem vir para brincar. A menina hoje me perguntou: - Pró, eu posso vir pro reforço e depois
eu posso ir pra outra aula? Eu falei; - Você está proibida de ir pra outra aula. Estão sempre
agitados, tá horrível pra gente trabalhar.
Rita: Eu sinto que eles estão agitados dentro da aula.
Graça: Estão sempre agitados, tá horrível pra gente trabalhar. No meio da aula eles falam
assim “Que horas é a aula de pintura”? “Que dia vai ser a aula de teatro pró”?(...)
Isabela: Mas também gente houve essa interrupção né, setenta dias né sem atividade, é uma
rotina diferente.
Isabela: Voltando então... No Magistério, na Pedagogia, a disciplina relacionada ao trabalho
com a Matemática não te ajudou?
Graça: Pra dizer a verdade eu não lembro não.
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Graça: Na Pedagogia eu detestei a disciplina Matemática, eu estava ansiosa pra pegar a
disciplina, foi a que eu mais detestei. Essa disciplina.
Isabela: Por quê? Você lembra o que assim?
Graça: Em Pedagogia detestei, eu não aprendi nada, não me ajudou em nada pra passar pros
alunos. É o que eu já sabia, tinha minha base da escola.
Isabela: Sim Cristina agora diz qual foi a sua perguntinha. Oh gente, chocolate... tem aí
chocolate pra vocês, biscoitinho.
Cristina: Você informou em sua carta sobre a disciplina Metodologia do Ensino da
Matemática. Explique a contribuição dessa disciplina na sua atuação profissional. Você se
referiu à Matemática como “bicho papão”. Explique o que quer dizer com isso?
Isabela: Foi no finalzinho da carta.
Cristina: [...] a gente não podia perguntar, tirar uma dúvida pra ele tinha que ser do jeito que
ele ensinava. Porque a Matemática quando a gente tá aqui trabalhando com os meninos, faz
várias formas até eles chegarem ao resultado, lá não tinha que ser do jeito dele. Aí eu fiquei
com medo, quando falava assim “já vem o professor de Matemática” eu já sentava na frente,
eu ficava parada. Tinha medo dele. Quando eu fui trabalhar na escola onde eu estudei, aí falei
com ele: - Você me bloqueou em Matemática.
Isabela: Então foi isso que te causou aquele medo todo.
Cristina: Foi aí eu fiquei com medo, quando falava assim “já vem o professor de
Matemática” eu já sentava na frente, eu ficava do jeito que eu tava ficava. Tinha medo dele.
Quando eu fui trabalhar na escola onde eu estudei, aí eu falei com ele “você me bloqueou em
Matemática”.
Isabela: Você depois de você ser colega dele?
Cristina: Ser colega. E até hoje ele é do mesmo jeito, ele não mudou, ele não mudou. Aí eu
falei “você chegava e deixava a gente como medo”, todos os meus colegas tinham medo dele.
E aí a Matemática as notas eram sempre baixas, mas como minha mãe ficava na cobrança eu
estudava, por que eu gostava de Matemática, mas tinha certo bloqueio também.
Isabela: Mas nesse tempo que você falou assim “(...) tirava nota baixa” você também tirava
nota baixa com o professor?
Cristina: Eu tentava ao máximo estudar e tirar as notas, mas aí um errozinho ele não... Ele
cortava ali a questão toda. Eu morria de medo com aquele “X” que ele colocava. Então aí que
eu estudava bastante pra puder sobressair né, ter notas melhores. Chegou no Magistério teve
essa disciplina Metodologia né, eu gostava da professora, a forma dela colocar porque eu
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sempre gostei dessa parte lúdica. Então ela ensinava dessa forma e pra mim me ajudou.
Quando eu fui trabalhar no Fundamental I tinha aqueles jogos né...
Cristina: Eu descobri outra forma de ver a Matemática, de uma forma interessante, até hoje
pros alunos eu passo dessa forma. Que a Matemática não é nada como as pessoas colocam né,
que os meninos têm medo dos números, parece que os números tão correndo atrás deles né,
eles não risadas quando eu falo “parecem que são monstrinhos, mas não são não”, que ta
nosso dia a dia. Hoje mesmo eu revisando com eles que amanhã eu vou tentar aplicar uma
mini avaliação né, que é todos os dias, mas olhando tem meninos que ficam preocupados, eles
“Oh pró por que tu tá colocando isso, esse palitinhos aí em cima da mesa da gente?”, tem
menino que nunca teve esse contato, outros “A pró está colocando aí pra gente contar, pra um
ajudar aqui o outro, a gente vai contar até chegar no resultado”. Mas tem meninos que não,
que até medo com a sucata eles têm medo de fazer o cálculo.
Cristina: Ajudou, a professora do Magistério parece que foi a mesma na universidade.
Isabela: Foi a Metodologia da Matemática também.
Cristina: Da Matemática. Mas assim, me ajudou.
Isabela: Foi em que ano, você lembra? Pelo menos o ano que você formou?
Cristina: Me formei em noventa e nove. Noventa e nove? Magistério. Ah não, em dois mil e
oito em Pedagogia.
Rita: E eu disse que até tenho me saído bem com a tão temida Matemática...
Isabela: Vê você falando tão temida...
Rita: É por que pra mim assim, muito medo.
Isabela: Mas por que muito medo?
Rita: Não sei, acho, assim, não sei... isso é por que também assim, painho é assim, se eu falar
com painho “Painho, eu tenho que dá não sei quanto pra não sei quem”, painho faz a conta na
cabeça (...) e eu nunca fui assim rápida como ele. E painho quando colocava a gente pra
estudar era difícil, a gente só ia dormir se soubesse tudo certinho, se não soubesse a gente não
ia dormir, ficava ali acordada. Assim, eu tinha medo de Matemática, eu tinha medo até no
Magistério.
Isabela: Mas esse medo que você fala da tão temida Matemática, esse medo te acompanha
hoje na sala de aula?
Rita: Assim, na sala de aula não, que assim, foi o que eu estava conversando com uma
menina hoje, assim, até o quinto ano, sexto que as coisas são básicas é uma Matemática mais
tranquila. Isabela: Então o conteúdo, que no caso do Fundamental I você domina?
Rita: Domino. (...) Não, expressão numérica não.
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Isabela: Oh meninas, o café... Pode ler sua questão Rita?
Rita: A minha diz assim, você comentou de uma professora de Matemática com a qual como
diz ter aprendido e copiado a prática dela. Peço que explique como isso tem acontecido. Peço
que explique como isso tem acontecido. Por que escreveu em sua carta que tem se saído bem
com a “tão temida Matemática”?
Rita: No Magistério, a Metodologia da Matemática, eu gostei. A professora me ajudou. Me
ajudou porque ensinou a gente a usar jogos Eu acho que faço do jeito que ela fazia.
Justamente pra Matemática deixar de ser assim temida tem que ensinar brincando. Ela
mostrou isso. Pronto falei.
Isabela: Oh gente, olha só, já o tempo de vocês né, são o que agora? Vinte pras seis né? Pois
é né, fazer tudo cronometrado que não quero atrapalhar o tempo de vocês.
Rita: Eu acho que eu aprendi a Matemática fazendo prova. Fazer prova, passava...
Isabela: Mas será que hoje isso acontece com os alunos da gente?
Jerusa: Acontece sim.
Isabela: Oh gente, olha só, aqui agora é aquele momento, que é o outro momento da escrita,
tem papel, tem lápis, tem borracha né. Vou passar o papel, vou dizer pra vocês na verdade
hoje, sempre tem um título né, hoje “As experiências vividas com a Matemática”, o título é
esse. As experiências vividas com a Matemática. Toma querida. Oh gente, tem mais papel
aqui oh, tem lápis, tem borrachinha, outro lápis aqui oh. (...) A gente vai combinar assim, eu
vou... pra ajudar vocês eu vou fazer assim, uma divisão né, a gente botou o título Experiências
vividas com a Matemática, aí eu vou dizer assim, vamos lembrar agora e falar um pouquinho
aí ..., vamos esperar Rita. Ela está terminando... As experiências vividas com a Matemática...
Aí vamos lembrar então agora, “Infância”. O que a gente recorda das experiências com a
Matemática na infância? Escrevam!
Isabela: Como era a Matemática na infância de vocês? Como era o ensino da Matemática?
Como eram os professores? Lembrar assim, uma aula de matemática.
Jerusa: (...) foi mesma pró no pré-escolar até a alfabetização e o primeiro ano. E assim
acompanhando né, e ela fazia tudo na rodinha de Matemática, tudo ela fazia na rodinha, não
existia aqueles materiais que hoje em dia existe até nas escolas públicas, não existia aqueles
materiais. Fazia de cartolina. É como se eu tivesse vendo agora a gente com vestidinho azul,
com a blusa branca por baixo, umas negocinhas assim vermelha.
Isabela: E na adolescência os professores também eram como na infância, as aulas, o jeito de
ensinar, de aprender, mudou alguma coisa? Que momentos, que experiências a gente lembra
assim que envolvem a Matemática? Depois do período da adolescência, no fundamental, no

123

ensino médio no caso de vocês o Magistério. Quais as experiências né que pode lembrar.
Alguém aqui pensou em fazer Pedagogia fugindo da Matemática? Alguma coisa assim?
Cristina: Interessante. A turma ninguém gostava, só eu fui... eu e umas três assim na sala.
Isabela: Então a turma teve dificuldade.
Jerusa: Tiram notas boas e tudo porque estudam muito, mas não gostam, elas não gostam.
Quando fala matemática. Hoje mesmo uma amiga me falou que a professora tava falando
“olha, no outro semestre vocês já vão pegar a disciplina”, ela disse “aí meu Deus”.
Isabela: Olha a reação “Ai meu Deus”, por isso eu perguntei, será que o pedagogo foge da
Matemática? Pra pensar!
Isabela: (...) Aí depois da formação de vocês na Pedagogia, no Magistério, na Pedagogia, de
volta a escola como professora, que todo mundo trabalha com todas as disciplinas, como é
trabalhar com a Matemática, como tem sido? Como Jerusa disse: “eu tenho dificuldades, eu
vou pro livro, me sinto insegura, eu vou estudar”. Escrevam sobre isso.
Isabela: Oh gente eu queria ver, é claro com o consentimento aqui da diretora de vocês se a
gente pode deixar já agendado o próximo ateliê, que aí a gente vai assistir a um filme juntas
porque não dá pra fazer tudo porque vocês só tem esse horário né, e eu respeito né o horário
de vocês e não vou extrapolar.
Graça: São quantas horas?
Isabela: Não, o filme é menos de duas horas.
Graça: Você pode colocar pra gente o que você deseja após o filme a gente fazer e depois
entregar pra você.
Isabela: Pensei assim, assistir com vocês né, e aí eu queria ver. (...) É um filme bem
interessante dos anos oitenta, eu fiz uma pesquisa pra chegar nesse filme e ele fala da relação
da escola, de um professor, de outros né, mostra a realidade de um professor com a
Matemática, e é uma experiência bem interessante.
Isabela: O filme é bem bonito e é baseado em fatos reais esse.
Isabela: Meninas, foi ótimo, contemplou tudo, eu só tenho que agradecer a vocês por tudo
isso. Toda essa caminhada tem sido um processo mesmo.
Isabela: (...) escreveu. Há, muito bem, caprichou.
Isabela: Bota minha lindinha pra eu saber que é sua... É, pelas outras lá.
Isabela: Olha ela separou direitinho, infância, adolescência. Ah, foi mesmo, é porque teve
gente que colocou corrido.
Jerusa: Oh Bela, só não pode terça e quinta, porque eu tenho (...).
Isabela: Mas tipo assim, pode ser na próxima segunda então?
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Jerusa: Pode. Pode gente? Pode. Por que quanto mais fizer melhor pra tu né? Tem que olhar
o teu lado né?
Isabela: É porque eu preciso do material pra analisar, foi, a greve atrapalhou a nossa vida né
gente. Eu ligava pra a diretora, tadinha ela queria me ajudar...
Isabela: Não quero atrapalhar também a dinâmica de vocês viu gente.
Cristina: Por que a gente ta encerrando a primeira unidade tem as atividades, essas coisas
tudo.
Isabela: E como é que a gente faz? A gente chama a coordenadora pra perguntar se pode, é
isso?
Jerusa: Mas pra mim, tudo bem. (...)
Isabela: Jerusa diz que era na próxima segunda, que tudo bem, que eu tenho que adiantar a
minha vida né (risos), eu falei não, mas deixa eu ver com você coordenadora, né, eu posso
voltar na próxima segunda?
Coordenadora: É porque quarta nós vamos organizar pra sábado, entendeu? Essa quarta, aí
segunda feira é melhor.
Isabela: Posso? Pronto. Porque elas disseram que podia, mas aí eu falei não, deixa eu ver
porque né, se tiver alguma coisa, e elas disseram realmente que tinham combinado pra
cumprir (...) Pronto oh, está tudo ok. Só tenho que agradecer viu gente. Gente, de todo o
coração.
Coordenadora: Porque eu lembrei que tínhamos conversado Isabela na semana passada...
Isabela: Não, ótimo. Ficamos assim na segunda então. Vamos pra casa agora. E obrigada.
Vocês são maravilhosas!
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