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RESUMO 

_______________      _______________

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a trajetória formativa de professores de Matemática e 

está problematizado em torno da seguinte questão: Que elementos da trajetória formativa um 

grupo de professores de Matemática desvela no decorrer da escrita de si no memorial de 

formação? Tem como objetivo geral tecer uma compreensão de aspectos da trajetória formativa 

desses professores de Matemática ao narrarem sobre sua história de vida por meio do memorial 

de formação e, como objetivos específicos: (i) compreender como se desvela as trajetórias de 

formação percorridas por esses professores; (ii) identificar os elementos que emergem na 

construção do “ser professor” a partir dos memoriais de formação produzidos pelos professores.  

Do ponto de vista metodológico, adotamos a abordagem qualitativa e a perspectiva do Método 

Biográfico. Como colaboradores da pesquisa tivemos seis professores de Matemática, 

estudantes de um Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, cuja colaboração se 

deu através do questionário e da escrita de um memorial de formação que constituiu o corpus 

de análise. Os dados provenientes desses instrumentos foram analisados com base na Análise 

de Singularidades e Convergências. Por essas narrativas percebemos que esses professores, de 

modo geral, percorreram caminhos, apesar de particulares, com muitas aproximações. A 

trajetória formativa desses professores se constituiu na escolarização, nas vivências familiares, 

na licenciatura em Matemática, no mestrado e em outros espaços, articulada às experiências na 

sala de aula, onde se consolida o saber e o saber-fazer e se constrói o aprendizado para o 

processo de tornarem-se professores. Ao narrarem lembram-se das pessoas que fizeram parte 

de suas vidas apoiando ou incentivando. São unânimes as lembranças dos professores que 

tiveram, apontando as características do que consideram um bom professor e aquilo que 

desejam ser como profissionais, tomando-os como referenciais. Sobre o início da docência 

contam sobre o cotidiano da profissão, as tensões nesse local, as dificuldades com a indisciplina 

dos alunos, dentre outras questões que permeiam esse ambiente. Exercendo a profissão buscam 

cursos para aprimorar as habilidades e conhecer outras metodologias, dentre eles aparece o 

mestrado. No contexto dessas vivências, constatamos que a constituição como docentes ocorre 

em diversas etapas, em que vão construindo saberes, crenças e valores. Portanto, essa 

constituição se dá durante toda a trajetória de vida do sujeito.  

 

Palavras-chave: Percurso formativo, Professores de Matemática, Escrita de si, Memorial de 

formação, Memórias.  



 

 

ABSTRACT 

_______________      _______________

This research’ goal is the formative way of Mathematics teachers. Discussion is problematized 

around the following question: Which elements of this trajectory are revealed a group of 

teachers of Mathematics during the writing of themselves in the memorial formation? Its 

general objective is to provide an understanding of Mathematics teachers way formative aspects 

in narrating about their trajectory through memorial formation and, as specific objectives: (i) to 

understand how the formation trajectory of these teachers is revealed; (ii) identify the elements 

that emerge in the construction of “being a teacher”. From the methodological point of view, 

we adopt the qualitative approach and the perspective of the Biographical Method. As research 

collaborators we had six Mathematics teachers, students of a Post-Graduation Program in 

Mathematics Education whose collaboration took place through a questionnaire and the writing 

of the memorial that constituted the corpus of analysis. The data from these instruments were 

analyzed based on Singularity and Convergence Analysis. Through these narratives it was 

possible to perceive that these teachers, in general, walked along paths, although private, with 

many approaches. They formative trajectory consisted of schooling, family experiences, degree 

in Mathematics, Master's and other spaces, articulated to the experiences in the classroom, 

where knowledge and know-how is consolidated and learning is built for the process of 

becoming teachers. When they narrate, they remember people who took part of their lives 

supporting or encouraging them. There is a general agreement based in their memories about 

the teachers they had, pointing out the characteristics they consider as a good teacher and what 

they wish to be as a professional, taking them as reference. About teaching beginning, they tell 

us daily profession life, tensions, difficulties with the students indiscipline, among other issues 

that permeate this environment. By exercising the profession, they seek courses to improve their 

skills and to know other methodologies, including Master's degree. In these experiences 

context, we find that the constitution as teachers occurs in several stages, in which they build 

knowledge, beliefs and values. So, this constitution occurs during the entire life trajectory of 

this subject. 

 

Keywords: Formative way, Teachers of Mathematics, Self-Writing, Memorial of Formation, 

Memories.  
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CAMINHOS INTRODUTÓRIOS: VIAJANDO PELAS MINHAS MEMÓRIAS1 

 
_______________      _______________

 

 “A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de 

embarques e desembarques, alguns acidentes, agradáveis 

surpresas em muitos embarques e grandes tristezas em 

alguns desembarques” (Simone Duboc). 

 

Como uma boa mineira não poderia deixar de ter “dois dedinhos” de prosa, afinal “o 

mineiro é um biógrafo de sua sociedade, como se fosse um autobiógrafo de si mesmo” 

(ROCHA, 1996, p. 6). Como não há mineiro que não goste de um “dedinho” de prosa e de um 

“trem”, inicio esse texto narrando uma pequena parte da minha viagem no mestrado. É por meio 

dele que hoje escrevo esse trabalho. A princípio pensei que os maquinistas fossem os 

professores do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), os quais me mostrariam 

todo o itinerário. Ao longo dessa viagem descobri que sou maquinista e os professores os trilhos 

que me conduzem e guiam a algum caminho, desvelam as teorias e me ajudam a encher minha 

mala de conhecimento. Ao embarcar no mestrado, descobri que as professoras orientadoras 

também assumem a posição de maquinistas comigo, me ajudando a escolher um caminho para 

seguir nessa trajetória investigativa. São também faróis que iluminam e auxiliam os caminhos 

a percorrer. Os colegas do PPGE são aqueles passageiros que embarcaram na mesma estação e 

no percurso conversam sobre a vida de mestrado, a vida familiar, a vida da vida.  

Antes de iniciar, cabe trazer o significado da experiência para nós, afinal nossos “dois 

dedinhos” de prosa estão permeados por diferentes experiências nossas e do outro. Como a 

consideramos? Para Larrosa (2002, p. 25) “a palavra experiência vem do latim experiri, provar 

(experimentar). [...] é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se 

experimenta, que se prova” e ainda “é um passo, uma passagem, um percurso [...] se a palavra 

experiência tem o ex de exterior, tem também esse per [...] que tem a ver com travessia, com 

passagem, com caminho, com viagem” (LARROSA, 2011, p. 8). Para ele a experiência está 

cada vez mais rara devido ao excesso de informações, opiniões, trabalho e à falta de tempo que 

têm nos impedido de experimentar.  

Percorrendo nesse mesmo trilho, podemos dizer que estamos “numa época em que o 

‘longo prazo’ é cada vez mais curto”2 (BAUMAN, 2004, p. 26, grifos do autor), ou seja, 

                                                           
1 A primeira parte da dissertação encontra-se na primeira pessoa, pois é a autora narrando sobre suas experiências.  
2 A ideia de liquidez e fluidez é tratada por Bauman (2001, p. 8) em sua obra “Modernidade Líquida”. O qual 

enxerga a fluidez como característica da Era Moderna, considerando que os fluidos “não mantêm sua forma com 
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vivemos em uma sociedade líquida, em que as coisas não são feitas para durar. Vivemos um 

tempo de rapidez e fluidez no qual não paramos em nós mesmos, pelo contrário, passamos 

aceleradamente sem nos fixar nos detalhes de nossa história de vida. Nela o longo prazo tem 

que cumprir o papel de ser verdadeiramente demorado, com um investimento desacelerado. 

Uma relação de concessões difíceis e barganha conosco. No mundo contemporâneo os objetos 

são passíveis de compras, garantias e trocas por outros, mas nossas histórias de vida não. 

Vivemos e não há como trocá-las por outra, nem mesmo comprar experiências. Dado que a 

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

que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 21). Em nossos tempos ela tem sido uma 

relíquia, um artigo de luxo, pois  

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 

mais devagar, demorar-se nos detalhes [...] abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a 

arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço 

(LARROSA, 2002, p. 24). 
 

Ela requer esse movimento de parada, pois os acontecimentos precisam passar em mim, 

me atingir e me alcançar para que sejam experiências, caso contrário serão apenas algo que 

aconteceu ou se passou. Fazer experiência de algo significa “deixar-nos abordar em nós mesmos 

por aquilo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso” (LARROSA, 2011, p. 14), pois 

aquilo que nos atinge alcança um significado para nós. Por isso, mesmo nessa liquidez e fluidez 

da sociedade é importante experienciar nossas vivências e demorar nas minúcias, afinal, “não 

é verdade que, quando se diz tudo sobre os principais temas da vida humana, as coisas mais 

importantes continuam por dizer?” (BAUMAN, 2004, p. 16). Nesse processo de registro de 

nossa história selecionamos o que naquele momento nos marca. Mas, ainda há o que dizer. 

Sempre há portas abertas para falar de nós mesmos, isso acontece porque somos seres 

“inacabados”, que lidam e se deparam com a “incompletude”. 

Dada essa dimensão da experiência nossa prosa se direciona às minhas vivências. 

Nossas viagens são sempre marcadas pelos previstos e imprevistos. No caso da vida acadêmica, 

diversos não acasos me levaram ao mestrado em Educação. Com o término da Licenciatura em 

Matemática pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) tinha duas certezas: prosseguir nos 

estudos e trabalhar como professora antes do mestrado. A universidade era o lugar onde eu 

                                                           
facilidade. [...] não fixam o espaço e nem prendem o tempo. [...] não se atêm muito a qualquer forma e estão 

constantemente prontos (e propensos) a mudá-la”. 
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queria estar. E assim aconteceu! Após a formatura (outubro/2013) comecei a trabalhar em uma 

escola estadual como professora designada3 em turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

e do Ensino Médio. Primeira experiência como professora licenciada. Até então meus saberes 

sobre a sala de aula se ligavam ao estágio supervisionado e ao Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID).  

E isso tinha um significado diferente. Não teria alguém para me auxiliar. Primeiro dia 

de aula: felicidade por exercer a profissão e ansiedade pelo início de carreira que, como alguns 

colegas, poderia sofrer o preconceito por ser iniciante. Este momento implicava construir novos 

saberes e colocar em prática o que havia aprendido. No mês seguinte lecionei em outra escola 

estadual, resultando em uma dupla jornada de trabalho. Escolas com especificidades próprias 

que trouxeram experiências diferentes e compunham um processo de aprendizagem com os 

estudantes e os colegas de profissão ao me acolherem e me ajudarem a crescer como docente.  

No mesmo período tentei um processo seletivo para o mestrado, mas não obtive êxito. 

Com o resultado a tristeza se transformou em alegria ao refletir que era uma ocasião de 

amadurecimento da proposta de pesquisa e como profissional. Afinal, no ano subsequente seria 

possível estar na sala de aula. Esses primeiros passos foram marcados por desafios que não me 

desanimaram, pelo contrário, fizeram crescer a vontade e paixão pela docência.  

O início de carreira como professora designada é instável. Iniciei o ano seguinte em duas 

escolas públicas (situadas na periferia e no centro) que me marcaram. Tão distantes e com 

“dificuldades” parecidas: excluídas, respectivamente, pela localização ou público “acolhido” – 

denominados estudantes “problemáticos”. Tive desafios na relação com eles. Marcados pela 

exclusão social, viam os docentes como “inimigos”. Com isso me questionava: O que é ser 

professor? O que faria para essas escolas? Que marcas deixaria? Com essas questões pensava 

que havia vários “tipos” de professor, cada um com suas especificidades: o professor 

autoritário, o licencioso, o competente, o sério, o incompetente, o irresponsável, o amoroso da 

vida e das gentes, o mal-amado “sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, 

racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua marca” (FREIRE, 1996, p. 39). 

Como pessoa, na posição de professora, não queria ser para esses estudantes reflexo das 

marcas de exclusão diária. Diante do surgimento de indagações, inquietações e angústias, ia 

descobrindo a singularidade da profissão docente. Desse modo,  

 

                                                           
3 Conforme a Resolução da Superintendência de Estado de Educação/Minas Gerais nº. 2835/2015, o processo de 

designação se dirige às instituições que não possuem profissionais efetivos em número suficiente para assegurar o 

funcionamento de serviços nas escolas estaduais, cuja denominação, no caso do docente é professor designado.  
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não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, que é a 

prática docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética de que 

a minha própria capacitação científica faz parte. É que lido com gente. Lido 

[...] com os sonhos, as esperanças tímidas, às vezes, mas às vezes, fortes, dos 

educandos. Se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não 

devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não 

com coisas. E porque lido com gente, não posso [...] recusar a minha atenção 

dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno ou 

aluna. Desde que não prejudique o tempo normal da docência, não posso 

fechar-me a seu sofrimento ou à sua inquietação porque não sou terapeuta ou 

assistente social. Mas sou gente. O que não posso, por uma questão de ética e 

de respeito profissional, é pretender passar por terapeuta. Não posso negar a 

minha condição de gente de que se alonga, pela minha abertura humana, uma 

certa dimensão terápica (FREIRE, 1996, p. 91).  

 

Estamos em constante contato com pessoas e isso não é uma tarefa fácil, pois o 

“produto” do trabalho docente é o ser humano carregado de suas particularidades. Cabe-nos ir 

além da exterioridade, olhando para sua história de vida, observando sua interioridade.  

Em paralelo a essa jornada escrevia um projeto de pesquisa. Felizmente, fui aprovada 

no PPGE da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). A partir daí, começavam novas 

experiências acadêmicas e com elas a ansiedade por imaginar os rumos da pesquisa e as 

interrogações: Como estruturar a dissertação? Como iniciar a escrita? Nada surgia, ou melhor, 

um elemento ficava, a dissertação seria uma extensão da minha essência misturada à natureza 

das professoras orientadoras e das histórias de vida que seriam narradas.  

Após algum tempo chegava a fase de escrita da dissertação. Fazia o convite a mim 

mesma: Vamos escrever? Em contrapartida, indagava: O que escrever? Como? Essas dúvidas 

percorriam. Por isso, recorro à obra “Memórias da Emília” por meio da personagem Emília – a 

famosa boneca de pano das histórias de Monteiro Lobato – para me ajudar a descrever essa 

dúvida do iniciar uma escrita, sobretudo quando escrevemos sobre nossa história de vida:   

– Agora escreva: Capítulo Primeiro.  

O Visconde escreveu e ficou à espera do resto.  

Emília, de testinha franzida, não sabia como começar.  

Isso de começar não é fácil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se um ponto 

final e pronto; ou então escreve-se um latinzinho: FINIS. Mas começar é 

terrível. Emília pensou, pensou, e por fim disse:  

– Bote um ponto de interrogação; ou, antes, bote vários pontos de 

interrogação. Bote seis... O Visconde abriu a boca.  

– Vamos, Visconde. Bote aí seis pontos de interrogação – insistiu a boneca. 

– Não vê que estou indecisa interrogando-me a mim mesma? 

E foi assim que as “Memórias da Marquesa de Rabicó” principiaram dum 

modo absolutamente imprevisto:  

Capítulo Primeiro 

                            ? ? ? ? ? ? ? 

Emília contou os pontos e achou sete.  

– Corte um – ordenou (LOBATO, 1936, p. 242, grifos nossos). 
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Durante algum tempo fiquei como a boneca Emília pensando como iniciaria esse texto. 

 

Introdução 

Epígrafe 

Aqui vou contar como se deu o início da pesquisa e suas motivações ou então posso narrar a 

minha história ou ainda escrever sobre a estrutura da dissertação ou ... ou ...  

... ? ? ? 

... ? ? ? 

 

Capítulo 1 

Epígrafe 

Nesse tópico vou escrever sobre a teoria que vai fundamentar a pesquisa ou então pode vir 

os aspectos metodológicos ou ... ou ...  

... ? ? ? 

... ? ? ? 

E assim sucessivamente... ? ? ? 

 

Como seria a divisão dos capítulos? E a introdução? Que palavras utilizaria? Quais 

autores iriam compor as argumentações? Talvez esse quadro possa resumir os pensamentos de 

alguns pesquisadores, o início de toda pesquisa, pelo menos esse foi o começo dessa. Enfim, 

vinham diversos questionamentos sobre esse início.  

Vejo nessa boneca a expressão fiel da dificuldade do começar. Apesar da árdua tarefa 

da escrita de si decidi escrever sobre a minha trajetória, cujo momento é de interrogarmos a nós 

mesmos. Na infância, não sabia o que era interrogar a mim mesma, mas hoje percebo quão 

sábia é essa boneca. Na escrita surgem muitas dúvidas. Muitas idas e vindas acon(tecem), me 

torno questionadora e me aproximo daquela Boneca de Pano, sempre cheia de perguntas.  

Ah! O ofício da escrita... É difícil, doloroso, árduo. Coloca uma palavra aqui, uma 

vírgula acolá, fazemos e (des)fazemos. Há vários percalços. É um processo de versos e inversos, 

de contos e encontros. E nesse começo trago a voz de outro garoto da obra “O Pequeno 

Príncipe”. Em um dado momento de sua viagem ao encontrar com algumas rosas parecidas com 

a sua, ele (Pequeno Príncipe) afirma: “Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas eu a tornei 

minha amiga. Agora ela é única no mundo” (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 70).  

Talvez, estimado leitor, este seja mais um texto acadêmico, mais uma leitura feita por 

você dentre tantas outras. Espero que se deixe cativar por essas palavras... Juntas, não são iguais 

às que teve contato. As lembranças e as reflexões são únicas e irrepetíveis, pois estão inundadas 

nas nuances de sentimento das quais extraímos alguma experiência de nossa vivência.   

Espero que por essas palavras você pense na sua história, que não é igual a nenhuma 

outra. Faça uma viagem de trem pelas estações de sua vida, assim como a do Pequeno Príncipe. 
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Saindo de seu mundo conheceu outros planetas e se compreendia à medida que se relacionava 

com outras pessoas e questionava, sem nunca ficar sem respostas. É preciso coragem para sair 

de nosso planeta e reconhecer quem somos, explorar e mapear nossas experiências.  

Muitas vezes, desejamos enterrar nossas precariedades e incertezas, mas esquecemos 

que isso faz parte daquilo que somos e de nossa identidade. Compete enfatizar que 

“Relacionamentos são investimentos como quaisquer outros” (BAUMAN, 2004, p. 29) e o 

relacionamento conosco exige um investimento nas nossas reflexões e na disponibilidade para 

fazê-las. Se deixe cativar por sua vida, ou melhor, que sua vida sempre o cative. Talvez você 

esteja se perguntando o que é cativar, e claro que o principezinho não ficou sem respostas...  

Que quer dizer cativar?  

– É algo quase sempre esquecido – disse a raposa. – Significa “criar laços”... 

– Criar laços?  

– Exatamente – disse a raposa. – Tu não és ainda para mim senão um garoto 

inteligente igual a cem mil outros garotos. (...) Mas, se tu me cativas, nós 

teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei 

para ti única no mundo... (p. 66).   

Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável 

pela tua rosa... (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p. 72, grifos do autor).   

 

Cativar, criar laços significa conquistar, cuidar, o que requer responsabilidade. Para 

cativar a nós mesmos temos a necessidade de nos conhecer para enxergarmos nossa unicidade. 

Sim, preciso falar isso, pois o Piloto4 nos ensina que as pessoas grandes são estranhas, não 

compreendem as coisas sozinhas, sempre precisam de explicações detalhadas e têm dificuldade 

de enxergar além das aparências. Muitas vezes somos assim, ao refletirmos sobre nós mesmos 

temos dificuldade de enxergar o novo, o diferente, além da exterioridade, pois como diz o autor 

dessa obra, as pessoas grandes não dão muita importância para algumas coisas e vivem 

correndo.  

Em nossa história de vida, temos um pouco do Geógrafo, um personagem da obra “O 

Pequeno Príncipe”, conhecedor da teoria de sua área que não saía do lugar para explorar a 

natureza e fazer novas descobertas. Às vezes nos assemelhamos a ele ao estacionarmos em um 

lugar e não buscarmos pensar e refletir sobre nossa vida. O Geógrafo ensina a postura que o 

pesquisador não deve ter e nem ser. Este, pelo contrário, precisa ter disposição para explorar e 

ir além do círculo que o rodeia, assim como nós, para irmos às nossas reminiscências, às nossas 

essências. O ato de pesquisar exige um pensar no qual o pesquisador necessita ir além do espaço 

da gaiola. Não deve se privar de tal liberdade de ir em busca de outras perspectivas  

                                                           
4 Na obra “O Pequeno Príncipe” o autor do livro assume o papel de narrador e de personagem principal (Piloto) 

junto com o Pequeno Príncipe. Narra o dia em que seu avião caiu no deserto e relembra a história de infância na 

qual as pessoas não compreendiam desenhos. A história do Piloto é a própria história de vida do autor. 
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os pássaros vivendo em uma gaiola alimentam-se do que encontram na gaiola, 

voam só no espaço da gaiola, comunicam-se numa linguagem conhecida por 

eles, procriam e repetem-se e só veem e sentem o que as grades permitem. 

Não podem saber de que cor a gaiola é pintada por fora. No mundo acadêmico, 

os especialistas são como pensadores engaiolados em paradigmas e 

metodologias rígidas, que não permitem ver além do que é considerado 

academicamente correto (D’AMBRÓSIO, 2013, p. 12).  

 

 Dar continuidade a um processo já consolidado fornece ao pesquisador segurança, assim 

como o pássaro em sua gaiola a encontra. Porém, muitas vezes, sair do espaço, romper com o 

que está determinado e quebrar paradigmas causa incômodo e gera aflições. Poderia o 

pesquisador perguntar: Mas, do que vou me “alimentar”? Em quem me amparar? São questões 

a se pensar pela necessidade de ampliar olhares para explorar outras redes metodológicas e 

teóricas. O ato de pesquisar exige essas ações, pois é uma arte realizar a experiência do pensar.  

As obras “O Pequeno Príncipe” e “Memórias da Emília” nos ensinam a refletir sobre 

nossas vivências e o modo como nos relacionamos com as pessoas. O Pequeno Príncipe nos 

ensina a estarmos abertos, disponíveis para as experiências e nos deixar cativar. Junto com 

Emília nos mostra que indagar é precioso para nossa história e para o pesquisador.  

A escrita do memorial de formação e de uma dissertação nos provocam perguntas 

constantes e reflexão do modo como nos relacionamos conosco e com as pessoas. Produzir a 

dissertação tornou-se um elemento de autoformação ao possibilitar voltar à nossa memória, que 

nos levou à produção de conhecimento sobre a formação de professores de Matemática. A 

escrita de um memorial é um processo longo no qual somos convidados a recomeçar, de onde 

não há um início, meio ou fim definido. Na escrita surgem mais dúvidas que certezas. Envoltas 

nessas dúvidas e certezas decidimos introduzir com a minha história, resgatando um pouco da 

escrita do memorial durante a graduação. Assim, para não estender demais e antes de partir para 

outros rumos, faço uma breve parada e trago um pouco de minha história.  

 

Relembrando uma parada: estações da minha vida  

Filha mais velha de uma família pequena, fui agraciada com pais adoráveis. Tive uma 

infância humilde e simples em um distrito de uma pequena cidade do Sul de Minas, região 

montanhosa, cativante e de gente acolhedora. Fui criada na tranquilidade desse lugar. Meu pai, 

com uma habilidade surpreendente para a Matemática, me introduziu e ensinou desde pequena 

o gosto por essa ciência do conhecimento. Através de brincadeiras, aprendi as representações 

de número e as operações simples. Tive em meus pais os meus primeiros professores, com os 

quais aprendi nas pequenas e grandes coisas a ser um ser humano melhor.  
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Durante a infância adorava brincar de ser professora. Dava aulas para minhas amigas, 

para os alunos imaginários e, até mesmo, para os cachorros. Assim, “desde cedo recordo da 

minha trajetória pessoal e dos ensaios lúdicos de ser professor[a], quando brincava e projetava 

no meu desenvolvimento a gênese da profissão que me faz ser, cada vez mais, pessoa e 

contribuir para a formação de novas pessoas e profissionais” (SOUZA, 2004, p. 27). Era a 

inserção do lugar pessoal e profissional que iam se interligando. A identidade como professora 

foi ganhando novos contornos e significados pelas vivências escolares e na infância.  

Não tive muito contato com livros. Meus pais também não estavam habituados a tê-los 

em casa. Apesar disso, não faltavam os incentivos para ler os exemplares disponíveis na escola. 

O primeiro contato com a leitura se deu pelo escritor Monteiro Lobato por meio do livro 

“Memórias de Emília”. Resgato esse período da infância nesse trabalho, pois muito do que sou 

hoje teve origem nas constituições desse tempo. Um período em que a docência e a Matemática 

já me encantavam e eram a “menina dos meus olhos”. Na escola me apaixonava por essa figura 

tão marcante para mim. Ao crescer, a paixão pela docência me acompanhou, a qual expresso 

nas seguintes palavras: “não nasci professor ou marcado para sê-lo, embora minha infância e 

adolescência tenham estado sempre cheias de ‘sonhos’ em que rara vez me vi encarnando figura 

que não fosse a de professor” (FREIRE, 2007, p. 81, grifos do autor). Minha história de vida 

está entrelaçada às lembranças dos professores que tive e da professora que pensava em me 

tornar.  

Com as idas e vindas desse trem da vida, no ano de 1999, meu pai adoeceu e veio a 

falecer no dia 05 de setembro de 2000, desembarcando na estação final do trem da vida. Nesse 

dia teria prova de Matemática. Havia perdido meu querido pai, meu melhor amigo e professor 

de Matemática. Mas, só o tempo poderia colocar o trem nos trilhos novamente.   

Com essa perda as mudanças de cidade e de escola marcaram minha infância e 

adolescência, mas a admiração pela docência continuava aumentando. Diversos professores 

passaram essa trajetória escolar, embarcaram no trem da minha vida, contribuindo para eu me 

tornar a professora que sou hoje. Foram grandes companheiros na viagem da vida escolar. Os 

anos passaram e chegava uma das fases de mais expectativas em minha vida, hora de tomar 

decisões importantes: final do Ensino Médio. Cheguei nessa etapa com a certeza que vinha 

desde criança, minha profissão era ser professora de Matemática. A incerteza era a universidade 

para o ingresso. Fiz minhas escolhas, passei na UFLA.  
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Após o primeiro ano de curso me envolvi em alguns projetos: PIBID5, Programa 

Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC)6 e Programa de Apoio ao Calouro 

(PAC)7. Outros espaços na universidade como estágios, disciplinas, professores e colegas 

agregados às vivências da Educação Básica, iam me ajudando a construir uma visão ampliada 

da profissão. Por essas experiências me descobria e me formava como professora. Ao longo 

dessa viagem, em meio a diversos “dedinhos de prosa”, as experiências me mostravam que  

Não nasci, porém, marcado para ser um professor assim. Vim me tornando 

desta forma no corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, na observação 

atenta a outras práticas ou à prática de outros sujeitos, na leitura persistente, 

crítica, de textos teóricos, não importa se com eles estava de acordo ou não. É 

impossível ensaiarmos estar sendo deste modo sem uma abertura crítica aos 

diferentes e às diferenças, com quem e com que é sempre provável aprender 

(FREIRE, 2007, p. 89).   

 

Não nasci professora, mas fui me tornando docente nas experiências cotidianas. Tornar-

se professor é um exercício permanente, onde as experiências ganham significado nos 

percursos. Por isso, vários cenários foram me construindo como professora e são eles que 

compõem a construção dessa pesquisa de mestrado. Nessa nuance se deu o pontapé inicial desta 

proposta de trabalho e mais, especificamente, por meio de um elemento da disciplina “Aspectos 

Didáticos e Pedagógicos do Ensino da Matemática”. Ela, em especial, trouxe grandes 

contribuições e me fez interessar ainda mais pelas histórias de vida. Tinha como propósito 

orientar os graduandos nas vivências do estágio supervisionado por meio de reflexões e 

discussões de referenciais teóricos e relatos sobre experiências na sala de aula.  

Talvez possa surgir questionamentos: que elemento especial havia na disciplina a ponto 

de gerar esse fruto/proposta? O que a tornou tão especial? A professora propôs outra forma de 

                                                           
5 Era bolsista no PIBID da área de Licenciatura em Matemática da UFLA. Foi um espaço onde tive oportunidade 

de ampliar minha formação. Os estudantes da licenciatura tinham como “atribuições” participar das atividades 

desenvolvidas nas escolas públicas. Trabalhando em grupo eram realizadas reuniões de planejamento, cursos de 

formação, participação em eventos, dentre outras atividades. Essas eram importantes para trocar experiências, 

conhecer as práticas na sala de aula, conviver com professores que já estão em serviço e preparar para viver a 

realidade do ensino nas escolas públicas.  
6 No PIVIC participei do projeto intitulado “Desenvolvimento e análise de uma sequência didática para a disciplina 

Matemática Fundamental estruturada a partir das TIC”. Este tinha como principal objetivo analisar como se dá a 

aprendizagem através da sequência didática produzida para uma disciplina da modalidade presencial. Portanto, em 

parceria com outra licencianda foi desenvolvido uma sequência didática, no qual investigamos como se dá o 

processo de construção do conhecimento por meio dessas sequências. 
7 Resultado do Programa de Apoio ao Primeiro Professor (PAPP) da UFLA, esse programa de “mentoria” foi 

criado para auxiliar os estudantes durante os primeiros períodos no difícil processo de transição da Educação 

Básica para o Ensino Superior, que implica na troca de contexto, exigindo dos estudantes uma intensa adaptação 

à nova vida. Atuei nesse projeto como mentora para auxiliar os estudantes ingressantes do curso de Licenciatura 

em Matemática e dele resultou o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que se transformou em livro 

(OLIVEIRA, I. L. L, GUIMARÃES, S. U. ANDRADE, J. A. A. A aprendizagem dos calouros da licenciatura em 

Matemática: a experiência de um programa de mentoria. 1. ed. – Curitiba: Appris, 2016). 
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registrar as vivências do estágio – o memorial de formação – que na ocasião foi construído em 

fases; esse é o fruto. Primeiro, o foco se deu na trajetória acadêmica, ou seja, escreveríamos 

uma autobiografia relatando as experiências mais marcantes do processo de escolarização, 

principalmente relacionadas à Matemática. Posteriormente, a professora lia os memoriais e 

intervinha com questionamentos como: “O que significa isso para você?”, “Que sentimento foi 

despertado a partir desse fato?”, “Qual seu olhar para essa atitude?”, “Esse fato te influenciou?”. 

Eram formas de nos fazer refletir acerca dos fatos que tinham ocorrido conosco.  

Para continuar a escrita, o memorial era devolvido aos estudantes para acrescentarem 

outras experiências vividas no estágio e desenvolverem as considerações da professora. Outra 

fase enriquecedora eram as leituras dos memoriais em algumas aulas. Ao ouvir os colegas podia 

relembrar e relacionar fatos da minha trajetória ou fazer uma reflexão por um segundo viés. 

Construir essa narrativa era um constante processo de reflexão. Com base nesse processo de 

construção surgiu a ideia dessa pesquisa, de levar essa tarefa apenas aos professores que atuam 

ou atuaram na Educação Básica. Seria uma forma de conhecer as histórias desses professores.  

Com a pesquisa buscamos fomentar reflexões sobre a trajetória formativa dos docentes. 

É um meio de reconhecer e valorizar as histórias de vida como instrumento de conhecimento 

da profissão docente. Entendemos que “com a produção de uma escrita, constrói-se a 

experiência de formação” (CHENÉ, 2014, p. 123). O interesse pelas histórias de vida se dá, 

pois a escrita de si faz com que o indivíduo “construa sua memória de vida e compreenda as 

vias que o seu patrimônio vivencial lhe pode abrir: ao fazê-lo no presente, ele está formando-

se (emancipando-se) e projetando-se no futuro” (NÓVOA, 2014, p. 169).  

Nesse sentido a proposta deste trabalho está norteada pela seguinte questão de pesquisa: 

que elementos da trajetória formativa8 um grupo de professores de Matemática desvela no 

decorrer da escrita si no memorial de formação? Para responder a essa questão procuramos 

com o objetivo geral tecer uma compreensão de aspectos da trajetória formativa desses 

professores de Matemática ao narrarem sobre sua história de vida por meio do memorial. Para 

auxiliar nesse caminho, a pesquisa se divide nos seguintes objetivos específicos que buscam: 

(i) Compreender como se desvela as trajetórias formativas percorridos por esses professores; 

(ii) Identificar os elementos que emergem na construção do “ser professor” a partir dos 

memoriais de formação produzidos pelos professores.  

                                                           
8 A trajetória formativa ou o percurso formativo são tratados como sinônimos. Não se referem a algo estático, mas 

a um caminho contínuo percorrido pelo sujeito. Assim, como consideramos a formação como um processo, nessa 

pesquisa, a trajetória formativa indica esse caminho percorrido pelos professores de Matemática ao se formarem 

pelas diversas experiências e se constituírem professores.  
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Assim, buscamos conhecer aspectos da formação de professores de Matemática e suas 

narrativas que permitam compreender as condições em que aconteceu a trajetória formativa, 

por meio da mobilização da memória no processo de narrar sobre si. É um modo de produzir 

algo mais próximo da realidade e do cotidiano dos professores. Na escrita é possível resgatar 

histórias, memórias, lembranças, vivências de um tempo... Do nosso tempo. 

Até aqui, conhecemos um pouco da trajetória percorrida até chegar ao mestrado, 

trazendo as motivações e interesses pela temática da pesquisa. Para prosseguir nossa viagem e 

trazer nossa discussão em outras paradas considero ser necessário deixar claro nosso objetivo 

com a pesquisa e levar à compreensão de alguns aspectos teóricos de modo breve. 

 

Algumas prosas rápidas sobre o pesquisar9  

Lembra da Emília, do Pequeno Príncipe e do Geógrafo? Pois, então, eles nos ensinam a 

olhar para o processo de pesquisar e investigar. É importante o pesquisador sair de seu 

“mundo”, ampliar sua visão acerca da investigação e questionar para obter novos olhares sobre 

seu objeto de estudo. Isso se dá no exercício de reflexão, pois o ato de pesquisar demanda uma 

gestação prolongada “na qual o pesquisador se aninha no útero de uma nova forma de 

conhecimento – a do conhecimento vivenciado, não apenas refletido; a de um conhecimento 

percebido, sentido, não apenas pensado – então, a ciência se faz arte” (FAZENDA, 2012, p. 14-

15). Nesses termos, a pesquisa que evidencia as histórias de vida dos docentes, suas trajetórias 

e experiências ao narrarem o próprio trabalho na área educacional, exige uma dimensão 

investigativa que se aninhe aquilo que cada professor narra e faz no “chão escola”. É uma 

viagem prolongada, um caminho de reinvenção e manifestação de histórias, de modo a enxergar 

além do visível, pois é um caminhar não solitário que envolve muitos outros que colaboram 

conosco. Um percurso vivido, percebido e sentido nos termos daquela experiência, tratada por 

Larrosa (2011), em que as vivências investigativas nos passa, nos acontece e nos toca. 

  Durante a investigação, pesquisador e colaborador podem modificar-se. Ao terem 

contato entre si ou com a pesquisa podem se transformar; sendo este caminho de trocas gerador 

de conhecimento. Em razão do estranhamento, condição intrínseca ao trabalho investigativo, 

essa produção de conhecimento demanda cuidado, pois 

 

 

 

                                                           
9 Narraremos no plural, pois se entrelaçam duas outras vozes na dissertação, a orientadora e a coorientadora 
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todo trabalho de pesquisa seria uma tradução do que é estranho para algo de 

familiar. O estranhamento sendo a condição de princípio de todo 

procedimento, muitas vezes, é necessário construí-lo. A imersão num 

determinado cotidiano pode nos cegar por causa de sua familiaridade. Para 

que alguma coisa possa se tornar objeto de pesquisa, é preciso torná-la 

estranha de início para poder retraduzi-la no final: do familiar ao estranho e 

vice-versa, sucessivamente (AMORIM, 2001, p. 26). 

 

Um objeto de pesquisa não vem pronto, ele é construído e modelado ao longo da 

investigação. Pesquisar exige interrogação constante a si mesmo para pensar e articular as 

ideias. Vai muito além de escrever sobre algo para alguém. Além de envolver a identidade do 

pesquisador, é um processo inacabado e permanente no qual nossa visão de mundo transparece. 

O ato de investigar é esse trem que percorre uma estrada infinita; uma estrada após outra estrada.  

No movimento de construção do conhecimento lançamos mão da analogia feita no início 

desse trabalho, agora no contexto do pesquisar. Como autoras estamos na condição de 

maquinistas delineando os cruzamentos e especificidades desse campo de exploração, logo os 

trilhos constituem os caminhos metodológicos constituídos para se percorrer nas trilhas da 

pesquisa. As estações estão fundadas por nossas escolhas teóricas, ou seja, nós maquinistas 

escolhemos os pontos de paradas no qual diversos autores embarcam ou desembarcam, já os 

vagões representam as análises a partir dos dados coletados, vagões que percorreram os trilhos 

escolhidos pelas maquinistas, às quais cumprem a função de encher esses vagões e encaminhá-

los no decorrer desse itinerário. Há também os colaboradores que são aqueles passageiros que 

tivemos um contato maior durante essa viagem. Nesse cenário temos os leitores que são pessoas 

que encontramos nas idas e vindas contribuindo nos delineamentos reflexivos da investigação, 

alguns embarcam conosco nesse trem nos presenteando com sua agradável presença, outros, 

infelizmente, ficam no anonimato, assistindo as partidas ou esperando ansiosamente a chegada 

e de modo surpreendente também trazem suas valiosas contribuições.  

 

Diário de viagem – um itinerário dos caminhos a percorrer 

Um diário de viagem tem a função de registrar os acontecimentos e as experiências mais 

importantes de uma viagem, para não deixar dúvidas do percurso realizado. Em nosso caso, 

registraremos as experiências investigativas. Assim, ao final de cada capítulo vamos evidenciar 

as informações mais relevantes da pesquisa, para ajudar os passageiros a acompanharem nosso 

percurso e partilhar com eles nossas experiências. Nesse primeiro diário vamos apresentar ao 

leitor o que o aguarda, orientando-o acerca do percurso que vamos seguir.  

Afinal, o ato de pesquisar é um passo em busca de sair de nós para enxergar outras 

perspectivas, uma viagem rumo ao desconhecido que, entre os embarques e desembarques, nos 
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faz vivenciar uma aventura que supõe risco ou perigo, pois essas idas e vindas, paradas e 

passagens exigem escolhas, às quais delineiam nosso itinerário.  

Essa viagem está dividida em cinco estações. Nos caminhos introdutórios conhecemos 

alguns aspectos da história de vida da autora focando o percurso até chegar ao mestrado, como 

surgiu essa proposta de investigação e suas motivações, a questão norteadora e os objetivos da 

pesquisa. Na primeira estação dissertamos sobre os trilhos que conduzem o percurso da 

pesquisa, dando enfoque aos aspectos metodológicos nos quais essa investigação está ancorada.  

Para auxiliar nesse itinerário de viagem descrevemos em outro momento o aporte teórico dessa 

pesquisa com base em um levantamento de produções defendidas entre 2000 e 2015, cuja 

investigação se volta à formação de professores a partir do memorial. Nessa parte também 

trazemos nossas escolhas teóricas que fundamentam essa dissertação. Como continuidade desse 

caminho, relatamos as análises, sendo essa uma parte que une todas as passagens e paradas 

anteriores, afinal para compreender as narrativas docentes fizemos um percurso para que 

pudéssemos encaminhar reflexões daquilo que os colaboradores registraram em seus memoriais 

de formação acerca dos aspectos de sua trajetória formativa. A estação final anuncia algumas 

experiências dessa viagem, elaborando uma síntese do itinerário percorrido durante essa 

trajetória investigativa.  
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1. OS TRILHOS ESCOLHIDOS PARA PERCORRER AS TRILHAS 
 

_______________      _______________
 

 
“O conhecimento é uma escolha tanto de um modo de vida 

quanto de uma carreira; quer o saiba ou não, o trabalhador 

intelectual forma-se a si próprio à medida que trabalha para o 

aperfeiçoamento de seu ofício; para realizar suas próprias 

potencialidades, e quaisquer oportunidades que surjam em seu 

caminho, ele constrói um caráter que tem como núcleo as 

qualidades do bom trabalhador” (MILLS, 2009, p. 21-22). 

 

Começamos essa prosa deste modo para atentar que assim como o maquinista que pela 

experiência adquirida a cada dia de trabalho conhece os percalços e as pérolas do caminho a 

percorrer, o pesquisador também conhece pelo exercício da investigação as dificuldades e as 

facilidades desse caminho, as dores e os amores ou os encontros e encantos dessa área. Eles só 

podem ter esse conhecimento pelo exercício de seu ofício, ou seja, passar por esse processo 

significa “apreender a usar sua experiência de vida em seu trabalho intelectual: examiná-la e 

interpretá-la continuamente” (MILLS, 2009, p. 22). Olha aquilo que vivenciou de modo a usá-

lo como um guia de reflexão. Nessa prosa indicamos os trilhos seguidos no percurso dessa 

pesquisa focando os aspectos metodológicos. A cada trilho e trilhas estivemos nos formando, 

nos tornando sensíveis ao objeto de trabalho, vendo-o e ouvindo-o mediante nossa experiência.  

Mas, por que os trilhos? Os trilhos formam as trilhas, ou seja, eles apontam para alguma 

direção, que não é única, mas é uma dentre as possíveis. E para aquele percurso pode ser a 

melhor vista naquele momento por quem fazia a condução. Assim, também é o método, o qual 

indica “estrada, via de acesso e, simultaneamente, rumo, discernimento de direção [...] O 

método assinala, portanto, um percurso escolhido entre outros possíveis” (OLIVEIRA, 2001, 

p. 17). O autor ressalta que o método envolve técnicas que devem estar ajustadas àquilo que se 

dispõe a realizar e também se refere a fundamentos e processos, os quais dão suporte à reflexão. 

Portanto, os trilhos nos orientam e nos direcionam nos percursos da investigação, norteando 

nosso pensamento e revelando o percurso caminhado. Sem os trilhos não conseguiríamos nem 

ao menos escolher as trilhas. E é isso que nos dispomos a fazer: indicar os caminhos percorridos 

por nós nessa investigação; para isso vamos parar em alguns pontos importantes dessa viagem.  

Ao propor essa ideia de caminho, pretendemos levar o leitor a pensar que a pesquisa não 

é e nem se faz apenas com o resultado final, mas sua riqueza está nos modos, nos lugares que 

foram percorridos e nas escolhas feitas para adentrar ao ponto de chegada.  
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1.1. Nos traços e entrelaços da Pesquisa Qualitativa e do Método Autobiográfico 

Como maquinistas podemos viajar por onde desejarmos, dentre tantos trajetos possíveis 

poderíamos caminhar, mas escolhemos aquele que nos permitiria percorrer um itinerário dando-

nos mais detalhes. Afinal, não estamos falando de uma viagem qualquer, mas de uma viagem 

cujas histórias de vida de professores de Matemática se sobressaem. Escolhemos a Pesquisa 

Qualitativa ou ela nos escolheu? O fato é que ela se tornou o ponto de partida, pois nessa viagem 

nossa intenção é explorar e olhar para o contexto do qual o professor é parte.  

Contudo, o que vem a ser esse tipo de pesquisa? O termo qualitativo sugere que a 

constituição do objeto de pesquisa envolve partilha entre pessoas, locais e fatos de modo a 

extrair dessa relação “significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente 

escrito, com perspicácia e competência científica, os significados patentes ou ocultos do seu 

objeto de pesquisa” (CHIZZOTTI, 2003, p. 221). Para nós, tendo como objeto a trajetória 

formativa dos professores de Matemática era necessário fazer esse exercício de olhar 

atentamente para cada trajetória que nos apontava a todo momento elementos latentes de como 

se formaram. 

Uma viagem exige muita atenção daquele que conduz e na pesquisa isso não é diferente. 

Diante dessa explanação entendemos, com base em Bodgan e Biklen (1994), que a Pesquisa 

Qualitativa exige uma análise que permita criar indícios para esclarecer a compreensão do 

objeto estudado, a partir da consideração das ideias como elementos não triviais. Consiste numa 

etapa de avaliação cuidadosa e questionamento contínuo em torno das relações que envolvem 

o objeto de estudo, para construir pistas e compreender suas diferentes dimensões. As 

especificidades da Pesquisa Qualitativa já enunciam um rumo do caminho a percorrer, que em 

nosso caso, passa pela consideração das experiências dos professores colaboradores, 

implicando em um diálogo entre o pesquisador e o colaborador para compreender a realidade 

na qual estão inseridos e do modo como significa e dá sentido às diferentes situações cotidianas 

Na pesquisa nossa preocupação “Não é com a representatividade numérica, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, 

de uma trajetória, etc.” (GOLDENBERG, 1999, p.14). Ela está voltada para o entendimento de 

aspectos da formação de professores de Matemática a partir dos memoriais. O caráter desse tipo 

de pesquisa nos possibilitará fazer um profundo mergulho nas particularidades e nuances dessa 

temática, estando atento e agindo eticamente com os sujeitos colaboradores.  

Ao optar pela Pesquisa Qualitativa os investigadores “não pretenderam, nem pretendem 

furtar-se ao rigor e à objetividade, mas reconhecem que a experiência humana não pode ser 
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confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la” (CHIZZOTTI, 2003, p. 232). 

Reconhece a importância da pesquisa para a construção da vida social e o fato de que devido à 

subjetividade não é possível enquadrar os diferentes sujeitos em modelos e generalizações.  

Dentro da perspectiva da Pesquisa Qualitativa, optamos por direcionar nossa viagem 

pela abordagem do Método Autobiográfico com foco nas histórias de vida de professores de 

Matemática, sendo um método situado para além das metodologias experimental ou 

quantitativa (FERRAROTTI, 2014). E por que nos conduzir pelo Método Autobiográfico?  

Essa metodologia evidencia não só os diferentes modos de utilização de narrativas, mas 

também as dimensões interligadas ao indivíduo, dentre elas: sociais, culturais, históricas ou 

psicológicas. O termo “Método Autobiográfico” é justificado com base no valor dado à 

compreensão do interior da pessoa em relação às suas vivências e experiências. Uma 

compreensão crítica, reflexiva e histórica resultando em uma investigação do sujeito, podendo 

trazer um aspecto formador (FINGER, 2014). Assim, buscamos investigar a formação desses 

professores por meio de sua escrita sobre a própria história mediante uma análise descritiva e 

interpretativa, permitindo apreender as diferentes dimensões do nosso objeto de estudo. 

Para Souza (2008) essa metodologia permite, por meio das marcas vivenciadas no 

contexto, (re)ssignificar a história de vida. A utilização das narrativas pode ser fértil para 

compreender a formação docente através da subjetividade e da identidade impressas pelo autor 

em seus escritos. Por meio da investigação, histórias de vida são narradas e marcadas pelos 

elementos da subjetividade. Estão repletas de significados do narrador situado em um período 

histórico e de ressignificações do pesquisador a partir do narrado. 

Há diversas questões em torno da autobiografia sobre como a subjetividade torna-se 

conhecimento científico. Nesse sentido, Ferrarotti (2014) anuncia a autobiografia como o relato 

da práxis humana, ou seja, toda essa práxis individual é uma atividade sintética, bem como a 

“totalização ativa de todo um contexto social. A vida é uma práxis que se apropria das relações 

sociais (as estruturas sociais) interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas 

psicológicas, por meio da sua atividade desestruturante-reestruturante” (FERRAROTTI, 2014, 

p. 41). O indivíduo ao singularizar e reapropriar a universalidade social e histórica em seus atos 

possibilita a leitura e o conhecimento do social a partir da singularidade de sua práxis.  

Tal como um viajante que durante seu itinerário só consegue ter uma visão mais 

detalhada quando se aventura a adentrar e caminhar por esse local, assim também é o papel do 

pesquisador, em que o ato de interpretar representa uma visão para além das narrativas. Ele só 

pode compreender de modo aprofundado ao adentrar nas narrativas e procurar elementos além 
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daquilo que foi dito. Essa tentativa de compreensão se dá sob a perspectiva pessoal e social do 

narrado voltando-se para suas individualidades e o contexto dessas particularidades.  

O movimento das abordagens autobiográficas “nasceu no universo pedagógico, numa 

amálgama de vontades de produzir um outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades 

educativas e do quotidiano dos professores” (NÓVOA, 1995, p. 19). Buscava-se uma renovação 

metodológica que implicasse na compreensão das relações sociais e interpessoais e é em meio 

a essa renovação que se insere o Método Autobiográfico tal como conhecemos hoje. 

O uso da abordagem autobiográfica permite “conjugar diversos olhares disciplinares, de 

construir uma compreensão multifacetada e de produzir um conhecimento que se situa na 

encruzilhada de vários saberes” (NÓVOA, 1995, p. 20). É imprescindível conhecermos mais 

sobre a vida dos professores, pois o próprio sujeito ao narrar pode apontar os elementos que 

compõem seu contexto profissional. Esse método tem como pressuposto “ouvir o que o 

professor tem para dizer, e respeitar e tratar rigorosamente os dados que o professor introduz 

nas narrativas, o que vem alterar o equilíbrio comprovativo” (GOODSON, 1995, p. 71). Ou 

seja, esse tratamento rigoroso está em não alterar o sentido dado pelo professor em seus escritos. 

Mas, cabe lançarmo-nos em outro tópico para tratar especificamente das narrativas que são as 

riquezas de tal método.  

 

1.2. Nos rastros da escrita de si: entre memórias, narrativas e memoriais de formação  

Desde o final dos anos 70, a autoformação, os métodos biográficos e as biografias 

educativas assumem uma importância crescente no universo educacional. O livro publicado por 

Ada Abraham, em 1984, intitulado “O professor é uma pessoa” desempenhou um papel 

pioneiro ao dar início a uma guinada com obras e estudos tratando sobre a vida, carreira, 

percurso profissional, desenvolvimento pessoal dos professores, bem como de biografias e 

autobiografias docentes colocando os professores no centro das discussões (NÓVOA, 1995). 

Esse movimento se reflete em algumas pesquisas ao utilizarem os escritos dos sujeitos 

como instrumento de produção de dados ou nas instituições como avaliação, no caso de 

processos seletivos de candidatos para projetos em universidades, pós-graduação ou etapas de 

concurso. A partir daí, podemos verificar o importante espaço que tais documentos ocupam na 

comunidade educacional, como uma prática, assumindo diversas finalidades.  
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Essa consideração da escrita de autobiografias (memorial) para fins acadêmicos 

avaliativos tem registros que nos remetem aos decretos10 dos anos de 1934 e 1935, da 

Universidade de São Paulo (USP) que ao criar  

as exigências de um notório saber para ingresso como catedrático, justificam 

que a escrita de si ultrapasse o modelo sintético do curriculum vitae. A partir 

de 1968, com a reforma universitária e o desenvolvimento da pós-graduação, 

eles passam a serem utilizados para o cargo de professor titular e de livre 

docente. É a partir dos anos 1980, durante o processo de redemocratização do 

país, de mudança na carreira docente e crescimento dos índices de professores 

doutores, que o memorial passa a fazer também parte dos concursos para 

ingresso no cargo de adjunto (PASSEGGI, 2008, p. 33). 

 

Segundo Morais (2014), a historicidade registrada em um memorial e um mero 

curriculum vitae diferem entre si. O curriculum é elaborado com semelhanças a um registro 

cartorial sob um aspecto histórico dado pela organização cronológica dos fatos. Já a 

historicidade contida no memorial tem mais vivacidade por apresentar os títulos, os fatos 

acadêmicos e os sentidos dado a cada acontecimento. Ao narrar a trajetória de vida e, de modo 

especial, os percursos acadêmicos, remete efetivamente ao “eu” dando abertura à reflexão.  

A intenção em levar o indivíduo a escrever sobre seu percurso de vida e sua 

aprendizagem é “de poder (aprender) a situar-se, deliberadamente, do lado do processo e não 

do produto, da ação e não da produção, pois se volta para a relação da pessoa com o 

conhecimento” (PASSEGGI, 2008, p. 35), por isso a tarefa desse tipo de escrita é árdua.  

No Brasil, a partir de 1990, as pesquisas sobre a escrita de si no processo de formação e 

profissionalização docente se expandiram, dando um passo importante na valorização da escrita 

dos profissionais da educação (PASSEGGI et al., 2011). Se pôr a escrever sobre nossas próprias 

experiências não é uma tarefa fácil. De acordo com Larrosa (2002), o homem é palavra, se dá 

na e como palavra, assim estamos tecidos de palavras e sobre isso assegura 

 

 

                                                           
10 Na tese de Câmara (2012) intitulada “O memorial autobiográfico: uma tradição acadêmica no Ensino Superior 

no Brasil” encontramos informações sobre esses decretos. A autora traz algumas considerações sobre os primeiros 

memoriais que datam das décadas de 1930 e 1950. Ao acessar os arquivos da Faculdade de Medicina Veterinária 

da USP encontrou um folheto de 1935 intitulado “Faculdade de Medicina Veterinária”, composto por três decretos: 

os Decretos n. 6.874/1934 e n. 7.016/1935, que institui a criação da Faculdade de Medicina Veterinária, e o Decreto 

n. 7.204/1935, que aprova o seu Regulamento e descreve no art. 115 as orientações aos candidatos das partes que 

devem conter no memorial. Logo, pela leitura dos decretos identificou a “primeira referência à exigência do 

memorial como requisito para o concurso de títulos e provas para o professor catedrático” (CÂMARA, 2012, p. 

68). O Decreto n.7.204/1935 em seu Art. 115 dispõe: “O memorial a que se refere o artigo anterior dirá respeito a 

tudo que se relacione com a formação intelectual do candidato e com sua vida e atividade profissionais ou 

scientifica [...] § 1º - Todas as informações constantes dos artigos anteriores deverão ser acompanhadas de 

certidões, originaes ou reproducções devidamente autenticadas. § 2º - Esse memorial poderá ser aditado, instruido 

e completado até o encerramento das inscripções (Decreto n. 7.204/1935, p. 41)” (CÂMARA, 2012, p. 70). 
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Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos coisas 

com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. As palavras 

determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas 

com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou 

inteligência, mas a partir de nossas palavras (LARROSA, 2002, p. 21).  

 

A palavra dá oportunidade ao outro de entender o nosso fazer, o pensar e o refletir sobre 

nossas vivências. E a escrita de si é uma forma de colocar tais ideias em prática. Prado e Soligo 

(2005, p. 2) declaram que é preciso convencer esses profissionais do poder de “converter as 

conversas cotidianas – sobre o que pensam e sentem em relação ao que vivem, aprendem e 

fazem – em conteúdo de um tipo de texto privilegiado para essa finalidade: o memorial de 

formação”. Naquele espaço e tempo, saberes são produzidos pelo narrador e pelo ouvinte, e, 

nesse caminho, nós somos presenteados, formados e transformados com as histórias 

acon(tecidas) e reveladas. O ato de narrar é uma forma de dar sentido narrativo ao que nos 

passa. Um espaço em que o sujeito que narra é ao mesmo tempo o autor, o narrador e o 

personagem principal dessa trama, afinal suas experiências são sua vida (LARROSA, 2014).  

Antes de prosseguir vale ressaltar alguns aspectos sobre a heterogeneidade em torno da 

utilização de narrativas vindas de diferentes campos.  

Na perspectiva de Nacarato, Passos e Silva (2014) as narrativas têm sido amplamente 

mobilizadas sob diferentes perspectivas no campo educacional. E podem ser usadas como: 

prática de formação, pesquisa (pesquisa narrativa) ou fonte de dados. Sob esse mesmo ponto de 

vista, Pineau (2006) afirma que as histórias de vida se cruzam no âmbito da formação, da 

pesquisa e da intervenção, apresentando diversas correntes na tentativa de refletir e de revelar 

o mundo vivido pelo sujeito para então desencadear um processo de produção de sentido. 

No primeiro caso, utilizam-se as narrativas como estratégias para cursos de formação, 

por permitir compreender aspectos da trajetória formativa. Ao explorar a historicidade do 

sujeito mediante o narrar, este processo torna-se um instrumento potencial para sua formação. 

Desse modo, a escrita da narrativa configurada como atividade formadora implica em um 

processo de formação e conhecimento, pois possibilita ao sujeito entrar em contato com sua 

singularidade e mergulhar em sua interioridade para conhecimento de si. A abordagem das 

narrativas de formação compreende um processo formativo em que o narrador toma consciência 

de si e de suas experiências ao ser ator e investigador de sua própria história por meio das 

experiências vivenciadas (SOUZA et al., 2010). 

A segunda perspectiva utiliza a narrativa como pesquisa (pesquisa narrativa), que na 

visão de Clandinin e Connelly (2015, p. 51) é entendida “como uma forma de compreender a 

experiência”. Trata de um modo de (re)viver e (re)contar as histórias das pessoas e suas próprias 
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histórias, ou seja, o pesquisador narrativo trabalha não apenas com seus colaboradores, mas 

consigo mesmo, visto que está imerso naquela comunidade investigada, fazendo parte do 

percurso. Assim, ele também se autoforma. Desse modo, “trabalhar nesse espaço significa que 

nos tornamos visíveis com nossas próprias histórias vividas e contadas. Às vezes, isso significa 

que nossas histórias sem nome, e talvez secretas, vêm à luz assim como aquelas de nossos 

participantes” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 98). Na visão desses autores, a pesquisa 

narrativa se caracteriza pelo espaço tridimensional (temporalidade, pessoal e social, lugar) e é 

por ele que o pesquisador aprende a olhar a si mesmo a partir de um conjunto de histórias (suas 

ou do outro).  

Nossa investigação se enquadra no terceiro caso, pois a narrativa como fonte de dados 

considera que o texto escrito deve “ser utilizado como objeto de análise considerando, 

sobretudo, o contexto de sua produção, sua forma textual e o seu conteúdo em relação ao projeto 

de pesquisa a que esteja vinculado” (SOUZA, 2006, p. 24). São utilizadas na pesquisa de modo 

a produzir conhecimentos ao investigar os indícios das experiências dos sujeitos nos aspectos 

de sua trajetória. Nessa dimensão apreende por um outro lugar as diferentes representações e 

fenômenos que tecem a vida do sujeito, devido às suas experiências.  

Por trás dessas distintas mobilizações da utilização de narrativas está a possibilidade de 

apreender a singularidade das histórias narradas pelos atores históricos. Além delas, há ainda 

um movimento de diversas terminologias para o uso de narrativas que apontam para correntes 

com várias perspectivas teóricas e metodológicas (SOUZA et al., 2010).  

As narrativas se apresentam com diferentes nomes: histórias de vida, biografia, 

autobiografia e relato de vida, sendo dessas apenas algumas às quais se destacam o termo “vida” 

em seu nome. A diversificação de entradas e de terminologias assinala uma flutuação no sentido 

atribuído para expressar a temporalidade vivida pessoalmente (PINEAU, 2006). Podem dividir-

se em três grupos a partir de seu título. A entrada pelo pessoal consiste na conhecida literatura 

íntima, voltada para o “eu”. Dela fazem parte as confissões, os diários íntimos, as cartas, as 

correspondências, os livros de pensamentos, os livros de família, as relações, etc. Já o aspecto 

voltado para o temporal, inclui: genealogia, memórias, lembranças, diários de viagem, anais, 

crônicas, histórias. O último grupo tem a entrada pela própria vida, agregando ou não sua raiz 

grega, bios, sendo elas as biografias, as autobiografias e hagiografias, os relatos de vida e as 

histórias de vida. A diferenciação se dá pelo tipo de vida que privilegiam: global, singular, 

plural, educativa, formativa e profissional (PINEAU, 2006)  

Afinal, o que diferencia esses termos tão parecidos? Segundo Pineau (2006), a biografia 

é um gênero literário que consiste na escrita sobre a vida de outrem. Nesse âmbito há diferentes 
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usos do termo (pesquisa biográfica, biografia educativa, biografias profissionais, etc.), às quais 

apontam para “a construção de um espaço de pesquisa-formação cujos limites e biodiversidade 

ainda estão pouco vislumbrados” (PINEAU, 2006, p. 340). Já a autobiografia trata-se da escrita 

de sua própria história, na qual o ator e o autor se sobrepõem sem outro mediador explícito 

(PINEAU, 2006). Para Passeggi (2008, p. 27) “auto-bio-grafar é aparar a si mesmo com suas 

próprias mãos [...] entendido, ao mesmo tempo, como ação de cuidar de si e de renascer de 

outra maneira pela mediação da escrita”. Ou seja, o ato de aparar é um modo do sujeito estender 

suas próprias mãos para a escrita e receber por elas sua história. Por se tratar de episódios da 

vida de um escritor que revira os apertos e tremores do coração, tem a característica de gerar a 

atitude de abrir os olhos diante das projeções nas quais se afeiçoa e se identifica. 

O relato de vida expressa o vivido por meio da descrição narrativa oral ou escrita de um 

fragmento da experiência vivenciada. Seu uso em diversos campos (educacional, empresarial, 

antropológico, etc.) indica a amplitude do “movimento de biorreflexividade narrativa, que 

transborda da biografia no sentido etimológico” (PINEAU, 2006, p. 341). Já na história de vida 

se entrelaçam as biografias, as autobiografias e os relatos de vida. Nela há a construção de um 

sentido temporal que permite “aos sujeitos reunirem e ordenarem os seus diferentes momentos 

de vida espalhados e dispersos no decurso dos anos, a história de vida fá-los construir um tempo 

próprio que lhes dá uma consistência temporal específica” (PINEAU, 2014, p. 104).   

Souza (2008) afirma que tanto as práticas de pesquisa quanto de formação com histórias 

de vida utilizam diversas fontes e procedimentos para a produção de dados, que podem ser 

agrupados em documentos pessoais (autobiografias, memoriais, cartas, fotos, diários e objetos 

pessoais) e entrevistas biográficas (orais ou escritas, cujos memoriais acadêmicos ou de 

formação são importantes). Portanto, o memorial de formação permite ao autor relatar sua 

própria vida, sendo uma das formas de expressão de uma narrativa autobiográfica.  

Além do modo como são registrados de forma oral ou escrita, há também uma 

polissemia que envolve o termo narrativa. Segundo Nacarato, Passos e Silva (2014) elas são 

tratadas como: narrativas de vida, narrativas docentes, narrativas e/ou trajetórias de formação, 

narrativas de aulas, narrativas (auto)biográficas, narrativas da experiência, histórias de vida, 

histórias de professores, escrita do professor, memoriais (de formação), pesquisa narrativa e 

investigação biográfico-narrativa. Muitas vezes, há abrangência na utilização desses termos não 

por serem sinônimos, mas porque são termos que trazem uma multiplicidade de significados e 

formas que direcionam para diferentes abordagens teóricas e metodológicas, implicando em 

distintas experiências de pesquisa (NACARATO; PASSOS; SILVA, 2014). Por isso, é 
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necessário cautela em seu uso, pois estão envoltos a concepções metodológicas e teóricas que 

alteram a produção de dados e sua compreensão.  

Para caracterizar o memorial faremos um caminho de discussão perpassando por alguns 

pontos como a importância das narrativas, das memórias e seu conceito.  

As nossas histórias sempre têm um destino: ou são contadas ou são lidas... Todo texto é 

“continuação de um diálogo, imaginário ou real, com interlocutores, reais ou imaginários, que 

tem, talvez, como possibilidade de sentido a ampliação do alcance de nossas interlocuções e 

produzir, em diálogo, novos sentidos acerca do tema posto e exposto na interlocução ocorrida”  

(PRADO; FERREIRA, 2014, p. 301). A narrativa é uma forma de organizar esses diálogos e 

histórias. Nela expomos, narramos ou relatamos algum fato, em um tipo de discurso que 

presume uma sucessão de acontecimentos possibilitando a revelação destes (PRADO; 

SOLIGO, 2005). A partir das histórias escolhemos fragmentos em relação ao todo. Essas 

escolhas se dão, pois a memória é seletiva, ela não registra tudo, visto que é dependente do 

tempo e dos significados dados às vivências.  

Para Bosi (1994, p. 68, grifos da autora) “a narração da própria vida é o testemunho 

mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória”. A lembrança é a 

história do sujeito, das experiências vivenciadas. Mas, cabe ressaltar que  

lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias 

de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se 

assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e que se 

daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída 

pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos 

pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que 

experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e 

porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de 

realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui 

a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em 

termos de ponto de vista (BOSI, 1994, p. 55, grifos da autora).  

 

Ao sujeito não é possível reviver a experiência de algo, mas pode refazer, reconstruir e 

repensar. Ao narrar sua história o sujeito refaz o caminho percorrido, assim o presente eleva a 

memória para além dos limites do sonho e a configura como trabalho. Trata-se de um 

movimento realizado no presente, que gera indagações, incômodos e traz sentidos.  

Conforme Benjamin (1994), a arte de narrar está mais rara devido à dificuldade de trocar 

experiências e ao excesso de opinião e informação, os quais (informação, opinião) substituíram 

a experiência que está em baixa. O ser humano perdeu sua capacidade de contar histórias e de 

transmitir experiência de boca em boca, ou seja, perdeu a oportunidade de trocar experiências. 

O desenvolvimento de técnicas desorientou e sobrepôs-se ao homem, com isso surgiu uma nova 
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miséria: a pobreza da experiência. Isso gerou uma angústia, pois sua pobreza é vista ao não ter 

a experiência vinculada a ele (BENJAMIN, 1987). Isso acarreta perdas, uma vez que 

o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos [...]. Pois 

pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas as 

próprias experiências, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador 

assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu 

dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o 

homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir 

completamente a mecha de sua vida. [...] O narrador é a figura na qual o justo 

se encontra consigo mesmo (BENJAMIN, 1994, p. 221).  

 

Bosi (1994, p. 87), afirma que “a informação só nos interessa enquanto novidade e só 

tem valor no instante que surge. Ela se esgota no instante em que se dá e se deteriora. Que 

diferente a narração! Não se consuma, pois sua força está concentrada em limites como a da 

semente e se expandirá por tempo indefinido”. O narrar não objetiva transmitir o acontecimento 

em si mesmo, mas o tece até alcançar sua melhor definição.  

Precisamos resgatar essa arte de narrar, convergente para a singularidade das histórias 

que revelam às pesquisas fenômenos e particularidades novas e aos sujeitos uma “mecha de sua 

vida”. Precisamos buscar conhecer a história a partir do próprio sujeito e as particularidades da 

trajetória vivenciada e não aquela que se ouviu dizer.  

Como pesquisadores devemos atentar às relações entre as biografias individuais e o 

contexto histórico “datado e vivido” pelo indivíduo. Ao adotar as narrativas conferimos um 

valor de conhecimento à subjetividade ao fazer uma leitura da realidade social a partir da visão 

do sujeito histórico (FERRAROTTI, 2014). As narrativas revelam as formações e deformações 

de um sujeito ao observar, se reencontrar e se perder nas relações estabelecidas durante seu 

percurso de vida. Para Bruner (2001), as narrativas são um modo de construir uma versão de 

nós mesmos. Por isso o cuidado ao investigá-las, pois não estamos diante de diversas 

informações justapostas, mas da história de vida de um sujeito historicamente situado.  

Na produção de uma narrativa não há a presença de um personagem principal, graças a 

interseção, a relação e a interação com outras histórias e experiências, fazendo voltar ao passado 

e resgatar outras histórias. Resguardamos algo do esquecimento quando o contamos 

(BENJAMIN, 1994), o que gera a possibilidade dele ser novamente contado e de outras formas. 

O sentido dessas histórias só é construído na relação com outras e sob a ótica do outro.  

A narrativa é uma forma de memória coletiva, pois apesar de ser realizada 

solitariamente, sempre esbarra no contato com o outro e está impregnada por concepções 

advindas do social (HALBWACHS, 1990). Portanto, olhamos para uma determinada situação 

com os nossos olhos e também emprestando o olhar do outro. Narrar é compartilhar 
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experiências vividas entre sujeitos coletivos, expressando a relação entre o que se diz de si 

mesmo e a parte de si que é do coletivo. 

Concebemos a arte de narrar como artesanal, feita por recursos não muito sofisticados. 

Por nossa memória, reconstruímos a experiência vivenciada no passado que, por vezes, 

externam-se em medo, angústia, felicidade, satisfação, dentre tantos outros sentimentos 

aflorados. A partir daí, escolhemos as nossas manifestações, pensamos, refletimos e, quem sabe, 

projetamos os acontecimentos para o momento presente com outro olhar e outro sentido. 

Segundo Passeggi (2008, p. 38), essa “noção do tempo como dimensão constitutiva da vida e a 

de aprendizagem pela reflexão sobre a experiência vivida conferem ao indivíduo a percepção 

sobre o que fazer do tempo, do seu tempo, presente, passado e futuro”. Prosseguindo a escrita, 

paramos mais um tempo para analisar cada fato, não nos preocupamos com o relógio, afinal, 

estamos falando de nada mais, nada menos que da nossa própria história contada por nós ou 

por outros. É... Narrar é uma arte. Escrever é uma arte. Escolhemos as palavras, cada uma no 

seu devido lugar e a nossa aliada é a memória, sem ela nada faríamos.  

 A memória é o início do caminho para a produção de uma narrativa. Em Bosi (1994, p. 

39) encontramos uma definição de memória que nos agrada: “a memória é um cabedal infinito 

do qual só registramos um fragmento”. Ela abarca sempre novos elementos que são adquiridos 

em meio às nossas vivências, interpretações e significados. Esses fragmentos de algumas 

lembranças constituem uma parte das camadas do passado do sujeito. 

E a lembrança se define como um “diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. 

Sem o trabalho da reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia. O sentimento também 

precisa acompanhá-la para que ela não seja uma repetição do estado antigo, mas uma 

reaparição” (BOSI, 1994, p. 81). O relembrar é um ato de despertar-se, ao refletir e reconhecer 

o que passou, contrastando essas lembranças do passado com o que se vive no agora para 

impulsionar novas projeções. Nesse sentido,  

a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo 

tempo, interfere no processo “atual” das representações. Pela memória, o 

passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as 

percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, 

ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece como força 

subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e 

invasora (BOSI, 1994, p. 47, grifos da autora). 

 

Trata de um ato de conhecimento de si, pois essas lembranças permitem alinhavar o 

passado e potencializar diversas reflexões, estreitando as memórias do passado com as 

representações e perspectivas atuais, pois os seres humanos e os objetos modificam-se pelo 

tempo. Na perspectiva de Bosi (1994, p. 89), a memória tem como função o conhecimento do 
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passado “que se organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente [...] O passado revelado 

desse modo não é antecedente do presente, é a sua fonte”. 

Halbwachs (1990, p. 76) considera que a memória se apoia na história vivida e a 

conceitua como “faculdade propriamente individual – ou seja, aparece numa consciência 

reduzida a seus únicos recursos, isolados dos outros, e capaz de evocar, por vontade ou por 

acaso, os estados pelos quais passou antes”. Muitas vezes, para recordar, confirmar, enfraquecer 

ou reforçar um determinado fato busca-se uma testemunha, sendo que a primeira será sempre 

nós. Para Bosi (1994, p. 407) somos testemunhas de nossas recordações, que “às vezes não crê 

em seus próprios olhos e faz apelo constante ao outro para que confirme a nossa visão: ‘Aí está 

alguém que não me deixa mentir’”. Muitas vezes, nos servimos da base comunitária para 

constituir e confirmar o que é individual. 

Em outras ocasiões, as lembranças podem se basear na impressão do outro. Isso implica 

um processo de “recordar em comum”. Ao ter o outro para nos ajudar a pensar sobre os fatos 

passados não estamos mais sozinhos para representá-los, mas olhamos para a situação “com os 

nossos olhos e com os olhos de um outro” (HALBWACHS, 1990, p.30). Trata-se de uma 

lembrança no coletivo e esse “fenômeno” Halbwachs (1990) denomina memória coletiva. 

Mesmo se diante de certa situação não estejam outros sujeitos presentes (testemunhos) no 

sentido material e sensível, ainda assim, não estamos sozinhos, pois sempre levamos conosco 

algumas pessoas, situamos nossos pensamentos segundo determinados grupos, literaturas, etc.  

A memória do indivíduo, de acordo com Bosi (1994, p. 54), depende do seu 

relacionamento com os grupos de convívio e de referência, realçando “a iniciativa que a vida 

atual do sujeito toma ao desencadear o curso da memória. Se lembramos, é porque os outros, a 

situação presente, nos fazem lembrar”. Por isso, a narrativa de professores é essa memória 

coletiva, pois a docência é uma profissão coletiva. 

Nesse sentido, ao aliar o tempo à memória, Santo Agostinho, em seu livro “Confissões”, 

diz de um tempo passado que não se passa,  

não existem coisas futuras nem passadas; nem se pode dizer com propriedade: 

há três tempos, o passado, o presente e o futuro; mas talvez se pudesse dizer 

com propriedade: há três tempos, o presente respeitante às coisas passadas, o 

presente respeitante às coisas presentes, o presente respeitante às coisas 

futuras (SANTO AGOSTINHO, 2001, Livro XI, p. 26 ). 

 

Podemos fazer contato com nossas antigas impressões por meio da memória, pois nela 

as experiências vividas por nós podem ser compartilhadas. A memória é potencializadora em 

comunicar aquilo que vivenciamos.  
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A escrita de memórias, relatando eventos memoráveis, é denominada memorial 

(PRADO; SOLIGO, 2005), logo, é uma forma de narrar nossa história por escrito. Na 

perspectiva desses autores o memorial de formação é 

o registro de um processo, de uma travessia, uma lembrança refletida de 

acontecimentos dos quais somos protagonistas.  

Um memorial de formação é um gênero textual predominantemente narrativo, 

circunstanciado e analítico, que trata do processo de formação num 

determinado período – combina elementos de textos narrativos com elementos 

de textos expositivos (PRADO; SOLIGO, 2005, p.7). 

 

Trata do registro de nossas próprias experiências e escrevê-lo é fazer um exercício 

constante de interrogá-las para retomar às recordações e aos fatos significativos que dão sentido 

às vivências do hoje. É uma atividade da linguagem, onde os fatos não são alterados, porém, as 

interpretações sim. Passeggi (2008) considera que o termo memorial (séc. XIV) advém, 

etimologicamente, do latim tardio memoriale designando “aquilo que faz lembrar” e o 

denomina como um gênero autobiográfico, sendo ele  

a arte profissional de tecer uma figura pública de si, ao escrever sobre recortes 

da vida: o processo de formação intelectual e o de inserção profissional no 

magistério. Percurso que inclui obrigatoriamente considerações sobre a vida 

familiar, escolar, profissional e coloca em foco questões como a formação 

inicial e continuada, o (des)emprego, a empregabilidade, as mudanças 

estatutárias, identitárias que fazem parte da história de vida ativa do adulto 

(PASSEGGI, 2008, p. 27). 

 

Ao retomar a analogia feita na epígrafe introdutória do trabalho, considerando a vida 

como uma viagem de trem, podemos dizer que o memorial é o registro das memórias do trajeto 

dessa viagem e a materialização escrita das experiências desse itinerário percorrido nos vagões 

profissional e pessoal. É interessante notar que no trem, apesar dos vagões estarem “separados”, 

estes percorrem a rota sob um mesmo eixo, ou seja, em nossa vida, temos os aspectos da 

dimensão profissional e pessoal, mas estas estão unidas e nos formam como sujeitos que somos.  

Escrever sobre o que nos acontece não é relatar toda a nossa vida, mas somente o que 

nos marcou. Para Bosi (1994, p. 89, grifos da autora) a história contada por aquele que narra 

inscreve-se “dentro da sua história, a de seu nascimento, vida e morte. E a morte sela suas 

histórias com o selo do perdurável. As histórias dos lábios que já não podem recontá-las tornam-

se exemplares. E, como reza a fábula, se não estão ainda mortos, é porque vivem ainda hoje”. 

A narrativa vem das experiências e práticas vividas. É um trabalho cuja relação alma, olho e 

mão transforma e revela sua matéria – a vida humana. Ao contar histórias, outras são geradas, 

pois elas instigam e reativam no interior do narrador ou do outro experiências e significados.  
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Todo esse processo de escrita faz do autor ser narrador, escritor e personagem de sua 

história referente aos acontecimentos da vida, das situações de formação e de prática 

profissional, sem uma ordem cronológica. Sobre isso, Halbwachs (1990, p. 86) afirma que  

a história não é todo o passado e também não é tudo o que resta do passado. 

Ou, por assim dizer, ao lado de uma história escrita há uma história viva, que 

se perpetua ou se renova através do tempo, no qual se pode encontrar 

novamente um grande número dessas correntes antigas que desapareceram 

apenas em aparência. 

 

Investigar o memorial é uma forma de conhecer a realidade da profissão. É um processo 

voltado para o futuro e para o passado, uma ação que pode nos fazer ter outro olhar sobre os 

mesmos sonhos. Esse tipo de escrita nos insere como pesquisadores no campo profissional e 

pessoal do sujeito levando a ver um vínculo entre o indivíduo e sua formação.  

 

1.3. Pessoas, paisagens e recursos: um processo de descrição 

Idealizar e planejar uma viagem pressupõe selecionar os acompanhantes e um destino, 

e nesse percurso escolhemos um grupo de professores de Matemática. Concordamos com 

Fiorentini (2003) ao afirmar que eles são sujeitos capazes de produzirem e ressignificarem, a 

partir da própria prática, saberes da atividade e do seu desenvolvimento profissional. A escolha 

desse público se justifica pela formação da pesquisadora por estar mais próxima da realidade 

desse campo. O interesse se volta ao conhecimento da formação desses professores, 

contribuindo para que possa ampliar a produção de conhecimento nessa área.  

Os requisitos para selecioná-los foram ser professor de Matemática e ter lecionado 

durante algum tempo. Atendendo a essas condições convidamos os mestrandos do Programa 

de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFOP (Mestrado Profissional). Pois de acordo 

com o Regimento11 que normatiza a organização e o funcionamento desse programa, os 

discentes deverão ser graduados em Matemática (licenciatura ou bacharelado) e comprovar 

experiência docente em classes de Matemática em instituições da Educação Básica ou do 

Ensino Superior. Em relação à paisagem, o desenvolvimento da pesquisa teve como cenário o 

contexto da Educação Básica atrelado ao Ensino Superior, que se mistura devido à experiência 

dos sujeitos da pesquisa como professores e por estarem em um programa de pós-graduação. 

Convidamos para essa viagem 15 passageiros12 para nos ajudar a compor uma imagem 

com suas reminiscências sobre a formação de professores. O convite foi feito em dois encontros 

                                                           
11 Regimento: http://www.ppgedmat.ufop.br/arquivos/Regimento%20PPGEDMAT_67_reuniao_final.pdf 
12 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com número CAAE 49390715.7.0000.5150. 

Sendo assim, transcorreu de modo adequado como previsto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS 

196/96. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) encontra-se no Apêndice B.  
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(turma de 2015 – junho/2015; turma de 2014 – julho/2015)13 marcados por uma mistura de 

felicidade, ansiedade e preocupação. Nós, apreensivas para fazer o convite e “conseguir” 

passageiros para nossa viagem, e eles, curiosos em saber do que se tratava. Explicamos de forma 

clara e breve a pesquisa para que conhecessem a proposta e o que era um memorial de formação, 

sendo que sua escrita se pautaria em um roteiro. Além disso, destacamos a importância das 

pesquisas sobre os professores de Matemática, a partir dos memoriais que, apesar de ser um 

campo promissor, ainda são recentes os estudos. Durante os encontros, cada um revelou suas 

dúvidas. Por suas expressões e pelos diálogos era possível ver que não seria uma viagem fácil, 

mas teria condições de ser realizada. Fomos muito bem recebidas, nos sentimos acolhidas pelos 

colaboradores e contagiadas pelo interesse demonstrado em querer fazer parte da pesquisa. 

Em um primeiro momento, todos aceitaram de modo receptivo o convite, mas aos 

poucos, alguns tiveram seus (des)encontros, impossibilitando realizar essa viagem. Para 

proteger as identidades usamos codinomes baseados na história “Memórias de Emília” e no 

autor. Desse modo, na turma de 2014 apenas uma professora escreveu o memorial (Benta) e na 

turma de 2015 restaram cinco professores (Nastácia, Monteiro, Barnabé, Lobato e Pedro – 

Pedrinho na obra). Portanto, nossa viagem contou com seis passageiros que, mesmo com os 

percalços da vida, contribuíram para que fosse um trajeto de conhecimentos e descobertas. Ao 

conversar e conhecer um pouco da realidade desses professores e dos compromissos 

profissionais, decidimos fazer individualmente o acompanhamento da escrita via e-mail.  

Encontramos novamente com os colaboradores para entregar o roteiro com as 

orientações para auxiliar a escrita. O qual se diferenciou apenas em relação à divisão da escrita, 

não havendo alterações de seus elementos. Benta recebeu o roteiro integral (Apêndice C), 

devido à proximidade do exame de qualificação de sua dissertação e pelo pedido de não dividir 

as fases de escrita. Na turma de 2015, o roteiro (Apêndice D) estava dividido em dois 

momentos: o primeiro correspondeu à escrita das experiências da Educação Básica até as 

vivências na graduação, já o segundo se direcionou ao período do exercício da docência ao 

ingresso no mestrado. A opção por fracionar os momentos de escrita foi para que pudessem 

familiarizar-se com a escrita de si. Sobretudo, sublinhamos que a divisão ou não da escrita não 

acarretou alterações na produção de dados nem teve impactos no resultado. Essa foi uma 

estratégia para atender às necessidades dos colaboradores de modo a participarem da pesquisa 

respeitando sua realidade, devido à carga horária apertada para se dedicarem ao trabalho, aos 

estudos e, em alguns casos, à família.   

                                                           
13 As turmas de 2014 e 2015 são assim definidas devido ao ano de ingresso no Mestrado Profissional. 
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Além desses encontros, em dois congressos da Educação Matemática estavam presentes 

alguns desses professores. Foram momentos de proximidade e partilha que possibilitaram 

conhecer um pouco de suas histórias. Entretanto, as análises foram realizadas com base apenas 

nos escritos dos memoriais, não sendo consideradas as observações pessoais dessa ocasião. 

Ressaltamos que foi um modo de nos aproximarmos e estreitarmos os laços.  

Portanto, nessa viagem nos coube também escolher caminhos e formas de realizá-la. 

Uma dentre as escolhas necessárias, foi a seleção de dois recursos de produção de dados, o 

questionário e o memorial de formação de cada professor, os quais possibilitaram adentrar no 

cenário de investigação e participar ativamente de todo processo.  

A utilização do questionário (Apêndice A) teve o intuito de traçarmos um perfil inicial 

de cada professor, nos possibilitando uma primeira aproximação do campo, ainda que com 

informações reduzidas do contexto vivenciado por eles. Foi elaborado com base nos 

questionários das pesquisas que compõem o levantamento de produções acadêmicas – exposto 

no capítulo seguinte. Analisando-os verificamos alguns elementos comuns em sua constituição, 

assim, relacionamos ao nosso questionário aqueles que eram pertinentes à nossa proposta, o 

qual está dividido em três blocos: dados pessoais, formação acadêmica e dados profissionais.  

O memorial é o instrumento no qual cada colaborador da pesquisa escreveu sobre sua 

trajetória docente. Nosso interesse por ele é de “justamente deixar ao candidato o cuidado de 

tecer os fios que entrelaçaram os fatos entre si, explicitar o que e como provocaram efeitos 

formadores na sua vida intelectual e profissional” (PASSEGGI, 2008, p. 31). Ter escrito um 

memorial ao longo do curso de Matemática foi um incentivo ao decidir por seu uso.  

Durante o percurso da pesquisa mantivemos diálogo com os colaboradores via e-mail, 

tanto para auxiliá-los como para oportunizarmos proximidade entre as pesquisadoras e os 

sujeitos envolvidos na pesquisa14. 

No processo de escrita fizemos algumas intervenções em forma de perguntas, sem 

julgamento de valor acerca do sentido dos elementos apontados no memorial. Foram como um 

caminho para guiar o docente a refletir sobre seu ofício, de modo a valorizar as construções 

realizadas, incentivar a escrita e esclarecer algum ponto narrado.  

                                                           
14 Essas conversas via e-mail foram um modo de incentivar a escrita, tirar alguma dúvida, explicar os passos para 

a escrita e manter contato com os professores, visto que nunca haviam escrito um memorial. Temos o exemplo de 

um e-mail enviado ao professor Monteiro: “Boa tarde, Monteiro. Tudo bem? Realizamos a leitura de seu memorial 

e consideramos muito importantes os elementos que você apontou sobre sua trajetória. Foi interessante conhecer 

um pouco da sua história de vida. Fizemos algumas perguntas para você pensar. São perguntas como forma de 

esclarecimento acerca daquilo que você narrou. Agradecemos sua colaboração, sabemos o quanto é corrido para 

vocês. Nos colocamos à disposição. Um bom final de semana. Abraço, Iara, Rosana e Fernanda”.  
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Esse processo é conhecido como Mediação Biográfica15. Trata-se de um movimento que 

exige daquele que acompanha, “ao mesmo tempo humildade para se submeter ao ritmo da 

subjetividade de cada membro do grupo reflexivo e postura ética na relação intergeracional, 

que se estabelece no processo de formação e inserção profissional do (futuro) professor no meio 

acadêmico” (PASSEGGI, 2008, p. 54). A mediação é um processo dinâmico de 

acompanhamento e de troca entre os sujeitos. Cabe ao pesquisador levar elementos para que o 

narrador possa pensar e desenvolver sua interpretação acerca dos aspectos relatados de modo a 

se reencontrar. Com isso, podemos afirmar que a mediação 

não reduz a escrita de si a uma evocação das memórias, de trajetórias, mas 

considera o trabalho biográfico como ação heurística, constitutiva da 

descoberta do que se sabe sobre si, como um trabalho de interpretação para 

dar sentido à vida (Bio), a si mesmo (Auto) e à própria escrita (Grafia) 

(PASSEGGI, 2008, p. 56).  

 

Esse trabalho exige do pesquisador olhar para o contexto em que os narradores estão 

inseridos, auxiliando-os nesse movimento de rememoração, familiarização com a escrita 

narrativa e interpretação de suas experiências. Na mediação da escrita, conforme os memoriais 

“chegavam” via e-mail, realizávamos sua leitura de modo atento e colocávamos questões para 

ajudar a esclarecer ou desenvolver a argumentação em algum trecho. Após essa intervenção 

enviávamos aos professores, por e-mail, para realizarem as alterações e retornarem para nós. 

Assim se deu a mediação dada pela escrita dos professores e de nossas leituras e intervenções. 

Sobre algumas dificuldades enfrentadas na investigação, cabe ainda tecer considerações. 

Em relação a esse aspecto, o trabalho de Rosa (2013) se destaca ao tratar de impasses comuns 

acerca da escrita dos memoriais de formação, ao tê-los como fontes de produção de dados. Essa 

pesquisa é trazida para tratar sobre isso por acreditarmos na importância do assunto.  

Em sua dissertação, Rosa (2013) discute a dificuldade em encontrar trabalhos que 

narrassem sobre os “bastidores” da pesquisa e relatassem os procedimentos adotados no 

decorrer da produção dos memoriais. Se refere também ao estímulo da escrita do memorial sem 

fazer interferência naquilo que os colaboradores elaboram. Ressalta que houve uma tentativa 

de busca de investigações que descrevessem os seguintes elementos: “Como os pesquisadores 

estimularam seus participantes? Como eram os encontros para essa escrita? Como ocorreu a 

                                                           
15 Nos amparamos na Mediação Biográfica quando fizemos essas intervenções. Às quais vinham sempre em forma 

de questões, como exemplo, temos um trecho do memorial de Nastácia em que ela narra o seguinte “Eu ajudava 

meus colegas, pois dessa forma além de ajudá-los estaria estudando também”. Então, fizemos o seguinte 

questionamento: Como você se sentia ao ocupar essa posição de ensinar? Outro exemplo de intervenção é na 

narrativa de Pedro: “Portanto, cursei a maior parte da minha graduação lecionando”, à qual levantamos a seguinte 

pergunta: Como você enxerga essa questão de lecionar enquanto estava na graduação? Conte-nos um pouco mais 

desse período. Portanto, sempre fazíamos questões do tipo: Como? Por que? O que? De que forma? Qual? Dentre 

outras, no sentido de motivar e esclarecer a escrita.  
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finalização desses memoriais? Como foi o método de análise? [Porém, encontrou] muitos 

trabalhos concluídos e pouquíssimas explicações ou comentários de como chegaram à 

conclusão” (ROSA, 2013, p. 85). Isso também ocorreu nessa pesquisa, pois os pesquisadores 

apenas registram aquilo que deu “certo”. Encontramos apenas a pesquisa de Rosa (2013) 

relatando as dificuldades. Fazer esse exercício de apresentá-las, ajuda os pesquisadores a 

refletirem sobre sua investigação, pois indicá-las também é um processo integrante da pesquisa.  

Um dos obstáculos destacados por Rosa (2013) é o estímulo dos colaboradores a 

escreverem os memoriais após o encontro de esclarecimentos sobre a pesquisa. Em seu caso, 

no encontro, todos os professores aceitaram o convite e assumiram um compromisso verbal, 

“mas quando já estavam inscritos no blog16, alguns pararam de responder e-mails, outros diziam 

que estavam com alguns compromissos profissionais e já iam postar no blog ou, ainda, ‘Esqueci 

do seu e-mail falando do blog’” (ROSA, 2013, p. 85). Tal situação não foi muito diferente em 

nossa pesquisa. Vários professores se comprometeram a colaborar, porém após a reunião e com 

o início da escrita, alguns não responderam e outros disseram que não poderiam participar por 

diversos motivos, como tempo. A falta de tempo foi um aspecto tratado por Rosa (2013, p. 85), 

justificando que este era um fator que os impedia de colaborar, à qual enfatiza as seguintes 

questões: “Será que o problema não relatado estava no narrar-se? Na dificuldade em relação à 

escrita?”. Afinal, é difícil realizar o exercício da escrita de si, ainda mais para um outro 

desconhecido e para uma pesquisa científica.  

Além disso, a autora afirma ter sido uma fase complicada devido ao tempo que 

demoravam para escrever, chegando a ter uma distância de um a dois meses. Este fator também 

esteve presente em nossa investigação. Entre uma etapa de escrita e outra os colaboradores, 

geralmente, levavam de um a três meses para responder. Ao fazer contato por e-mail, para 

verificar se havia dúvida ou fator que impedia-os na escrita, alguns respondiam que estavam 

sobrecarregados e sem tempo. Essa condição prejudicou um pouco o processo de escrita, devido 

ao tempo alongado requerido para tecer as narrativas e por seu afastamento. 

Na visão de Freitas (2006, p. 42) “a prática da escrita, como qualquer outra prática 

social, precisa ter um sentido, um porquê, um para quê, um para quem”. Observa-se que os 

professores de Matemática têm dificuldade em escrever suas reflexões e pensamentos. 

Geralmente, não são incentivados no decorrer de sua formação inicial a escreverem sobre suas 

experiências cotidianas, sendo algo que torna a escrita um ato penoso, árduo e sofrido 

(FREITAS, 2006). Trata de um modo de registrar nossos pensamentos e não é tão fácil fazer 

                                                           
16 O blog foi o meio utilizado pela pesquisadora para que os professores escrevessem os memoriais de formação, 

sendo criado para este fim de registro e repositório.  
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com que eles se materializem na escrita. Com ela o indivíduo comunica sua experiência 

individual a outras pessoas e isso nem sempre é confortável.  

Concordamos com as palavras de Passeggi (2008, p. 40): “estudar os memoriais 

significa, portanto, interpretar o mundo sagrado de homens e mulheres, diante de si mesmos e 

dos outros, no exame de sua relação com o saber e de seu saber sobre a vida”. Por isso, há todo 

cuidado ao manuseá-los de modo a atentar às singularidades dos fatos narrados.   

 

1.4. Compreensão dos dados: a trilha que encaminha a pesquisa 

Nessa viagem era importante escolher lentes para olhar a paisagem e compreender seus 

detalhes. Essas lentes foram diretrizes que nos ajudaram a aprofundar os dados. Assim, a análise 

dos memoriais foi feita a partir das orientações metodológicas conhecida como Análise de 

Singularidades e Convergências de Martins-Salandim (2007, 2012), a qual lança o pesquisador 

a olhar os elementos subjetivos da narrativa para além daquilo que foi dito. O pesquisador, ao 

analisar os dados, não se volta apenas para o diálogo ocorrido no cenário de pesquisa, mas para 

as diversas situações manifestadas no mesmo. Assim, o movimento de análise 

não é linear nem objetivo: é tortuoso, feito de idas e vindas, objetivos que ora 

se concretizam, ora esmaecem; intenções que ora se diluem e desaparecem, 

ora se impõem como vitalmente importantes, mesmo que antes não nos tenha 

parecido ser assim. Os encontros e reencontros – com as informações 

coletadas, com as pessoas com as quais convivemos, com nossos pressupostos 

teóricos e vivenciais, com a literatura específica etc – vão criando o caminho 

que, ao ser percorrido, nos permite gerar algumas compreensões (MARTINS-

SALANDIM, 2012, p. 310). 

 

O processo de análise não inicia apenas com a produção e compreensão dos dados, mas 

perpassa todo o trabalho, pois o início da análise está contido já na definição daquilo que se 

deseja pesquisar. São diversos os caminhos que percorremos na investigação que permitem a 

compreensão do nosso objeto de estudo.  

A fala e a escrita dos colaboradores estão carregadas de sentidos e significados. E o 

memorial é um instrumento que pode ter leituras diferentes dependendo dos vieses adotados na 

caminhada de interpretação. Nossas compreensões se deram com base nas impressões obtidas 

pelo olhar para os memoriais, atentas ao fato de que os escritos estavam situados em um 

contexto datado e vivido pelos sujeitos. Nessa viagem tivemos a árdua tarefa de fazer ponte 

entre a teoria, a questão de pesquisa, o objetivo e as categorias que apareceram, pois a análise 

se pauta nesse conjunto de elementos precisamente entrelaçados.   

Quando nos remetemos a essa etapa de produção de dados podemos dizer que tal 

experiência “não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de 
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antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem ‘pré-

ver’ nem ‘pré-dizer’” (LARROSA, 2002, p. 28). Na análise dos dados tomamos isso como 

pressuposto. Ao olhar para os dados exploramos esse repertório de experiências narradas, nos 

abrimos àquilo que os professores disseram e nos revelaram, para conhecermos um pouco de 

suas histórias e trajetórias de formação. Por isso, é necessário levar em conta a singularidade. 

Nesse transcurso, direcionamos nosso olhar para os movimentos de análise buscando 

compreender as singularidades de cada narrativa, nos levando a conhecer os aspectos das 

trajetórias de formação de professores de Matemática. A investigação com a utilização de 

narrativas constrói conhecimento a partir da relevância dada aos registros do sujeito. Desse 

modo, “contar as próprias experiências e ‘ler’ (no sentido de ‘interpretar’) tais acontecimentos 

e ações, à luz das histórias que os atores narram, torna-se uma perspectiva de investigação 

singular” (BOLÍVAR, 2002, p. 3, grifos do autor), pois as narrativas tornam-se o espaço 

propício para estruturar as experiências do sujeito compreendidas por sua história de vida.  

Para o início da compreensão dos dados, é importante realizar uma primeira leitura dos 

mesmos, de modo a conhecer aquilo que está impresso em cada narrativa. Nessa primeira leitura 

ocorre “um primeiro enfrentamento com nossos ‘dados’ (algo como que uma análise ‘bruta’, 

na qual o pesquisador não tem à mão nada além de sua experiência prévia e dos depoimentos 

que coletou)” (MARTINS-SALANDIM, 2012, p. 311, grifos da autora). Esse en(frenta)mento 

sugere que diante de nós encontra-se nossa pesquisa. Estamos de frente para alguns momentos 

que nos deixam ora angustiadas ora consoladas, sendo ocasiões de confronto conosco e com o 

outro que faz parte da pesquisa. No ato de pesquisar mergulhamos em um campo de 

enfrentamentos nosso, como pesquisadoras para investigar, olhar e analisar, e do outro que 

colabora ao escrever sua história, que também enfrenta a si mesmo ao narrá-la. 

Para discutir os olhares analíticos consideramos a perspectiva de Bolívar (2002), que 

acena para duas vertentes ao investigar dados narrativos. Na análise narrativa, a partir da 

interpretação das narrativas produzidas, integra-se outras fontes relevantes, de modo a produzir 

uma nova narrativa para significar os dados. Foca elementos distintos e específicos, 

expressando a autenticidade e singularidade de cada história (BOLÍVAR, 2002). A análise 

paradigmática de dados narrativos, à qual consideramos que se aproxima da visão da Análise 

de Singularidades e Convergências de Martins-Salandim (2007, 2012), consiste em agrupar 

categorias estabelecidas de modo indutivo. Buscando relacioná-las para gerar conhecimento a 

partir das histórias dos sujeitos, considerando os aspectos singulares ou comuns de cada 

narrativa. É habitual sua utilização em investigações qualitativas, cujas categorias são 

levantadas no decorrer da investigação, mas nas quantitativas são selecionadas previamente 
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(BOLÍVAR, 2002). Para esse autor, as análises são processos investigativos que utilizam fontes 

narrativas para produzir conhecimento. Logo, não são dicotômicas, mas podem se 

complementarem, caso seja relevante. Portanto, o trabalho de Martins-Salandim (2007, 2012), 

Rosa (2013) e Bolívar (2002) foram para nós lampejos no movimento de análise.  

A análise de singularidades é o processo de produzir uma narrativa sobre e a partir de 

cada narrativa, em torno de “quais questões, individualmente, cada uma delas dispara em nossa 

pesquisa. Neste sentido, buscamos registrar nossas percepções de como cada narrativa 

apresenta-se, seu fio condutor, suas marcas” (MARTINS-SALANDIM, 2012, p. 242). Pelo 

memorial de formação olhamos a perspectiva impressa por cada professor ao escrever sua 

história, buscando detalhes do fio que o conduziu ao narrar. Nessa etapa foi possível registrar 

elementos que nos levaram a pensar sobre aspectos da formação de professores de Matemática, 

bem como ressaltar a subjetividade de cada professor, preservando sua natureza singular.  

Já a análise de convergências consiste em olhar para os “elementos que se mostravam 

mais insistentemente numa série de fontes ou elementos que, nesse mesmo conjunto, se 

mostravam claramente divergentes; ou seja, uma análise que só pode ser conduzida a partir de 

um cotejamento entre fontes” (MARTINS-SALANDIM, 2012, p. 63). As percepções sobre a 

trajetória de formação desses professores de Matemática se deu pelo confronto entre os 

memoriais, tornando possível delinear um panorama de aspectos da formação a partir da 

identificação de temas mais recorrentes. 

Olhamos constantemente para a questão de pesquisa e os objetivos para uma visão 

profunda dos dados. Atentas às mensagens dos memoriais de formação e aos aspectos da 

Análise de Singularidades e Convergências, fizemos várias leituras cuidadosas para perceber o 

sentido de cada narrativa. Observando e identificando as convergências e singularidades para 

realizar interpretações mais aprofundadas e dialogando com referenciais teóricos.  

Nesse movimento, elaboramos uma tabela para apreender o cenário construído pelas 

narrativas. Nela, destacamos o colaborador, um fragmento do memorial e as nossas 

considerações iniciais em relação aos escritos, cuja intenção era ter um olhar mais ampliado e, 

ao mesmo tempo, detalhado. A partir disso, identificamos alguns aspectos de aproximações 

(convergências) e distanciamentos (singularidades) desse grupo de professores de Matemática.  

Dessa maneira, a Análise de Singularidades e Convergências surgiu como uma 

perspectiva viável. Evidenciaríamos aquilo que se destacava com frequência e como cada 

narrativa foi construída, as marcas impregnadas e a vivência da história dos colaboradores, de 

modo a possibilitar ao leitor olhar para a totalidade dos sujeitos e de sua narrativa. 



47 
 

Diante desse cenário de olhares, análises, compreensões e entrelaçamentos 

concordamos com Garnica (2010) ao afirmar que analisar não é julgar aquilo que o outro relatou 

ou comparar, “cuja intenção seja fixar ou legitimar uma versão em detrimento de outra, o que 

envolveria, obviamente, uma hierarquização entre versões” (GARNICA, 2010, p. 38). Mas, 

trata de “um arrazoado das compreensões que conseguimos costurar nessa trama de escuta 

atenta ao que foi dito” (GARNICA, 2010, p. 37). Em nosso caso, foi a possibilidade de 

entrelaçar as informações obtidas a partir da escrita desses professores, onde como 

pesquisadoras nos coube olhar para as diferentes versões e perspectivas construídas e vividas 

por eles, para que pudéssemos construir nossa versão histórica como investigadoras.  

 

1.5. Sobre o início do caminho investigativo 

Nesse caminho, para ampliar o entendimento sobre essa temática através das produções 

acadêmicas, nos baseamos em aspectos dos estudos caracterizados como “estado do 

conhecimento”. Este tem um caráter bibliográfico, com uma metodologia inventariante e 

descritiva da produção acerca do tema a ser investigado “à luz de categorias e facetas que se 

caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa 

a ser analisado” (FERREIRA, 2002, p. 258). Esse mapeamento exige do pesquisador interrogar 

onde, quando, quem, o quê e como se realizou a produção acadêmica. Com essa dinâmica, 

oferecemos o panorama e a discussão, de forma crítica e reflexiva, dos estudos realizados nas 

diversas instituições de ensino. Em nosso caso, nos voltamos àquelas que compreendem a 

formação de professores por meio da utilização do memorial de formação. 

Esse levantamento indica os caminhos percorridos pelas produções mostrando seus 

movimentos, limites e abrangências, de modo a interagir com os autores, se abrindo ao que 

ainda não se conhece. Assim como em uma viagem os passageiros conversam para conhecer as 

histórias do lugar a ser visitado e por elas constroem uma paisagem, abrimos diálogo com os 

autores que nos direcionaram em um caminho para entender esse berço de conhecimento. Esses 

passageiros nos emprestaram por segundos o seu olhar, porém é com o nosso que vamos focar 

e ajustar os detalhes para produzir nossa paisagem. Neste trabalho, temos esse processo como 

um passo inicial para a construção do nosso corpus, cujo objetivo é fazer um recorte do campo 

e situar nossa pesquisa em meio a essas paisagens. 

 O mapeamento atinge sua importância quando auxilia o investigador na construção do 

seu corpus de pesquisa. No latim (plural corpora) significa corpo ou conjunto de obras. Sua 

construção significa escolher sistematicamente o material para caracterizar o todo (BAUER; 

AARTS, 2002). Ou seja, o conjunto de trabalhos selecionados, segundo o foco de pesquisa, 
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ajuda a tecer o corpus da pesquisa ao possibilitar caracterizar algumas propriedades. Coloca-

nos em um movimento intelectual por meio das hipóteses e categorias iniciais, de modo a 

interpretar e revelar uma amostra representativa da proposta de investigação.  

Para iniciar esse diálogo, essa viagem se deu no portal da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD) e no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes)17 de modo a identificar a produção acadêmica. “Memorial 

de Formação” e “Formação de professores” foram as palavras-chave que orientaram o percurso 

para conseguir o maior número possível de produções sobre esse tema. Tivemos dificuldade 

para elegê-las em virtude da infinidade de terminologias usadas para identificar o memorial de 

formação. Nosso corpus constituiu-se de produções agrupadas por essas palavras de acordo 

com a temática a investigar, ou seja, conhecer os aspectos da trajetória formativa de professores 

de Matemática ao escreverem o memorial.  

No agrupamento das produções delimitamos como recorte temporal o período entre os 

anos 2000 e 2015. O ano inicial se justifica, pois a partir dos anos 2000, houve diversificação e 

ampliação no campo investigativo em relação aos movimentos de escrita de si no processo 

formativo profissional docente (PASSEGGI et al., 2011). No levantamento não localizamos 

trabalhos anteriores a esse ano. O período final incide em abarcar produções mais atuais.  

Na busca inicial (outubro/2015) selecionamos as produções filtradas pelos bancos de 

dados, por meio da leitura dos resumos. Excluímos as repetidas pelo sistema e as divergentes 

pelas palavras-chave18, área, temática ou que tratavam da formação com foco diferente do 

nosso, cuja intenção é olhar para aspectos formação de professores de Matemática a partir do 

memorial. Ao final restaram nove trabalhos da BDTD, defendidos entre 2006 e 2014, e quatro 

no Portal da Capes, no período de 2011 e 2012, que passaram por uma leitura completa19 para 

desvelar as nuances abordadas em cada uma, os quais estão dentro do intervalo de recorte, nos 

levando a perceber um movimento crescente e recente, mas ainda tímido, de estudos dessa 

temática. No banco da Capes encontramos trabalhos defendidos apenas a partir do ano de 2011, 

devido às políticas de manutenção e adequações do repositório, em que o portal ao implantar 

um novo sistema não depositou produções anteriores a esse ano.  

                                                           
17 Para encontrar os trabalhos, selecionamos no Portal BDTD e Capes, respectivamente, a opção “busca através do 

assunto” e “busca avançada por meio do assunto”. Mais informações nos sites: http://bdtd.ibict.br/vufind/ e 

http://www.periodicos.capes.gov.br/. 
18 Moraes e Oliveira (2010) discutem sobre os entraves ocorridos no processo de levantamento de produções em 

bases de dados. Um ponto ressaltado se refere à busca por palavra-chave, na qual, frequentemente, filtra outras 

referências sem relação nenhuma com o termo de busca. Dificuldade enfrentada por nós. Apesar do cuidado na 

seleção das palavras-chave, alguns trabalhos não se relacionavam com as palavras-chave inseridas para busca.  
19 Tal leitura culminou em um fichamento de cada trabalho destacando: título, autor, ano de publicação, instituição, 

área, grau acadêmico (dissertação ou tese), objetivo geral, referencial teórico, aspectos metodológicos e resultados. 
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Assim, buscamos confirmar as informações encontradas nos dois portais confrontando-

as com aquelas da Plataforma Lattes20. Na verificação houve divergência no título da tese de 

Carrilho (2007)21 que consta na plataforma como “Memorial de formação: a construção de uma 

práxis”. Tal problema é constatado por Moraes e Oliveira (2010), em que observam a 

incompatibilidade de dados entre as fontes de informações e comentam sobre esses percalços 

nos levantamentos referentes à publicação digital das produções nas bases. Às vezes, são 

enviadas pelas bibliotecas sem antes passar por revisão e autorização para publicação. Algumas 

bibliotecas não inserem as produções no banco de dados imediatamente, em contrapartida, isso 

gera demora na atualização da base de dados. Há casos de autores não enviarem o texto para 

publicação por vários motivos, evidenciando que a prática de registro no banco de dados da 

própria instituição ou da Capes não é obrigatória, podendo prejudicar nos dados de 

levantamentos como esse.  

Com a divergência refizemos o levantamento22 para a banca de qualificação. Nos 

surpreendemos com a diferença de resultados na quantidade e em relação a novos trabalhos que 

não constavam com data de defesa recente, o que justificaria sua inclusão. Na nova consulta 

(outubro/2016) adotamos o mesmo procedimento de seleção e contamos com cinco produções 

na BDTD. Alguns trabalhos eram comuns aos anteriores, mas novos surgiram. O Portal da 

Capes, devido à atualização do sistema, filtrou apenas artigos, pois a busca de teses e 

dissertações está em processo de construção, não sendo possível uma localização mais precisa.  

Apesar de escolhermos duas palavras-chaves amplas, não conseguimos identificar 

produções que tratassem da formação do professor de Matemática. Localizamos apenas 

produções sobre a formação inicial ou com objeto de estudo diferente. Ampliamos a busca na 

BDTD com as seguintes palavras-chaves “Matemática e Memorial de Formação”, “Memorial 

e Formação”, “Escrita de si e Matemática”, “Narrativa e Matemática” e “Autobiografia e 

Matemática”, com o intuito de localizar outros trabalhos. Encontramos os trabalhos de Silva 

(2010), Castro (2010) e Rosa (2013) próximos à nossa temática. Portanto, ao todo esse 

mapeamento contempla doze produções, às quais serão apresentadas no capítulo posterior.  

 

                                                           
20 A Plataforma Lattes trata de uma base virtual de integração de dados de Currículos, de Grupos de pesquisa e de 

Instituições. Outras informações: http://lattes.cnpq.br/. 
21 Na tese seu título é “Tornar-se professor formador pela experiência formadora: vivências e escritas de si”.  
22 Para a banca de qualificação fizemos outra busca (março/2016) nos dois portais que apontou divergência na 

quantidade de produções, o qual não foi realizado um registro sistemático devido ao tempo hábil para a 

qualificação. O resultado no Portal da Capes foi muito discrepante, aparecendo quantidade e produções diferentes 

daquelas mapeadas antes, algumas coincidiram, mas grande parte não havia aparecido anteriormente. Podemos 

perceber que há uma precariedade nessas bases de dados responsáveis por armazenar teses e dissertações. 
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Diário de viagem 1 – um caminho para direcionar 

 Como maquinistas fomos traçando um caminho para a pesquisa por meio de escutas e 

reflexões sobre o percurso. Como um processo contínuo, inerente a toda pesquisa, a cada dia 

fizemos escolhas que nos trouxeram a elementos importantes. Sabemos que estas nos 

impulsionam a caminhos diferentes e nessa pesquisa definimos a paisagem, os colaboradores, 

os recursos e as paradas necessárias à viagem. Elas não foram feitas de modo aleatório, mas 

consistiram em nossas experiências e nas leituras realizadas, principalmente aquelas que 

compõem o levantamento que será apresentado no próximo capítulo.  

Então o que cabe deixar registrado? Tendo como objeto de pesquisa a trajetória 

formativa dos professores de Matemática, o memorial consistiu em um elemento importante, o 

qual permitiu conhecer os rumos profissionais percorridos por cada professor. 

As narrativas têm sido uma estratégia de conhecer o cenário e as ações da profissão 

docente. Com uma abrangência grande de sua utilização (prática formativa, produção de dados 

ou pesquisa) ocupa um lugar importante não apenas para levar pesquisadores a conhecerem o 

ambiente profissional docente, mas têm permitido aos professores conhecerem a si mesmos e à 

sua profissão. Na arte da escrita de si, trazemos o memorial de formação como um instrumento 

capaz de guardar os registros da trajetória de formação. Por meio de sua memória, mediante um 

mergulho em sua interioridade, apresenta os diferentes acontecimentos de sua história de vida.  

 Com isso escolhemos o Método Biográfico como parte de nossa pesquisa que tem como 

elementos que o constitui, a memória, as experiências e a escrita de si. Afinal, a história de vida 

desses professores representa o projeto de vida dos mesmos. Era importante considerar um 

método que valorizasse as narrativas e a subjetividade do instrumento escolhido para a 

produção dos dados. Além de ter um direcionador para olhar para esses dados que nessa 

pesquisa se traduz pela Análise de Singularidades e Convergências.  

Para situar nossa pesquisa no campo científico, realizamos um levantamento de 

produções que investigam aspectos da formação do professor a partir dos registros em 

memoriais de formação. Essas pesquisas ampliaram nossa visão e nos ajudaram a escolher os 

referenciais teóricos, advindo daquilo que foi narrado nos memoriais, e também a olharmos 

para os dados sobre esse percurso formativo desses professores. Portanto, cabiam essas 

considerações visto que são encadeadas às partes que virão. Era necessário escolher caminhos 

e apresentá-los para conhecer o próximo passo.  
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2. REVELANDO AS RIQUEZAS DE UMA PARTE DA ESTAÇÃO EDUCAÇÃO 
 

_______________      _______________
 

“Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; mas 

principal quero contar é o que eu não sei se sei, e que pode ser 

que o senhor saiba” (Guimarães Rosa). 

 

Há muitas riquezas perdidas ou ainda inexploradas no âmbito da Educação e falta-nos 

conhecer as investigações que tantos pesquisadores têm se debruçado a produzir. Com esse 

propósito, fizemos um levantamento de produções, que, para nós, consolidou-se em uma 

viagem com caminhos muitas vezes desconhecidos, onde houve encontros e desencontros 

durante a passagem pelas diversas estações, representadas pelas teses e dissertações. Estas 

apresentaram um panorama das reflexões desenvolvidas no campo.  

Em cada uma dessas estações, deparamos com passageiros (autores das pesquisas) que 

nos possibilitaram olhar com outras lentes o campo da formação docente pelo memorial de 

formação. Lentes que nos ajudam a corrigir, ajustar e focar nosso olhar sobre determinado 

objeto e se refletem por meio dos delineamentos teórico-metodológicos realizados na 

investigação. Nesse percurso fizemos a experiência de nos deixar apreciar com o olhar e a 

leitura do que o outro pode nos ajudar a “dizer o que ainda não sei dizer, o que ainda não posso 

dizer, ou o que ainda não quero dizer” (LARROSA, 2011, p. 11).  

Assim, como os pensamentos e sentimentos desses autores podem nos transformar ou 

formar? Ou seja, como podem nos ajudar a pensar/sentir o que não sabemos pensar/sentir, ou o 

que ainda não podemos pensar/sentir, ou ainda não queremos pensar/sentir? (LARROSA, 

2011). Nessa viagem queremos experimentar pelo olhar e leitura desses sujeitos aquilo que 

ainda não conhecemos, sabemos ou sentimos, para apresentar o nosso olhar.  

 

2.1. Estação 1: Um panorama das produções acadêmico-científicas: entre a formação 

docente e os memoriais 

Essas doze produções foram defendidas de modo unânime por mulheres, tratando de 

aspectos próximos ao nosso campo investigativo e realizado, principalmente, no campo da 

Educação. Apresentamos no quadro 1 algumas informações como: título, autor, grau, 

instituição de Ensino Superior, área e ano. Estas constituem o corpus, pois agrupa trabalhos que 

desvelam alguns aspectos do nosso objeto de pesquisa23.  

                                                           
23 Nessa busca não localizamos a tese de Melo (2008) intitulada “Olhares sobre a formação do professor de 

Matemática. Imagem da profissão e escrita de si”. De modo geral, descreve e analisa o processo de formação do 

professor de Matemática, a partir de estudantes da licenciatura em Matemática de uma instituição de Natal-RN. 
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Quadro 1: Produções acadêmicas  referentes ao período de 2006 a  201424 

Título Autor (a) Grau Instituição e Área Ano 

Histórias de vida de professores e 

as marcas de um estilo: educar – 

uma tarefa possível 

Thais Sarmanho Paulo 
Dissertação 

de Mestrado 

Universidade Católica de 

Brasília. Psicologia. 2006 

Tornar-se professor formador pela 

experiência formadora: vivências e 

escritas de si 

Maria de Fátima 

Pinheiro Carrilho 
Tese de 

Doutorado 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

Educação. 

2007 

As representações sociais no 

processo de formação docente em 

serviço: um estudo com memoriais 

de formação 

Luciane Aparecida 

Grandin   Dissertação 

de Mestrado 

Universidade Estadual de 

Campinas. Educação. 
2008 

O trabalho do professor de 

Matemática: a confluência da 

experiência profissional com a 

formação acadêmica 

Franciana Carneiro de 

Castro Tese de 

Doutorado 

Pontícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

Educação Matemática.  
2010 

A constituição docente em 

Matemática à distância: entre 

saberes, experiências e narrativas 

Diva Souza Silva 

 
Tese de 

Doutorado 

Universidade Federal de 

Minas Gerais. Educação. 2010 

Formação de professores: da 

experiência do sujeito, ao sujeito da 

experiência 

Ana Cristina 

Goncalves de Abreu 

Souza 

Tese de 

Doutorado 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

Educação. 

2011 

Memorial reflexivo: história e 

análise de uma trajetória 

profissional docente 

Isabel De Souza 

Romanelli Teles 

Dissertação 

de Mestrado 

Universidade Vale do Rio 

Verde. Letras.  

2011 

Formação de professores 

alfabetizadores: a trajetória 

formativa em serviço  

Maria Lemos da Costa 

 

Dissertação 

de Mestrado 

Fundação Universidade 

Federal do Piauí. 

Educação. 

2012 

A constituição do ser professor: 

uma análise do percurso de 

formação e trabalho de docentes da 

educação básica 

Rosana Maria 

Cavalcanti Soares 

Dissertação 

de Mestrado 

Universidade Federal do 

Ceará. Educação. 

2012 

Professores de Matemática e a 

Educação Inclusiva: análises de 

memoriais de formação 

Fernanda Malinosky 

Coelho da Rosa 

 

Dissertação 

de Mestrado 

 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de 

Mesquita Filho. 

Educação Matemática 

2013 

Acompanhamento do memorial de 

formação: entre formar e formar-se 

Mônica Maria Gadêlha 

de Souza Gaspar  
Tese de 

Doutorado 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

Educação. 

2014 

As dores e amores de tornar-se 

professora: minhas memórias de 

professora iniciante 

Mariana Fonseca 

Lopes 
Dissertação 

de Mestrado 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

Educação. 

2014 

Fonte: Dados obtidos no portal BDTD e Capes (respectivamente, outubro/2016 e outubro/2015) 

 

Ao ler e analisar as produções, verificamos que as palavras-chaves utilizadas para 

identificar a temática eram consoantes a essa investigação e entre as próprias pesquisas, nos 

apontando para a diversidade de terminologias. Fazendo menção à formação do profissional 

                                                           
Destacamos que essa produção nos ajudará a refletir alguns elementos da pesquisa e além disso, a consideramos 

importante por ser um dos primeiros trabalhos com memoriais de formação.  
24 Produções do Portal BDTD: Paulo (2006), Carrilho (2007), Grandin (2008), Castro (2010), Silva (2010), Rosa 

(2013), Gaspar (2014) e Lopes (2014). As demais são do Portal da Capes. 
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docente, temos: formação, formação de professores, formação docente, formação do educador, 

autoformação e formação contínua. Há outros aspectos relacionados à formação: trajetória de 

formação profissional, saberes docentes, identidade profissional, identidade docente, práticas 

formadoras, professor reflexivo, desenvolvimento profissional. No que diz respeito às 

dimensões da escrita destacamos as seguintes palavras: escrita autobiográfica, histórias de vida, 

reflexão, memória, narrativa, experiência, memória educativa e (auto)biografia. Porém, essa 

variedade gera problemas, pois produções importantes podem não ser selecionadas pelo banco 

de dados dificultando traçar um panorama mais ampliado com base nas teses e dissertações.  

Deparamos com um aumento crescente de produções sobre a escrita de professores 

sobre seu processo de formação. Logo, esse movimento está de acordo com a afirmação de 

alguns autores da área de que esses tipos de trabalhos têm aumentado. Isso pode ser justificado 

pela “importância dada à historicidade, aspecto marcante das narrativas, tanto como prática 

pedagógica, quanto como abordagem potencial para a compreensão de práticas sociais relativas 

à Educação Matemática” (NACARATO; PASSOS; SILVA, 2014, p. 701) e à Educação. Como 

afirmam essas autoras o expressivo aumento pode ser visto a partir do número de trabalhos 

divulgados “em eventos, periódicos e capítulos de livros como resultados de pesquisas, além 

do aumento significativo de participantes a cada edição do Congresso Internacional sobre 

Pesquisa (Auto)biográfica (CIPA)” (NACARATO; PASSOS; SILVA, 2014, p. 701).  

Esse levantamento nos possibilitou enxergar o conhecimento produzido e situar nossa 

pesquisa no universo de produção científica. Tal procedimento é importante, como enfatizado 

por Fiorentini (1993, p. 56), pois “não consultamos e citamos outros trabalhos apenas para lhes 

dar continuidade ou para buscar apoio às nossas ideias. Fazemos isso também para questionar 

ou até refutar seus pressupostos ou suas conclusões e encaminhamentos”. É um modo de 

conhecer o panorama das investigações feitas pelos pesquisadores no campo educacional, além 

de ser um procedimento importante para socializar essas produções apresentando suas 

principais características. Com esse levantamento, temos o intuito de proporcionar a outros 

pesquisadores uma visão desse campo no Brasil. As reflexões mais amplas concebidas em cada 

trabalho com seu foco de investigação encontram-se em um quadro no apêndice E.  

Nossa viagem não se encerrou com a seleção dos trabalhos, mas teve diferentes 

percursos ao adentrarmos em cada estação, a qual revela os elementos investigados. Com os 

encontros e (des)encontros, nos deparamos com passageiros que, nos embarques e 

desembarques realizados, nos inquietaram e mostraram outros rumos e paisagens. Portanto, nos 

dedicamos a apresentar brevemente as paisagens constituídas por esses passageiros.  
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Em relação aos aspectos teóricos observamos que essas produções são conduzidas por 

um fio próximo às dimensões relacionadas ao processo de formação de professores e aos 

elementos narrativos do memorial. Quanto às perspectivas metodológicas, que podem ser 

observadas pelo quadro 2, as produções estão pautadas na abordagem qualitativa e convergem 

quanto ao uso do memorial como instrumento principal de produção de dados, apesar de alguns 

completarem os dados com outros recursos. A partir dessas, iremos delinear as perspectivas 

metodológicas de cada produção que nos mostram onde nossa pesquisa está mergulhada. 

 

Quadro 2: Perspectivas metodológicas referentes às teses e dissertações  

Autor Instrumentos de Coleta de dados 
Abordagem Qualitativa na 

Perspectiva da(o) 

Método de Análise dos 

dados 

Paulo 

(2006) 
Memória educativa (memorial) Abordagem (auto)biográfica Análise de Conteúdo  

Carrilho 

(2007) 

Documentos oficias; entrevista; sessão de 

formação e anotações de campo; história 

de vida (Memorial de Formação) e Fichas 

de contextualização  

Etnometodologia Análise de Conteúdo 

Grandin 

(2008) 
Memorial de Formação ----------------------------------- Análise de Conteúdo 

Castro 

(2010)25 

Ficha de cadastro; questionário, 

entrevista e Memorial de Formação 
----------------------------------- Análise de Conteúdo 

Silva 

(2010) 

Diário de campo; questionário; 

entrevista; entrevista narrativa; Memorial 

de Formação e observação 

Paradigma Interpretativista Pesquisa Narrativa 

Souza 

(2011) 

Memorial de Formação, dissertação, tese 

e entrevista 
----------------------------------- Método Biográfico 

Teles 

(2011) 
Memorial de Formação Abordagem (auto)biográfica Método Autobiográfico 

Costa 

(2012) 

Questionário; Memorial de Formação e 

entrevista  
Abordagem (auto)biográfica Análise de Conteúdo 

Soares 

(2012) 

Entrevista semiestruturada e Memorial de 

Formação 
Abordagem (auto)biográfica Método Autobiográfico 

Rosa 

(2013) 
Memorial de Formação História Oral 

Análise de Singularidades 

e Convergências 

Lopes 

(2014) 
Memorial de Formação Abordagem (auto)biográfica Método Autobiográfico 

Gaspar 

(2014) 

Registros transcritos de grupos 

reflexivos; ficha de identificação; ensaios 

e diários autobiográficos (resultam em 

um Memorial de Formação) 

Abordagem autobiográfica 

da pesquisa-ação-formação  
Análise Narrativa  

Fonte: Dados da pesquisa construídos a partir dos dados do portal BDTD e Capes – Outubro/2016  

 

Dividimos as teses e dissertações em três grupos para elucidar o panorama das 

considerações teóricas e metodológicas, de modo a analisar o movimento de produções 

acadêmicas relacionadas a aspectos da formação por meio do memorial de formação.  

                                                           
25 Castro (2010) se ampara na abordagem qualitativa e quantitativa. 
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O primeiro grupo se constitui por três trabalhos com foco de pesquisa um pouco distante 

da nossa investigação. As teses de Carrilho (2007) e Gaspar (2014) problematizam sobre o 

contexto da formação docente do Ensino Superior e a pesquisa de Grandin (2008) se volta à 

compreensão da formação docente a partir de um curso de formação.  

Carrilho (2007), se interessa em conhecer o caminho profissional percorrido e a 

formação de professores formadores orientadores26 de memorial. Considera que a formação é 

ampla e universal. Para a autora, os memoriais não são apenas relatos ao apresentarem 

elementos significativos de aspectos da vida profissional do professor elucidando o ambiente 

em que se dá essa profissão.  

Com base em André27 (1995) e Coulon28 (1995), Carrilho (2007) aponta que a 

preocupação da Etnometodologia é de como os indivíduos compreendem e estruturam seu 

cotidiano. Para a análise, utiliza os procedimentos da Análise de Conteúdo de Bardin29 (1977). 

Apresenta duas categorias mais amplas e suas subcategorias, das quais emergem aspectos 

comuns e singulares entre as histórias. Para eleger as categorias, quantifica em percentuais as 

unidades mais recorrentes (subcategorias) e costura os excertos com teóricos pertinentes à 

discussão. A autora aprofunda os aspectos das categorias e apesar de valorizar a voz do 

professor, acaba “diluindo” os sujeitos nas diferentes categorias.  

Gaspar (2014) verifica a relação entre a experiência profissional de professoras-

formadoras e as práticas na atividade de acompanhamento da escrita de memoriais. Para ela a 

formação oportuniza a construção da identidade docente. Passeggi (2010)30 trata das diferentes 

denominações dada ao memorial: memorial descritivo, memorial reflexivo, memorial 

acadêmico, memorial (escolar, social), memorial autobiográfico. Ressalta seu uso na formação 

e como metodologia, vendo-o como arte formadora e prática de pesquisa que possibilita a 

construção de sentido. As duas autoras conceituam esse instrumento como escrita 

autobiográfica e ressaltam sua natureza híbrida nas dimensões autoformativa e avaliativa.  

A pesquisa de Gaspar (2014) está situada na perspectiva autobiográfica da pesquisa-

ação-formação com base em Pineau (2005)31, pois a pesquisa e a ação caminham juntas. Na 

                                                           
26 O professor formador “ministra disciplinas específicas de acordo com a sua formação acadêmica, e disciplinas 

da formação pedagógica” (CARRILHO, 2007, p. 18). O professor formador orientador tem como encargo o 

exercício da docência e a orientação de memoriais de estudantes na instituição.  
27 ANDRÉ, M. Etnografia da prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
28 COULON, A. Etnometodologia. Tradução Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.  
29 BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
30 PASSEGGI, M. C. Narrar é humano! Autobiografar é um processo civilizatório. In: PASSEGGI, M. C.; SILVA, 

V. B. (Orgs.). Invenções de vidas, compreensão de itinerários e alternativas de formação. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, p. 103-130, 2010. 
31 PINEAU, G. Emergência de um paradigma antropoformador de pesquisa-ação-formação transdisciplinar. Saúde 

e Sociedade, v. 14, n. 3, p. 102-110, set-dez 2005 
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análise dos memoriais, considera a metodologia de Schütze da Análise de Narrativas baseando 

em Jovchelovitch e Bauer (2010)32. Divide a história de vida em duas categorias maiores. Em 

uma das categorias apresenta considerações da história integral de cada professora, perpassando 

com teorias referentes aos elementos tratados na narrativa. Na segunda categoria, há algumas 

subcategorias sobre a temática e alguns pequenos excertos, que dialogam com as suas próprias 

concepções e as de alguns teóricos. É interessante o modo como traz os excertos e o diálogo 

que abre com os teóricos. Apesar da separação das histórias dos sujeitos em categorias, isso não 

é prejudicial, pois anteriormente a esse processo analisa o percurso formativo de cada docente, 

nos possibilitando ter uma visão integral da totalidade da narrativa e do sujeito que a escreve, 

para então ter visão de olhares específicos sobre determinado aspecto.  

A pesquisa de Grandin (2008) aborda as representações sociais de professores. Entende 

que a formação se constitui em meio à diversidade cultural, pelas vivências e relações 

estabelecidas no cotidiano. O memorial é tomado como um exercício sistemático de resgate e 

registro das memórias escolares e da experiência profissional. Evidencia-o como processo e 

produto, ao permitir o resgate de experiências e em meio a isso os professores se percebem 

como possuidores de conhecimento e prática, ao reavaliarem a si mesmos e suas ações. 

Na perspectiva da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977; LAVILLE; DIONE, 199933), 

Grandin (2008) estabeleceu alguns eixos temáticos para agrupar os fragmentos dos memoriais 

de modo a apreender os dados, os quais são suficientes para responder aos seus objetivos de 

pesquisa. A autora evidencia que não considera o indivíduo isolado, mas as manifestações de 

fragmentos individuais enquanto manifestação de um grupo. Com esse processo de análise 

pautada em pequenas categorias, a autora acaba por fragmentar os memoriais.  

Para delinear os movimentos teóricos, encerramos essa discussão nos aspectos comuns 

a esse grupo. Apontam a formação como um processo contínuo e evolutivo importante ao 

desenvolvimento profissional. Não é uma ação isolada ao envolver teoria, prática e mobilização 

de múltiplas relações entre conhecimentos e saberes pessoais e sociais. Direcionam para a 

necessidade de olhar a formação considerando os saberes dos professores e sua realidade de 

trabalho, sendo esta uma visão compartilhada por nós. Tratam da formação no âmbito da 

reflexividade crítica amparadas em Nóvoa (1991)34 e dão destaque aos saberes docentes se 

                                                           
32 JOVCHELOVITCH, S.; BAUER, M. W. Entrevista narrativa. In: BAUER, M. W; GASKELL, G. (Orgs). 

Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Tradução Pedrinho Guareschi. 8 ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes. P. 90-113, 2002.  
33 LAVILLE, C., DIONE, J. A construção do saber: manual da metodologia da pesquisa em ciências humanas. 

Tradução Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
34 NÓVOA, A. A formação contínua de professores: realidades e perspectivas. Aveiro, 1991. 
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baseando em Nóvoa (1995)35, Perrenoud (2001)36, Pimenta (2005)37 e Freire (1999)38, como 

elementos indissociáveis das teorias, práticas e vivências do professor.  

A discussão sobre o memorial de formação tem base, principalmente, em Passeggi 

(2000, 2001, 2003)39 ao vê-lo como uma narrativa que propicia o resgate de experiências e a 

autoformação, constituído na construção das representações que os sujeitos têm de si. 

Reforçando a potencialidade formativa da escrita de si ancoram em Delory-Momberger 

(2000)40, Souza (2004)41, Josso (2004)42 e Pereira, Leite e Soligo (2007)43. Na perspectiva do 

refletir sobre a prática, trazem Delory-Momberger (2008)44, Soligo, Pereira e Leite (2006)45 e 

Prado e Soligo (2005)46, consistindo em uma avaliação contínua da formação no pensar 

reflexivo e coletivo de crítica e autocrítica. O sujeito coloca-se como objeto de reflexão.  

O segundo grupo reúne produções de Paulo (2006), Souza (2011), Teles (2011), Costa 

(2012), Rosa (2013) e Lopes (2014) que se diferenciam do nosso contexto de pesquisa ao 

investigarem um elemento específico da formação docente, ligado à prática didático-

pedagógica ou um aspecto do saber.  

Em seu trabalho, Paulo (2006) investiga as relações entre experiências de vida pessoal 

e subjetiva do professor, sua identidade e prática profissional. Vê a importância da formação ao 

possibilitar a reflexão e a significação sobre o ato de ensinar e aprender, sendo que a vivência 

da trajetória docente e sua relação com a prática profissional constituem a dupla face do “ser” 

                                                           
35 ________ (Org.). Profissão Professor. 2. ed. Lisboa: Porto Editora, 1995.   
36 PERRENOUD, P. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. São Paulo: Artmed, 2001. 
37 PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
38 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 13. ed. Paz e Terra: SP, 1999.  
39 PASSEGGI, M. C. Memoriais de formação: processos de autoria e de (re)construção identitária. In: III 

Conferência de Pesquisa Sócio-Cultural, Anais eletrônicos..., Campinas: julho 2000. 

__________. Memorial de formação. Processos discursivos e construção de identidade profissional. Relatório do 

projeto de pesquisa. Natal: UFRN, 2001.  

__________. A dimensão histórica do sujeito na formação docente. Natal: UFNR, 2003.  
40 DELORY-MOMBERGER, C. Les histories de vie enformation: la réconstruction du sujet. In: ______. Les 

histories de vie: De l’invention de soia au projet de formation. Paris: Anthropos, p. 241-271. 2000. 
41 SOUZA, E. C. O conhecimento de si: narrativas do itinerário escolar e formação de professores. 2004. 344 f. 

Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.  
42 JOSSO, M. C. Experiências de vida e formação. Trad. José Claudino e Júlia Ferreira. São Paulo: Cortez, 2004.  
43 PEREIRA, E. M. A.; LEITE, S. A, da S; SOLIGO, A. F. A Formação Superior de Professores em Exercício: A 

Experiência da Unicamp na Região Metropolitana de Campinas. Revista de Educação – Educare et Educere, 

Unioeste – Campus de Cascavel, v. 2, n. 3, p. 221-241, jan./jun. 2007. 
44 DELORY-MOMBERGER, C. Biografia e educação: figuras do indivíduo projeto. Natal: EDUFRN, 2008. 
45 SOLIGO, A. F., PEREIRA, E. M. A.; LEITE, S. A. S. Memorial de formação: registro e reflexão sobre a 

formação docente. In: VICENTINI, A. A. F.; SANTOS, I. H. dos; ALEXANDRINO, R. (Org.). O coordenador 

pedagógico: práticas, saberes e produção de conhecimentos. Campinas, SP: Graf. FE/Unicamp, 2006.   
46 PRADO, G. V. T.; SOLIGO, R. Memorial de formação: quando as memórias narram a história da formação. In: 

___________. Porque escrever é fazer história: revelações, subversões, superações. Campinas, SP: Graf, 2005.  
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professor. O memorial é denominado como memória educativa e definido, a partir de Almeida 

(2001)47, como um instrumento de escavar que extrai o que está encoberto da história do sujeito. 

Como perspectiva metodológica, Paulo (2006) utiliza a abordagem Autobiográfica 

baseada em Nóvoa (1988)48, Ferrarotti (1988)49 e Dominicé (1990)50, observando o fenômeno 

no sentido que se mostra ou que pode ser manifesto, priorizando o sujeito em sua formação. 

Lança mão da Análise de Conteúdo (BARDIN, 197051) para compreender os dados a partir de 

categorias temáticas. No movimento analítico traz uma sequência de trechos dos memoriais dos 

professores relacionados e posteriormente apresenta os referenciais teóricos e sua posição como 

pesquisadora. Essa estrutura acaba não abarcando a riqueza das histórias que são narradas.  

Nessa mesma direção, Teles (2011) analisa seu processo de letramento como professora. 

Assume a formação como uma construção em que o sujeito dá sentido a aspectos de sua vida e 

leva-o ao desenvolvimento crítico e reflexivo, considerando o contexto social, cultural e 

histórico. Utiliza o termo memorial reflexivo para se referir ao memorial de formação, concebe-

o como autobiografia reflexiva e histórica repleta de subjetividade. 

Teles (2011) define que o Método (Auto)biográfico (JOSSO, 200652; PASSEGGI, 

2008) centraliza na escrita de si e se relaciona ao estudo do indivíduo e de suas experiências. 

Por esse método, a autora analisa dados referentes a aspectos de seu próprio memorial. Com 

um texto narrativo, a autora apresenta as fases de sua vida entrelaçada a referenciais teóricos 

para argumentar juntamente com ela. A construção do texto em uma estrutura narrativa situa o 

leitor na integridade do sujeito de pesquisa, que no caso é a própria pesquisadora. 

A tese de Souza (2011) busca perceber qual o lugar da experiência na formação dos 

professores. Destaca a necessidade de reconhecer a singularidade dos sujeitos no âmbito da 

formação, acolhendo-a como um percurso que ocorre desde o período da infância. O memorial 

permite produzir saberes sobre a profissão docente e contextualizar sua história de formação. 

Por ele há a aproximação dos significados que o professor estabelece em sua formação.  

                                                           
47 ALMEIDA, I. M. P. Re-significação do papel da psicologia da educação na formação continuada de professores 

de ciências e matemática. 2001. Tese (Doutorado em Psicologia). Universidade de Brasília, Brasília. 2001.  
48 NÓVOA, A. O método (auto) biográfico na encruzilhada dos caminhos (e descaminhos) da formação dos 

adultos. Revista Portuguesa de Educação, v. 1, n. 2, p. 7- 20, 1988. 
49 FERRAROTTI, F. Sobre a autonomia do método biográfico. In: NÓVOA, A.; FINGER, M. (Orgs.). O método 

(auto) biográfico e a formação. Lisboa: Ministério da Saúde/Depart. de Recursos Humanos da Saúde/Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento Profissional, p. 17-34, 1988. 
50 DOMINICÉ, P. L’histoire de vie comme processus de formation. Paris: L’Harmattan. 1990. 
51 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70. 1970. 
52 JOSSO, M. C. Os relatos de histórias de vida como desvelamento dos desafios existenciais da formação e do 

conhecimento: destinos sócio-culturais e projetos de vida programados na invenção de si. In: SOUZA, E. C.; 

ABRAHÃO, M. H. M. B. (Orgs). Tempos, Narrativas e ficções: a invenção de si. Porto Alegre: EDIPUCRS. 2006. 
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Apoiada no Método Biográfico de Nóvoa e Finger (2010),53 Souza (2011) utiliza 

diferentes instrumentos que desvelam as histórias narradas pelo sujeito. Na compreensão dos 

dados, a autora faz uma análise de evidências e ao explorá-los estabelece relações entre a teoria 

e a prática, por meio de uma leitura interpretativa dos dados. A autora traz um arcabouço teórico 

muito rico para entrelaçar às questões dos dados, mas esse processo acabou abafando a voz do 

sujeito, pois houve uma quantidade pequena de dados na exposição da análise. Uma hipótese 

de ocorrência desse fato pode ter sido pela quantidade extensa de dados (dissertação, tese, 

entrevista, memorial), o que fez com que a teoria se sobrepusesse à voz do sujeito da pesquisa.  

Costa (2012) analisa o desenvolvimento da formação de professores alfabetizadores do 

campo. Salienta a importância de uma formação específica que dê suportes teóricos e práticos 

para atenderem aos desafios atuais em sala de aula. Esta deve possibilitar condições de trabalho 

de modo a abarcar a profissão em sua complexidade e conduzir à construção de metodologias 

e saberes. O memorial é um registro detalhado da história profissional desses professores. 

Em sua dissertação, Costa (2012) adere ao Método Autobiográfico (NÓVOA 1995, 

200054; NÓVOA; FINGER, 2010; SOUZA, 200655) na perspectiva das narrativas com as 

histórias de vida, o qual possibilita compreender a subjetividade dos sujeitos. Os dados são 

compreendidos pela Análise Interpretativa de Conteúdo em Poirier, Valladon e Raybaut 

(1999)56, Franco (2007)57 e Bardin (1979)58, a qual exige do pesquisador um trabalho criterioso, 

de síntese e ordenação. A partir de seus procedimentos, ordena e classifica os dados, buscando 

selecionar excertos que permitem analisar o objeto de estudo, sendo uma análise de aspectos 

comuns. Por meio de categorias e subcategorias apresenta suas considerações entrelaçadas aos 

excertos e teoria, nos levando ao conhecimento profundo dos aspectos do objeto de estudo. 

Apesar da “quebra” dos memoriais, por estarem diluídos no texto, bem como da própria escolha 

da Análise de Conteúdo que se volta à aspectos comuns dos dados, essa separação não acarreta 

prejuízos, visto que a pesquisadora deu um tom narrativo na análise. 

O propósito de Rosa (2013) é compreender como professores de Matemática em seu 

processo de formação se aproximam e percebem a Educação Inclusiva. Reconhece a formação 

como um processo permanente e vê que o memorial envolve a reflexão e a escrita do sujeito 

sobre sua própria vida e pode constituir fontes para pesquisas. Os memoriais fazem parte das 

                                                           
53 NÓVOA, A.; FINGER, M. (Orgs.). O método (auto)biográfico e a formação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  
54 NÓVOA, A. Vida de professores. Lisboa: Porto Editora, 2000. 
55 SOUZA, E. C. de. A arte de contar e trocar experiências: reflexões teórico-metodológicas sobre histórias de vida 

em formação. Revista Educação em Questão, Natal, v. 25, n. 11, p. 22-39, jan./abr. 2006. 
56 POIRIER, J.; VALLADON, C.; RAYBAUT, S. P. Histórias de vida: teoria e prática. São Paulo: Celta, 1995. 
57 FRANCO, M. L. P. B. Análise do Conteúdo. Brasília: Plano, 2007. 
58 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 
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narrativas (auto)biográficas, às quais englobam história de vida, escrita de si, dentre outros. 

Baseada em Souza (2004) esclarece suas diferentes denominações: narrativa de formação, 

narrativa de si, relato de vida, memorial, memória docente, entre outros. Para Rosa (2013, p. 

59), “O uso de memorial de formação em Educação Matemática é recente e o nosso trabalho é 

uma contribuição para este campo que tem se mostrado promissor”, desse modo, nosso trabalho 

se insere nessa perspectiva de trazer contribuições para o campo.  

Com relação à metodologia, a pesquisa de Rosa (2013) mobiliza a História Oral 

(GARNICA, 200359), constituindo fontes históricas a partir da utilização de narrativas. No 

processo de análise de dados utiliza a Análise de Singularidades e Convergências de Martins-

Salandim (2007, 201260), a qual busca tecer considerações sobre aspectos comuns ou singulares 

das narrativas. Por essa estrutura traz a história de vida de cada sujeito apontando os elementos 

característicos daquela pessoa (análise de singularidades). Em um segundo movimento analisa 

as convergências que despontavam entre as narrativas, interpretando essas evidências. Nessa 

etapa, apresenta categorias para nortear a análise e discute a teoria enviesada pelas vozes do 

memorial. Este instrumento não está fragmentado, pois a autora constrói uma narrativa do que 

encontra nele. Portanto, com esse procedimento, leva a uma análise com um tom narrativo 

muito forte e evidente, não perdendo de vista o sujeito com suas singularidades e convergências.  

A pesquisa de Lopes (2014) se situa no campo da autoformação, enfocando as narrativas 

das experiências vividas voltadas para a iniciação à docência da própria pesquisadora. Enxerga 

o memorial como possibilidade de autoformação. E a formação como uma aposta na reinvenção 

de si, que implique no conhecimento do professor e em seu desenvolvimento profissional.  

No âmbito da metodologia, Lopes (2014) adota os pressupostos da Abordagem 

(Auto)biográfica de Ferrarotti (2010)61 e Passeggi (2010), ao adotar o memorial como 

possibilidade de autoformação da própria pesquisadora. Na análise de dados, situa que a 

produção dos memoriais veio a partir de textos reflexivos produzidos durante a graduação e no 

exercício da docência. Com a leitura desses textos enfatiza aspectos significativos de sua 

trajetória de vida e formação. Usa pequenos textos narrativos para esclarecer pontos que 

necessitam de um detalhamento maior sobre a situação narrada. Os quais foram chamados de 

                                                           
59 GARNICA, A. V. M. História Oral e Educação Matemática: do inventário à regulação. Zetetiké, v.11, n. 19, p. 

9-55, 2003. 
60 MARTINS-SALANDIM, M. E. Escolas técnicas agrícolas e educação matemática: história, práticas e 

marginalidade. 2007. 265f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática). Universidade Estadual Paulista, Rio 

Claro (SP), 2007.  

_________ A interiorização dos cursos de Matemática no Estado de São Paulo: um exame da década de 1960. Rio 

Claro, 2012. 379f. Tese (Doutorado em Educação Matemática). Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2012. 
61 FERRAROTTI, F. Sobre a autonomia do método biográfico. In: NÓVOA, António; FINGER, Matthias (Org.). 

O método (auto)biográfico e a formação. Natal: Edufrn, p. 31-57, 2010. 
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memoriais e apresentados na íntegra para sua compreensão, assim a análise é feita com base 

nas reflexões e percepções da própria investigadora articuladas às reflexões teóricas. 

Os trabalhos desse segundo grupo concebem a formação como um processo inacabado, 

contínuo, complexo, construtivo e multifacetado, a qual necessita considerar a figura do 

professor e estar historicamente contextualizada. Há o aparecimento de obras de Freire (1989, 

2005, 2006)62 corroborando com a visão de Nóvoa (1988, 1999, 2009)63, ao considerar que não 

há como separar o pessoal e o profissional e a importância de construir um olhar crítico da 

formação, conhecendo o contexto da profissão. O contato com a profissão se dá na 

escolarização em um período prolongado de socialização (TARDIF, 200564; GARCIA, 201065). 

Em Tardif e Raymond (2000)66, Tardif e Lessard (1999)67, Tardif (2002)68, Pimenta (1996)69 e 

Freire (1997)70 problematizam acerca do saber específico da prática dos professores, construído 

no decorrer do exercício. Pactuamos dessa visão ao enunciarem que o saber se relaciona ao 

outro (pares), a uma atividade complexa (ensinar) e situado em um espaço entre o individual e 

o social. Para conhecer mais profundamente a profissão, se amparam em Arroyo (2009)71, 

Nóvoa (1988) e Bolívar (2002)72, os quais apontam a perspectiva do valor formativo ao se voltar 

à história de vida e a compreensão de como cada um constrói sua formação. A formação e a 

história do magistério se constitui em uma herança individual (pessoal) e social (coletiva).  

O memorial como um dispositivo em que há a escrita de recortes da vida do sujeito no 

percurso de formação é visto sob o olhar de Carrilho (2007)73, Sartori (2008, 2008a)74, Passeggi 

                                                           
62 FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

_________. Pedagogia do oprimido. 41. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.  

_________. A importância do ato de ler. 47. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
63 NÓVOA, A. Professores, imagem de um futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.  
64 TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.  
65 GARCIA, C. M. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência. Revista Formação 

Docente, Belo Horizonte, v. 02, n. 03, p. 11-49, ago./dez. 2010. 
66 TARDIF, M.; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 21, n. 73, p. 209-244, dez. 2000.  
67 TARDIF, M.; LESSARD, C. Le travail enseignant au quotidien. Laval: Les Presses de L’Université Laval, 1999.  
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(2006, 2006a, 200875), Prado e Soligo (2007). Essas produções consideram o memorial como 

formativo ao possibilitar produzir sentidos acerca de sua atuação no relato das experiências. 

Privilegia a reflexão ao reconstruir e compreender os aspectos profissionais e pessoais, 

estimulando o professor a vincular suas experiências às discussões. 

Por meio desse olhar para os diferentes aspectos metodológicos observamos o que as 

pesquisas utilizam ao analisar os memoriais. A partir de nosso entendimento sobre formação e 

memorial, escolhemos o que mais se aproxima de nossa concepção para realizar a nossa análise. 

Este exercício consolidou-se em uma viagem que exigiu de nós mais atenção, pois haviam 

muitos caminhos desconhecidos a serem desvelados e escolhidos. Era importante parar nos 

detalhes e pensar sobre eles para que pudéssemos fazer nossas escolhas de qual caminho seguir.  

Cabe ainda destacar que as pesquisas de Paulo (2006), Carrilho (2007) e Grandin (2008) 

têm um aspecto em comum: ao dividir as categorias e trazer os excertos, o leitor não tem acesso 

à integralidade de cada memorial disperso em trechos e da vida narrada. Com uma discussão 

rica e profunda podemos enxergar as questões que permeiam o objeto de estudo, mas não a 

totalidade do sujeito. Esse é um elemento que não compromete os resultados das pesquisas, 

porém, é visto por nós como de grande importância ao investigar narrativas de professores. 

Sobre essa questão da não integralidade das histórias de vida, podemos observar que 

muitas vezes como leitores partimos daquilo que o pesquisador destaca como sentidos 

atribuídos às narrativas. Porém, consideramos que é interessante, no exercício de leitura das 

narrativas, a tentativa de compreender o modo como o pesquisador interpretou, mas também é 

ter oportunidade de nos colocarmos em seu lugar e analisar como interpretaríamos se fossemos 

nós nesse papel. Vemos que é importante deixar o leitor também dar significado às narrativas, 

por isso, é interessante o acesso as narrativas em sua integralidade. 

Por fim, o terceiro grupo reúne trabalhos de Silva (2010), Castro (2010) e Soares (2012) 

que tangenciam ao foco de nossa pesquisa, ou seja, consideram os aspectos da formação do 

professor por meio dos memoriais. Nesse último grupo vamos detalhar diferentes aspectos 

dessas pesquisas, extraímos vários elementos cuja representatividade remetem às características 

dessa proposta e nos ajudam a refletir sobre nossa investigação.   
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Em sua dissertação, Soares (2012) concebe a formação como contínua, inconclusa, 

inacabada e permanente, dada em diferentes tempos e espaços, principalmente no decorrer da 

atuação no contexto de trabalho. Entende que a formação “envolve a valorização dos 

professores como sujeitos, fortalecendo sua identidade e sua autonomia à medida que também 

promove seu desenvolvimento pessoal e profissional” (SOARES, 2012, p. 43) e considera os 

saberes e competências advindos do decorrer de sua vida, não estando limitadas apenas ao 

espaço da escola ou ambiente de formação profissional. O docente em sua trajetória aprende e 

cresce pessoal e profissionalmente por meio do exercício de observação, vivência, do contato 

com a realidade, transformação de práticas, das atividades formativas, dentre outras 

possibilidades que o levam a refletir e aperfeiçoar sua ação como docente.  

Concebe o memorial como possibilidade de formação ao priorizar aspectos da formação 

e da prática do professor, no qual o sujeito tece registros sobre sua história, sendo a reflexão o 

elemento principal da narrativa. Possibilita realizar reflexões sobre o sujeito e o profissional 

professor e acerca de sua prática pedagógica, sendo uma escrita mais cuidadosa e refletiva. 

Embasa a discussão em três categorias: reflexão, desenvolvimento profissional e 

autonomia, sendo conceitos intrínsecos ao aspecto da formação contínua. Pauta-se na seguinte 

questão norteadora: “Como os docentes da Educação Básica se constituem professores a partir 

do seu percurso de formação e trabalho?” (SOARES, 2012, p. 19), portanto, busca compreender 

como esse docente percebe sua formação e profissão no decorrer de sua trajetória formativa. 

Sob o prisma da Abordagem Autobiográfica com a utilização das narrativas conhecemos 

os caminhos de formação trilhados pelos professores (JOSSO, 200276; CUNHA, 199777; 

SOUZA, 2006). E para gerar os dados utiliza entrevistas semiestruturadas e o memorial.  

A problematização da análise de dados está pautada em seis eixos, para a qual a autora 

traz excertos dos memoriais de cada professora. Apesar de se encontrarem muito fragmentados, 

é interessante a estrutura de análise adotada, porque a escrita flui em um tom narrativo, 

entrelaçando as memórias contidas na narrativa. Há poucas referências a teóricos, mas isso não 

diminui o trabalho, pelo contrário, há um movimento que dá “peso” às vozes das professoras, 

de modo que os referenciais vêm para complementar as ideias e não para justificar.  

Na análise, as professoras, de modo geral, apontam que as vivências como estudantes 

no período da Educação Básica ajudaram e influenciaram no percurso da profissão, ao poderem 

identificar aquelas posturas positivas ou negativas dos professores e escolherem reproduzir ou 
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não as diversas práticas com base nos modelos de professores com os quais conviveram durante 

o percurso escolar. Em relação às vivências da profissão docente e da constituição como 

professoras, comentam que as vivências tiveram contribuições valiosas para a escolha da 

profissão. Para Soares (2012, p. 120, grifos da autora), “a prática docente é nutrida pelas 

experiências vivenciadas no cotidiano escolar, mais precisamente no ‘chão da sala de aula’”. 

Essas experiências permitiram às professoras, percepções, reflexões e compreensão de aspectos 

relacionados à profissão docente sobre o que é ser professor, o que faz, onde atua. E também 

propiciaram aprimorar suas práticas, contribuindo de modo significativo para a constituição 

profissional. Assim, na pesquisa as professoras evidenciam a singularidade do ofício docente.  

No trabalho de Silva (2010), a formação é tomada como um elemento que produz 

sentidos e trata de um movimento contínuo e constante. Por isso, se faz necessário atentar à sua 

especificidade (conhecimentos do conteúdo) e à formação pedagógica (articulação dos 

conteúdos com o saber ensinar) engendrando uma discussão sobre os saberes. A formação deve 

abarcar o sujeito historicamente situado, por possuir uma trajetória de vida e de saberes. Assume 

o memorial como um recurso pedagógico, que permite o registro reflexivo para narrar a 

trajetória de formação. É utilizado na perspectiva de um dossiê do sujeito, pois pela narrativa é 

possível apresentar fragmentos de sua história de vida, a qual permite construir versões de si 

mesmo e evidenciar os significados que dão às experiências.  

Silva (2010) buscou perceber, a partir da perspectiva Histórico-Cultural, como se dava 

a experiência da constituição de professores de um curso de Licenciatura em Matemática à 

distância, quando se encontram os saberes da prática docente e da formação superior.  

Pela abordagem qualitativa orientada pelo Paradigma Interpretativo (DENZIN; 

LINCOLN, 200678), tem como instrumentos de produção de dados: diário de campo, 

questionário, entrevista, entrevista narrativa, memorial de formação e observação. Para a 

análise dos dados, a autora utiliza a Pesquisa Narrativa (BOLIVAR, 200279; CLANDININ; 

CONNELLY, 200080) caracterizada como um método narrativo que compreende os modos 

como os sujeitos dão sentido ao seu trabalho. Para isso, Silva (2010) apresenta um quadro 

analítico dos três sujeitos por meio dos elementos que cada instrumento revelou.  
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Com os diferentes instrumentos, a pesquisadora teceu uma narrativa de cada professor. 

Primeiro, compreendeu cada sujeito individualmente em sua experiência vivenciada e narrada 

e depois fez um exercício de percebê-lo na relação com o outro. Por esse processo, é possível 

construir e ter visão da trajetória de cada professor, conhecê-lo em sua integridade a partir de 

sua voz nas tessituras da pesquisadora. Para analisar suas percepções, define três eixos sobre a 

constituição desses sujeitos com base nas narrativas.   

Os dados revelam aspectos enfrentados pelos professores, como a questão do trabalho 

ser prioridade para a sobrevivência ou então a aproximação da Matemática dada muito cedo 

pelo próprio trabalho sem uma experiência direta com a docência. Os professores gostavam da 

Matemática, mas àquela da Educação Básica tinham um pouco de aversão. Alguns não se 

destacavam como alunos dessa disciplina e pelas dificuldades buscavam superar e aprofundar 

nos estudos. Muitas vezes, o professor é mais lembrado por sua postura motivacional do que 

pelos conteúdos em si. Sobre eles, expõe que “cada um a seu modo, estava implicado na relação 

discência/docência em Matemática. Seus professores da Educação Básica, positivamente ou 

não, estavam inseridos no universo de suas formações” (SILVA, 2010, p. 219). Destacam que 

o encanto pela docência veio pelos professores que tiveram.  

A autora evidencia a perspectiva da constituição docente como uma prática social. 

Destaca que remetem às suas histórias de vida e trajetórias de formação, buscando melhores 

condições de vida. Sobre a questão dos saberes, os professores destacam a importância da 

articulação entre os diferentes saberes (experiencial, específico, pedagógico e curricular) que 

amalgamam a relação docente, pois se constituem como professores mediante o encontro desses 

saberes. E por fim, aponta para os aspectos da busca pela Educação à Distância (EaD) devido 

às condições que os envolviam, pois não podiam buscar formação fora da cidade. O trabalho 

de Silva (2010) traz algumas aproximações importantes para que possamos olhar para os 

elementos de nossos memoriais, visto que tem a formação de professores de Matemática como 

foco. Dentre essas aproximações, podemos citar as lembranças dos professores e sua postura, 

as condições que viviam e a busca por condições melhores de vida.  

Castro (2010) busca compreender como se deu o processo de formação profissional em 

serviço de professores que ensinam Matemática e defende uma formação que leve o professor 

ao aprofundamento e análise da construção do conhecimento no exercício da docência. 

Necessita ser um processo de trabalho colaborativo na formação docente e de desenvolvimento 

de práticas formativas, prezando pela relação entre teoria (formação específica) e prática 

(formação básica) em um processo dialógico com a formação profissional. A formação 

acontece na articulação entre condições objetivas e subjetivas que constituem o sujeito e em 
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meio a diferentes contextos, sendo resultado dos processos históricos da vida do sujeito. A 

pesquisa não apresenta um conceito de memorial de formação, mas o entende como um registro 

da trajetória de formação do sujeito.  

Os caminhos metodológicos seguiram pela abordagem qualitativa e quantitativa. Utiliza 

ficha de cadastro, aplicação de questionário, entrevista e memorial de formação. Recorreu à 

Análise de Conteúdo (FIORENTINI; LORENZATO, 200681), à qual propiciou aprofundar o 

contexto pesquisado e o confronto dos dados obtidos pelos diversos instrumentos.  

 Cada instrumento foi analisado de modo separado, devido a intencionalidade acerca de 

uma determinada temática referente à investigação. Com a utilização de um processo de 

categorização das respostas, houve uma quebra na análise devido à quantidade de divisões em 

tópicos, tratado de modo fragmentado. As discussões foram pertinentes para pensar aspectos de 

nossa pesquisa sobre a formação docente como a escolha da profissão, a aproximação do campo 

da Matemática, as experiências no exercício da docência e a procura pela formação continuada.  

 Considerando a importância em situar os professores enquanto sujeitos de suas práticas, 

compõe uma narrativa com base nos dados do memorial e da entrevista. Após cada narrativa a 

autora expõe uma síntese de pontos principais da trajetória de formação desses sujeitos, os quais 

são retomados no final desse capítulo por meio de um entrelaçamento das ideias contidas nessas 

narrativas e considerações da autora. Dessas narrativas surgem aspectos como a dificuldade em 

manter a família, o incentivo da mesma para prosseguir na profissão, as mudanças devido ao 

êxodo rural, o ato de brincar como professora, a facilidade/habilidade de aprender Matemática, 

a importância da ajuda de colegas na profissão e o incentivo ao observar a postura profissional 

de seus professores, sendo aspectos semelhantes aos encontrados nos dados de nossa pesquisa.  

Esse terceiro grupo considera o memorial como uma tradução da leitura pessoal do 

passado relacionada com o presente, se amparando em Prado e Soligo (2005) tomando-o como 

uma expressão da memória. Em Sartori (2007)82 e André (2004)83 destacam sua característica 

reflexiva e formativa. Para a referência do memorial como um instrumento que materializa 

registro sobre as histórias dos sujeitos se embasam em Cunha (1997).  
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A discussão de formação tem aporte em Nóvoa (1992)84 e Imbernón (2000)85 ao 

perceber na escola um lugar privilegiado, onde acontece a formação, dadas pela reflexividade 

crítica. Mediante a concepção de Carvalho (2008)86, Nóvoa (1995, 1992)87 e Larrosa (2002, 

2004)88 a concebem como um processo singular intrínseco ao sujeito, dada em meio às 

experiências individuais e coletivas do sujeito, edificada no cotidiano do exercício da docência. 

Em Souza (2006a)89, Ferreira (2003)90, Fiorentini (2003, 2008)91, Freire (1996, 2005)92, Garcia 

(1995, 1999)93, Oliveira-Formosinho (2009)94 e Nóvoa (1995) percebem a formação como um 

elemento contínuo, permanente e constante sempre inconcluso e inacabado, que necessita levar 

ao desenvolvimento profissional, havendo reflexão sobre seus processos. Podemos sintetizar 

que a formação é dada em um contexto social e institucional, sendo um processo histórico, 

complexo e coletivo que ocorre crítica e reflexivamente no desenvolvimento profissional.  

Quanto à discussão específica dos saberes docentes e sua valorização contam com a 

contribuição de Pimenta (2002)95, Larrosa (1996)96, Nóvoa (1995, 2005)97, Ponte (1992)98 e 

Tardif (2002), que defendem que os saberes são construídos pelo sentido atribuído pelo 
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professor à sua experiência e mediante uma busca de reflexão na e sobre a prática. Se 

relacionam, sobretudo, às concepções, crenças e vivências dos sujeitos, logo se desenvolvem 

por intermédio do espaço para o outro e do outro, implicando uma dimensão social.  

Por fim, cabe ressaltar que, apesar de colocarmos algumas questões em relação ao 

processo de análise de dados, todas as pesquisas contemplam a questão e o objetivo. Nossa 

intenção, ao fazer esse exercício era observar como poderiam contribuir para olharmos para 

nosso objeto de estudo e, a partir de nossos entendimentos, fazermos nossas escolhas.  

Ressaltamos ainda um dado interessante ou ainda intrigante. Por esse panorama 

observamos que há uma diversidade de métodos utilizados para analisar as narrativas e ainda, 

de modo mais aparente, que cinco dos doze trabalhos utilizaram a Análise de Conteúdo. Porém 

esta, muitas vezes, por ter um caráter de análise mais técnica, pode levar à perda da visão da 

totalidade de cada narrativa ao separá-las por categorias. Mas, vemos que isso é reflexo de um 

campo recente e ainda em construção, como é o caso da investigação com o uso de narrativas, 

no qual traz “marcas” de outros métodos para olhar para as histórias de vida.  

Ao realizar a leitura das produções, nossa intenção não foi esgotar os conceitos 

retratados em cada obra, mas trazer um quadro geral da visão do corpo conceitual referente à 

formação de professores e ao memorial de formação, por meio do intercâmbio de ideias dos 

diversos autores. Sendo essas ideias convergentes com aquelas presentes nesta investigação, 

algumas serão explicitadas de modo mais aprofundado no decorrer deste capítulo.  

Mas o que fica para nós? O que consideramos importante? Que ideias permanecem 

nessa pesquisa? Traremos aqui algumas impressões que ficaram a partir das leituras dessas 

investigações, às quais iremos aprofundar ao longo do texto. Nos pautaremos, principalmente, 

nas concepções de Nóvoa (1991, 1995, 2014) para tratar dos aspectos da formação, julgando 

importante as experiências anteriores como estudante, para o processo de tornar-se docente. 

Tardif (2000, 2014) e Tardif e Raymond (2000) nos amparam na discussão dos saberes 

docentes, relacionados à dimensão individual, social, cultural e histórica do professor.  

As vivências possibilitam a construção do conhecimento profissional e são elementos 

que estão integrados à sua formação, mediante a reflexão e riqueza dos contextos. Além disso, 

consideramos que a prática cotidiana docente é um lugar de produção de saberes. A formação 

consiste em um processo contínuo e permanente, pois os professores, ao mobilizarem os vários 

saberes docentes, reelaboram e ressignificam esses saberes e suas experiências.  

Passeggi (2008), Pineau (2006), Prado e Soligo (2005), Dominicé (2014) e Souza (2004, 

2006, 2008) nos direcionam nos vieses das narrativas. Essas precisam levar em consideração a 

dimensão pessoal e profissional do professor, visto a impossibilidade de separar o “eu” pessoal 
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do “eu” profissional. É um movimento que consideramos necessário ao olhar e analisar os 

memoriais, pois são instrumentos de formação propícios a levar a (auto)compreensão daquilo 

que o sujeito é. Por meio da visão de Benjamin (1987, 1994) concebemos a narrativa como uma 

comunicação artesanal e olhamos para a dificuldade dos sujeitos narrarem suas experiências. 

Sobre o memorial como tipo de narrativa, concordamos com Passeggi (2008) e Prado e 

Soligo (2005), ao considerá-lo como um registro crítico e autocrítico das vivências pela 

expressão das memórias, dando destaque ao espaço profissional. Vimos nos memoriais um 

modo de possibilitar a esses professores reconstituirem processos históricos e socioculturais. 

Na dimensão do Método Autobiográfico temos as contribuições de Ferrarotti (2014), o conceito 

de memória amparado, principalmente, em Bosi (1994) e Halbwachs (1990), e o de experiência 

em Larrosa (2002, 2011), onde esta possibilita ao sujeito construir significados e consiste em 

um elemento que revela a singularidade e a constituição do sujeito.  

Ao realizar esse levantamento, percebemos o quão recente são os estudos sobre essa 

temática, como mencionado anteriormente. Os resultados trazem o memorial como recursos 

significativos no processo de formação de professores, proporcionando reflexões acerca da 

trajetória profissional. Inclusive, é possível identificar nessas produções algumas temáticas que 

são defendidas no presente trabalho, como, a importância da escrita no percurso da formação 

docente e as contribuições das experiências vivenciadas na trajetória pessoal e profissional 

como elementos que fazem parte da constituição do sujeito como professor. 

De modo geral, nos chama atenção o fato de todas essas produções científicas, 

salientadas no estado do conhecimento, serem originárias das próprias experiências de cada 

pesquisador. Como comentado por Mills (2009), a questão de não dissociar a vida da profissão 

acaba implicando na produção de pesquisas que são biográficas, havendo uma consonância 

entre a pesquisa e a biografia. Assim, os percursos até chegar às propostas de pesquisas têm 

princípio nas bagagens adquiridas ao longo da vida e isso nos remete à Finger e Nóvoa (2014) 

ao apontarem as pesquisas em seu caráter autobiográfico, ao se entrelaçarem às experiências do 

pesquisador que ao escrever apresenta traços de sua vivência e vai autobiografando-se.  
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2.2. Estação 2: Uma parada nas artes do ofício docente 

“Formar-se não é instruir-se; é antes de mais, refletir, pensar 

numa experiência vivida [...]. Formar-se é aprender a construir 

uma distância face à sua própria experiência de vida, é aprender 

a contá-la através de palavras, é ser capaz de conceptualizar. 

Formar é aprender a destrinchar, dentro de nós, o que diz 

respeito ao imaginário e o que diz respeito ao real, o que é da 

ordem do vivido e o que é da ordem do concebido (ou a 

conceber), o que é do domínio do pretendido, isto é, do projeto, 

etc.” (Rémy Hess, 1985). 

 

Essa citação nos leva a pensar que a formação não está pautada apenas no contexto 

externo, mas acontece a partir da construção interna delineada ao longo de nossas vivências. O 

ato de formar-se implica em olhar para a constituição do nosso eu, a partir das experiências da 

nossa história de vida, olhando para a essência da formação ligada ao sujeito.  

Por isso, Nóvoa (2014, p. 152) anuncia a dificuldade em elaborar algo sobre a formação 

de pessoas adultas, pois “o adulto tem que construir a sua própria formação com base num 

balanço de vida (perspectiva retrospectiva) e não apenas numa ótica de desenvolvimento 

futuro”. Os “outros”, sejam eles nossos pares, familiares, professores ou outras pessoas, são os 

mediadores na construção da nossa formação. Ao discuti-la adentramos em um campo amplo. 

Assim, antes de tratar sobre a formação docente queremos refletir sobre a figura do professor.  

A palavra professor, derivada do latim professore, significa homem que professa ou 

ensina uma ciência, arte ou língua99 e para desempenhar tal função é necessária uma formação 

específica. Tardif (2014) considera o professor como uma pessoa que conhece algo e cabe a ele 

transmitir seus saberes ao outro. Seu ofício é ser um profissional do ensino, sendo que ofício 

remete a artesão, a um fazer qualificado e a “mestres de um ofício que só eles sabem fazer, que 

lhes pertence, porque aprenderam seus segredos, seus saberes e suas artes” (ARROYO, 2000, 

p. 18). Nesse sentido, para Tardif (2000), o que diferencia uma profissão de uma ocupação é a 

natureza e o corpo de conhecimentos que estão em jogo, ou seja, assim como um artesão tem 

suas habilidades, o professor também tem seus saberes específicos, os quais trataremos adiante.  

Dada a importância da temática “formação de professores”, precisamos debater sobre 

esse aspecto e um dos modos de fazer isso é pensar nos espaços encarregados por ela. A 

instituição das escolas com o intuito de preparar os professores para exercerem suas funções, 

se liga “à institucionalização da instrução pública no mundo moderno, ou seja, à implementação 

das ideias liberais de secularização e extensão do ensino primário a todas as camadas da 

                                                           
99 Origem da palavra consultada em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=professor.  
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população” (TANURI, 2000, p. 62). Essa preocupação com a formação docente veio com a 

obrigatoriedade da instrução do povo, afinal, era preciso pessoas para ensinar a população.  

A partir de meados do século XVIII, temos um período importante na história da 

educação quando o Estado vai tomando paulatinamente a responsabilidade da educação. Esse 

movimento de estatização do ensino não alterou substancialmente as motivações, as normas e 

valores que caracterizavam a profissão docente, visto que o “modelo” de professor permaneceu 

próximo ao “modelo” de padre, em que substitui professores religiosos (sob o controle da 

Igreja) por professores laicos (sob controle do estado). Ao olharmos para alguns períodos de 

nossa história da educação observamos a profissão professor como ocupação secundária de 

religiosos e leigos, onde havia um saber geral “regulando” o ofício, e não um saber específico. 

No decorrer dos anos, essa profissão passa a ser concebida por alguns grupos como ocupação 

principal, implicando em pensar o trabalho docente acerca de um conjunto de saberes 

específicos, no qual era necessário dedicar mais tempo e energia (NÓVOA, 2003).  

Tal percurso gera mudanças organizacionais, como o estabelecimento de processos 

uniformes de seleção e a designação dos professores. Os séculos XIX e XX são marcas da busca 

pela profissionalização docente, em que “a formação específica passou a ser uma exigência ao 

professor, mas a ele tem sido atribuída, em todo esse percurso histórico, uma diversidade de 

funções – a maioria delas, desvinculadas da especificidade da atividade docente” 

(NACARATO, 2013, p. 15). Essa exigência provoca um processo de legitimação da atividade 

docente, porém, a diversidade de funções leva os professores a buscarem uma nova relação com 

sua profissão, implicando um novo olhar para seu trabalho. No ambiente escolar a atividade 

educativa, elemento da profissão docente, é “um objeto multifacetado e complexo, por envolver 

relações interpessoais e, consequentemente, crenças, ideologias e níveis diferenciados de 

compreensão do fenômeno educativo” (MOURA, 2003, p. 130). Cabe-nos compreender esses 

elementos que constroem essa atividade para fornecer bases mais objetivas à prática docente.  

 Várias reformas ocorreram no campo da formação docente, sendo um cenário carente 

de mudanças e marcado por transformações e descontinuidades. Tendo a escola como espaço 

de trabalho, cabe a essa instituição a reprodução das normas e a transmissão cultural, 

acompanhando a produção da sociedade. Portanto, não é possível discorrer sobre esse processo 

sem fazer um movimento de tempo, lugar e espaço, postos em um contexto de tensão e lutas, 

pois a história da profissão é inseparável do lugar ocupado por seus membros (NÓVOA, 1991).  

De acordo com Nóvoa (2003), a formação de professores é um campo que sofre 

intensamente com as alterações provocadas pela sociedade. Sendo as instituições formativas 
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espaços propícios que formam um profissional e onde se constitui uma profissão. Mas, ainda 

falta a consciência crítica de que as licenciaturas são um berço valioso para concebê-la.  

Entendemos a formação como uma construção contínua revelada nas histórias de vida 

dos diferentes sujeitos (DOMINICÉ, 2014). Deste modo, é marcada por contratempos, 

impedimentos, resistências, aceitações e construções, incluindo a presença do “outro” que ajuda 

a dar sentido à profissão. Assim, concordamos com a reflexão de Dominicé (2014, p. 90) ao 

pontuar que “a formação depende do que cada um faz do que os outros quiseram, ou não 

quiseram, fazer dela”. Ou seja, corresponde a um processo no qual se dá forma à vida.  

Estar em constante formação possibilita aos profissionais, de modo geral, construir 

novos conhecimentos e saberes diante dos desafios surgidos, tanto na prática profissional 

quanto social que se refletem no campo profissional. Ou seja, tal movimento deve ser entendido, 

segundo Nóvoa (2014, p. 159), “como uma contribuição exterior que pode modificar certas 

trajetórias de vida pelas quais os adultos se constroem pouco a pouco”. 

Tardif (2014) também discute a ideia de formação como um continuum, em que durante 

toda a trajetória profissional, o professor intercala as fases de trabalho com as de formação ao 

longo da profissão. Logo, não se restringe apenas aos conhecimentos iniciais adquiridos na 

universidade, mas percorre toda a carreira profissional do docente. Ela acontece em diversos 

espaços seja pelos pares, cursos, ambiente de trabalho, pesquisa, entre outros. Sob esse aspecto, 

destacamos as experiências com o outro como fonte de aprendizagem do trabalho docente. 

Além de olhar para o contexto é importante perceber a presença do “outro” como marcante na 

formação, pois o “outro” é em nós uma presença formativa. 

A profissão docente se caracteriza por ser uma profissão que possui um corpus “prévio 

de conhecimentos – adquiridos da formação profissional na universidade – no qual eles se 

apoiam para julgar e agir, mas esse serviço, por ser educativo, implica também um corpus de 

conhecimentos a serem transmitidos e adquiridos pelas clientelas da instituição” (TARDIF, 

2014, p. 296). Nesse percurso de desenvolvimento há conhecimentos adquiridos na trajetória, 

que, muitas vezes, precisam passar por uma reorganização de modo a atender o contexto em 

que está inserido. Para Moura (2003, p. 137) “o professor, ao assumir o seu espaço de formar, 

de ensinar, está sujeito a um processo de formação de sua própria profissionalidade. [...] As 

trocas constantes de significados é que constituem a linha de continuidade da formação”. Diante 

desses aspectos é importante atentarmos em  

identificar o que o professor tem de saber para o seu exercício profissional, 

mas procura-se tomar também em conta a natureza desse saber e o modo como 

é construído, a partir da experiência e por processos reflexivos; procura-se 

também perceber de que modo esse saber é informado por crenças, 
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concepções e imagens relativas à educação, à Matemática, ao currículo, ao 

aluno, à aprendizagem e aos processos instrucionais (PONTE, 2005, p. 5).  

 

 Cabe conhecermos os saberes edificados pelos professores e o contexto geral em que é 

adquirido, olhando para o professor como um todo, considerando os aspectos cognitivos, 

afetivos e relacionais. Ao refletir sobre sua trajetória profissional o professor deixa de ser objeto 

e espectador e passa a ser o sujeito e protagonista de sua formação num tempo, espaço e lugar 

não acompanhando, necessariamente, uma linearidade. Este movimento exige um processo de 

amadurecimento entre a dimensão pessoal e profissional. Segundo Ponte (2005), o percurso 

formativo implica em um diálogo embutido em um movimento interno e externo entre a pessoa 

e o mundo sistematizado sob quatro dimensões: pessoal, contextual, conhecimento profissional 

e existencial. A profissão professor produz-se no berço da sociedade em meio a um processo 

de socialização sob as múltiplas influências das peculiaridades da sociedade.  

Nóvoa (2014, p. 172) propõe pensar, repensar e estruturar a formação de professores a 

partir de sua dimensão inicial e continuada. Uma transformação abrangendo a “dimensão do 

saber (conhecimentos), do saber-fazer (capacidades) e do saber-ser (atitudes)”. Mas, a que 

saberes estamos nos referindo? Para Nóvoa (2014), esse conjunto de elementos reflete aquilo 

que os professores dizem sobre seus próprios saberes, sendo esses importantes para que o 

professor possa desempenhar suas atividades. Esses saberes são plurais e se constroem no 

encontro de várias fontes vindas da história de vida e cultura escolar, da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educacionais, das universidades, de conhecimentos 

disciplinares, didáticos, pedagógicos e curriculares etc.  

Nessa mesma perspectiva, Tardif e Raymond (2000) concebem o saber em um sentido 

amplo, englobando conhecimentos, competências, habilidades, aptidões e atitudes, ou seja, 

aquilo que, muitas vezes, é conhecido como saber, saber-fazer e saber-ser. Para Tardif (2014), 

o saber pertence a alguém que possui um determinado objetivo, a partir de seu trabalho. Está 

fundado no sujeito e se relaciona com a pessoa e sua identidade, com sua experiência mediante 

sua história de vida pessoal e profissional e com suas relações cotidianas (alunos, professores, 

atores escolares, etc.). O saber é individual, pois está ligado ao professor que o apropria e o 

modifica para realizar seu trabalho. Mas, também é social à medida que é partilhado por um 

grupo de docentes que têm uma formação comum e ocorre em um processo de legitimação e 

negociações, manifestadas por meio das relações com seus alunos. Como o saber está arraigado 

à pessoa do professor é importante articular o aspecto social e individual do saber docente.  

De acordo com Chené (2014), o conhecimento do professor funda raízes por meio da 

articulação entre o âmbito pessoal e social, apresentando progressos a partir dos sentidos dados 
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pelo sujeito. O professor no exercício da profissão engloba a mistura do “eu” pessoal com o 

“eu” profissional. A profissão docente é alterada constantemente pelo espaço social em que está 

inserida, sob esse ponto de vista “a formação é como um pequeno quadro dentro de um quadro 

maior, isto é, insere-se na vida da pessoa, desenvolve-se com ela, articula-se em profundidade 

com a sua problemática existencial” (CHENÉ, 2014, p. 122). A tentativa de compreensão da 

experiência docente é um modo de compreender o “eu” dado pela compreensão das mudanças 

ocorridas no cotidiano e no próprio percurso de vida.  

Os saberes dos professores, para Tardif (2000), decorrem de sua história de vida, 

principalmente, aquelas vindas da vida escolar. Isso se dá devido ao tempo que os professores 

ficaram mergulhados em seu local de trabalho, “essa imersão se manifesta através de toda uma 

bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de certezas sobre a 

prática docente. Esses fenômenos permanecem fortes e estáveis ao longo do tempo” (TARDIF, 

2000, p. 14), são essas crenças que os professores reativam para resolver problemas na 

profissão. Desse modo, os saberes são temporais, pois são obtidos no decorrer da história de 

vida e também durante a carreira profissional.  

Corroboramos com as ideias de Bolívar (2007, p. 15, tradução livre) ao entender a 

construção da profissão docente “como um processo de apropriação pessoal e reflexiva, 

integrando a experiência de vida e profissional, em função das quais uma ação adquire 

significado”100. Na experiência de trabalho, ao buscar atingir diferentes objetivos, o professor 

adquire e produz seus próprios saberes, ao ensinar mobiliza-os, mediante adaptações e 

transformações pelo e para o trabalho.  

Os saberes a serem ensinados pelo professor e o modo como ensina se modificam e 

evoluem com o tempo e com as mudanças sociais (TARDIF, 2014), ou seja, são construções 

sociais que dependem da história e dos movimentos percorridos pela sociedade. Os saberes 

dependem do professor com sua personalidade e das condições do meio em que se realiza, 

sejam elas materiais ou das relações que se estabelecem. Estão determinados por uma troca 

entre o que os professores são, partindo de sua história pessoal, e o que fazem. A dimensão 

daquilo que sou e do que faço resulta das relações mediadas pelo trabalho.  

O saber docente, na concepção de Tardif (2014), é plural e está dividido em cinco 

categorias que vem da formação profissional e de saberes pedagógicos, disciplinares, 

curriculares e experienciais. Entende os saberes da formação profissional como o conjunto de 

saberes especializados e formalizados adquiridos, por um longo período, nas instituições de 

                                                           
100 “como un proceso de apropiación personal y reflexiva, de integración de la experiencia de vida y la profesional, 

en función de las cuales una acción educativa adquiere significado”. 
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formação. Já os saberes pedagógicos vêm de reflexões, racionais e normativas sobre a prática 

e se constituem em doutrinas ou concepções que representam ou orientam a atividade educativa. 

Por outro lado, os saberes disciplinares estão ligados aos ensinamentos na universidade, sob a 

forma de disciplinas, correspondendo a diversos campos do conhecimento. Os saberes 

curriculares se referem a discursos, objetivos, conteúdos e métodos definidos pelas instituições 

escolares, compondo os programas escolares. E por fim, os saberes experienciais, são aqueles 

saberes específicos que os professores desenvolvem no cotidiano. Tais saberes se formam e são 

validados a partir da experiência, incorporados sob a forma de habilidades, de saber-fazer e de 

saber-ser. Portanto, em sua prática os docentes integram vários saberes com os quais mantém 

relação e estão em permanente construção ao longo da carreira profissional, sendo modelados 

no contexto da história de vida do professor a partir de determinadas situações de trabalho.  

 Esses são saberes utilizados pelos professores ao desempenhar suas atividades. Por isso 

cabe atenção em vê-los como saberes trabalhados, laborados e incorporados no cotidiano do 

trabalho docente. Eles só adquirem sentido se relacionados às situações singulares vividas pelos 

professores em sua sala de aula e é nesse contexto que são construídos, mobilizados, modelados 

e tornam-se significativos. Como “estão encravados, embutidos, encerrados em uma situação 

de trabalho à qual devem atender” (TARDIF, 2000, p. 16) esses saberes são situados e não são 

passíveis de generalizações, pois estão fundados em uma situação de trabalho, ou seja, o 

profissional, sua prática e seus saberes estão interligados.  

Para conhecer e produzir conhecimentos sobre a formação de professores e seus saberes 

é necessário considerar o professor e o contexto em que está inserido, ou seja, olhar para o 

contexto do ambiente escolar e conhecer aquilo que o professor produz para lidar com as 

situações cotidianas. Buscando conhecer o que esses professores vêm fazendo em sua trajetória 

como docente e o que podem oferecer a tantos outros professores. Os saberes docentes são 

personalizados, ou seja, diante de um conjunto de características que formam o professor, 

transparece em suas ações e pensamentos as marcas dos contextos vividos. Por isso, não podem 

ser reduzidos somente à cognição ou pensamento (TARDIF, 2000). 

 Esse autor explica que nas profissões em que há interações humanas, “a personalidade 

do trabalhador é absorvida no processo de trabalho e constitui, até certo ponto, a principal 

mediação da interação” (TARDIF, 2000, p.16), no caso, da profissão docente há uma intensa 

relação de interação do professor com seus alunos e pares. É interessante olhar para esse fato, 

pois ao falar sobre sua sala de aula e o que ocorre nela, os professores remetem as suas 

habilidades ou personalidade. Devido a esse aspecto interativo, os saberes profissionais 

carregam as marcas do ser humano (seu objeto de trabalho). Isso ocorre, pois os seres humanos 
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tem em seu cerne a particularidade de existirem como indivíduos. Essa característica da 

individualidade é central no trabalho do professor, ao qual apesar de estar em uma sala de aula, 

mediante um grupo de alunos, necessita atingir cada um dos indivíduos (TARDIF, 2000).  

Esse movimento formativo de saberes se dá no decorrer da trajetória de vida do 

indivíduo através de experiências pessoais, sociais e profissionais nas quais vai se 

transformando ao longo do tempo. Segundo Melo (2008), há emergência em olhar o professor 

como profissional em constante formação, devido às transformações ocorridas na sociedade 

que implicam em mudanças na escola. Ao procurar responder a demanda social, os 

conhecimentos adquiridos pelos docentes na formação inicial tornam-se limitados para o 

trabalho cotidiano na sala de aula. Com isso, “o professor está longe de ser um profissional 

pronto e acabado ao obter sua habilitação profissional” (MELO, 2008, p. 104). Por isso é 

importante um processo contínuo de autoformação.  

Sobre este conceito, Nóvoa (2014) defende ser um meio pelo qual o sujeito se apropria 

individualmente a partir do constante processo de confronto e interação com o “outro” (grupo, 

comunidade, pares). Com a apropriação individual o sujeito assume suas formas identitárias e 

para investigá-las é preciso deixar o professor falar, ou em nosso caso, escrever, afinal 

Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de 

experiências, de informações, de leituras, de imaginação? Tudo pode ser 

remexido e cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de 

objetos, uma amostragem de estilos reordenados de todas as maneiras 

possíveis (CALVINO, 1990, p. 138 apud PLACCO; SOUZA, 2006, p. 15). 

 

As constantes mudanças da sociedade têm afetado diretamente o trabalho docente 

trazendo incertezas, ambiguidades e contradições. E cabe pensar nessas condições, visto que os 

professores são necessários para a sociedade do conhecimento e tem um papel importante na 

aprendizagem dos estudantes, sendo essa questão trazida em diversos relatórios internacionais 

sobre a educação (GARCIA, 2009). A partir da perspectiva da importância dos professores e 

de sua formação, Bolívar (2007, p. 14, tradução livre) afirma que, nas últimas décadas 

na linha das novas características próprias da segunda modernidade, a 

formação de professores começou a ser vista como um processo de 

desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo profissional [...] O que uma 

professora ou um professor é, sente e até mesmo a paixão com que vai todos 

os dias para a aula será, portanto, o resultado da trajetória de vida101. 

 

Esse processo é permanente, coletivo e individual, estabelecido no percurso da trajetória 

do professor, ou seja, é marcado pela socialização e construído com base nas experiências do 

                                                           
101 “al hilo de las nuevas sensibilidades propias de la segunda modernidad, la formación del profesorado ha 

comenzado a verse como un proceso de desarrollo personal, a la par que profesional [...] Aquello que una profesora 

o profesor sea, se sienta e incluso la pasión con que vaya cada día a clase será, así, fruto del vitae cursu”. 
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“eu profissional” ligadas à sua história pessoal e à dimensão social, implicando na disposição 

do indivíduo de desenvolvê-la. É uma ação contínua que permite ao docente dar significado ao 

seu modo de ser professor ao incorporar suas experiências. Consoante a essa ideia para Bolívar 

(2007, p. 15, tradução nossa) os processos de formação “devem se articular com a própria 

trajetória biográfica, entendidos como processos de desenvolvimento individual, de construção 

da pessoa do professor, como reapropriação crítica de suas experiências vividas”102. 

Um dos modos de remexer no caminho de formação do sujeito é no ato da escrita, que 

em nosso caso se dá pelo memorial de formação. A escrita é um modo de teorizar aquilo que 

se fez durante a trajetória de vida, através de reflexão, auto-reflexão e pensamento crítico. 

Consiste na negociação de significados e confronto de ideias consigo mesmo, trazendo novos 

elementos para reflexão durante a produção de memórias. Com a prática da escrita podemos 

nos tornar aprendizes de nós mesmos a partir de nossas memórias, seria um processo de 

metacognição no qual “reinterpreta-se o cognitivo do cognitivo, e a própria cognição ganha 

outras configurações. Nesse movimento, as lembranças convocadas e agora reconsideradas 

fazem o afetivo se reapresentar em várias tonalidades” (PLACCO; SOUZA, 2006, p. 16). É 

uma ação onde ao refletir e criar novas estruturas o sujeito vai criando a si mesmo e aprendendo 

sobre o seu “ser” ou seu “eu”. Portanto, nessa dinâmica o lugar da experiência é o “eu”.  

Segundo Placco e Souza (2006, p. 53), etimologicamente, metacognição significa a 

“faculdade de conhecer o próprio ato de conhecer”. No caso da escrita da história de vida, 

podemos dizer que seria a capacidade de aprender o próprio modo como me entendo, após 

tomar consciência acerca de minha história de vida, elaborando significados e sentidos 

mediante a memória e um olhar reflexivo do interno para o externo e do externo para o interno. 

Pelos processos de pensamento o sujeito, a partir de sua história, pode tornar-se aprendiz de si 

mesmo, mediante um movimento reflexivo sobre a ação de seu próprio pensamento. Os saberes 

produzidos sobre a pessoa do professor precisam estar integrados a ele e cabe a nós refletirmos 

os modos como têm integrado e compreendido aquilo que acontece, passa por eles e os toca. 

Sendo assim, uma linha que atravessa o plano de formação tem como base “o método 

(auto)biográfico ou das histórias de vida através da qual cada participante procurará refletir 

sobre o seu próprio processo de formação e tomar consciência das estratégias, dos espaços e 

dos momentos que para ele foram formadores ao longo da sua vida” (FINGER; NÓVOA, 2014, 

p. 19). Este movimento implica consciência por parte do sujeito, onde a reflexão sustenta o 

conjunto de ações da formação e a escrita atua na cognição e compreensão de si mesmo, onde 

                                                           
102 “deben articularse con la propia trayectoria biográfica, entendidos como procesos de desarrollo individual, de 

construcción de la persona del profesor, como reapropiación crítica de las experiencias vividas”. 
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o sujeito faz descobertas, desperta paixões ou medos, valoriza os passos dados, podendo 

contribuir para sua trajetória e transformar as condições da atividade docente. Como ressalta 

Freitas (2006), a escrita sobre o próprio processo de formação pode levar a uma dimensão 

pessoal, em que se sinta à vontade para refletir sobre si mesmo.  

 

Diário de viagem 2 – passagens pelas estações 

Nessa estação nos debruçamos sobre a realização de um levantamento de algumas teses 

e dissertações para perceber o movimento em relação às pesquisas que utilizam os memoriais 

de formação para discutir sobre aspectos do percurso de formação docente. Nossa investigação 

está mergulhada nesse campo, que apresenta um crescimento gradual. Por meio do 

levantamento pudemos ter uma visão panorâmica desse espaço de produção do conhecimento. 

No campo da Educação Matemática a utilização do memorial de formação para tentar 

compreender a formação docente observamos um movimento recente e tímido, mas com 

potencial para continuar crescendo. E nossa pesquisa almeja contribuir para esse campo.   

Ao nos colocarmos a discutir sobre aspectos da formação de professores de Matemática 

destacamos que essa área ainda sofre com as diversas alterações ocorrido em sua volta e segue 

sem uma valorização coerente e um patamar que lhe é digno. Um pouco distante dessa 

configuração o docente percorre uma trajetória de profissão em que se vê obrigado a ocupar na 

escola, sendo esta um espaço em que ocorre e se concretiza as intenções educativas, uma gama 

de funções que não fazem parte do contexto de sua profissão. Isso acaba exigindo do 

profissional uma nova relação e reflexão sobre sua profissão, por isso, é importante conhecer o 

contexto em que o professor está inserido, pois discutir a formação abarca uma complexidade 

histórica e social, sendo um processo permanente e inacabado.  

Entendemos a formação como um percurso em que o sujeito adquire e desenvolve 

habilidades e conhecimentos para trabalhar com seu “objeto” de trabalho, em um contexto 

situado. Nesse percurso o professor constrói, ressignifica e modifica os saberes necessários ao 

exercício da profissão, os quais são importantes no desenvolvimento do profissional. 
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3. MEMÓRIAS E VOZES QUE SE ENTRELAÇAM NO PERCURSO DA 

TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO 

 
_______________      _______________

 

“Adulto, mostraste a tua primeira capa, aquela que girando 

frequentemente à tua volta, te agradava ou te incomodava. Bem. 

Nem toda a gente o conseguiu. Agora encontras os outros para 

teu governo e para em seguida poderes rechaçá-los e arranjares 

lugar. Ainda tens tanto para descobrir. No entanto, não te tornes 

um ‘mostrador’. É sempre a ti, antes dos outros, que deves 

mostrar o inaparente; para ti, é vital” (Henri Michaux).  

 

Na escrita dos memoriais de formação os colaboradores desvelaram essa “primeira 

capa” ao narrarem algumas de suas experiências. Durante os caminhos trilhados descobrimos 

com eles as memórias agradáveis ou incômodas, ampliando nossa visão através de seus olhares. 

Essa viagem investigativa foi longa e árdua e nós optamos por fazê-la de trem. Consistiu em 

um trajeto mais devagar que nos possibilitou olhar com cuidado pelas janelas as paisagens que 

giram em torno de nosso tema de pesquisa. Algumas vezes, em nosso caminhar vagaroso entre 

paradas, estações e vagões, itinerários diferentes surgiram para contornar os encontros e 

(des)encontros das estradas. E como pesquisadoras coube-nos questionar sobre os diferentes 

aspectos que a envolve e ir em busca ao desconhecido, lição aprendida com o Pequeno Príncipe.  

Em diversas viagens é comum presenciarmos diálogos entre pessoas, às quais vão 

conhecendo o caminho e as histórias de um lugar. Assim, entre trilhos e estações os vagões 

desse trem percorreram e foram “preenchidos” pelas histórias de vida desses professores e pelo 

movimento analítico dos memoriais, empreendido por nós. Nessa empreitada investigativa 

nossos colaboradores nos ajudaram a conhecer um pouco sobre os aspectos da formação de 

professores de Matemática. Nela cada janela, representada pelos memoriais de formação, 

proporcionou aos seus passageiros um olhar singular e um modo diferente de constituir a 

paisagem, devido aos ângulos e focos diversos sobre a trajetória formativa percorrida. Às vezes, 

apesar de estarem em janelas diferentes vimos pontos convergentes e é pela união desses olhares 

que constituímos a paisagem acerca de aspectos da formação docente.  

 Com o método de Análise de Singularidades e Convergências exploramos os escritos 

de Barnabé, Benta, Nastácia, Lobato, Monteiro e Pedro, buscando compreender aspectos da 

trajetória formativa, ao fazer interface com elementos que desvelassem essa trajetória e 

identificassem o que emerge na construção do ser professor.  Nesse movimento analítico, vemos 

que o desafio enfrentado pelos pesquisadores é de não expor os professores e extrair e 
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apresentar os sentidos reais que cada sujeito atribuiu à sua narrativa, não perdendo de vista as 

histórias e seus significados. 

 A partir da escrita de si dos professores de Matemática percebemos aspectos de sua vida 

pessoal e profissional, as relações constituídas, as práticas de formação e os diferentes 

momentos de suas vivências. Apesar da singularidade e individualidade os professores 

apresentaram aspectos que permitiram compreendê-los como um grupo e a chegar a elementos 

comuns que caracterizaram essas trajetórias.  

 Nessa viagem gostaríamos de compartilhar um pouco sobre a nossa visão das histórias 

desses seis passageiros, professores de Matemática. Com essas memórias haviam três pontos 

que direcionaram seus olhares: Educação Básica, Ensino Superior e Docência. Cada um deles 

olhava pela janela e viam a si mesmos, recordando sua formação. E por essas considerações 

iniciamos nossa viagem.  

  

3.1. Nas janelas laterais: horizontes singulares 

“O real não está nem na chegada nem na saída. Ele se dispõe 

para a gente é no meio da travessia” (Guimarães Rosa). 

 

 Nosso desejo foi conhecer e compartilhar essas tantas histórias reais que muitos ainda 

não conhecem. Também somos professoras e por isso naquela viagem queríamos conhecer o 

que eles narravam sobre sua trajetória formativa, ou seja, sua travessia para se tornarem 

professores. Queremos apresentar a trajetória de formação desses professores de Matemática 

em suas singularidades.  

Essa descrição das singularidades consiste em um exercício de criação de narrativas 

“individuais” por meio dos memoriais, anunciando o fio condutor que cada professor conduziu 

sua narrativa. São sujeitos que viveram experiências distintas e por isso é importante preservar 

os aspectos e marcas singulares de suas histórias. Juntos compartilham em comum o exercício 

da profissão docente e as dificuldades do ofício da profissão. Mas, são narrativas que registram 

uma versão de nossa história, que também estão repletas de nossas singularidades enquanto 

pesquisadoras, ao olharmos para cada memorial. Nelas trazemos o que mais nos tocou e chamou 

atenção ao conhecer cada história, ou seja, as evidências que cada professor de Matemática 

narrou103. E as histórias desses professores de Matemática que conhecemos a partir dos 

memoriais se iniciam assim... 

                                                           
103 Em relação à Análise de Singularidades, cabe destacar que o primeiro parágrafo de cada narrativa indica o fio 

condutor com que cada professor escreveu sua história, ou seja, o caminho singular que consideramos permear 

cada história desses professores de Matemática. 
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Monteiro e as marcas de seus professores 

“A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa 

possibilidade e nesse dever de brigar. Saber que devo respeito à 

autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática 

em tudo coerente com este saber” (Paulo Freire).  

 

Monteiro se descreve como uma pessoa dedicada aos estudos que ama estudar 

Matemática e nos marca com o carinho por seus professores. Com a narrativa intitulada “Minha 

vida, ensinar, minha paixão” marcada pelo amor e dedicação à profissão conta sobre sua 

história. Professor de Matemática, de 27 anos, formado na Fundação Helena Antipoff (atual 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG) é o primeiro da família a cursar o Ensino 

Superior. Algo significante para a trajetória dele e para uma parcela da população brasileira, 

que devido ao processo de expansão e democratização têm oportunidade de dar continuidade 

aos estudos com a entrada no Ensino Superior.  

Informações obtidas no Portal Brasil nos ajudam a visualizar isso. A partir de dados do 

Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) realizado em 2014, cerca de 35% de 

graduandos são os primeiros da família a entrarem na universidade devido a políticas públicas 

de acesso ao Ensino Superior104. Algo significativo e relativamente novo para o nosso país.  

E como íamos contando, residindo em uma cidade da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, Monteiro frequentou apenas escolas públicas, sendo que retorna como professor a 

uma delas oito anos depois.  

Dos tempos da pré-escola recorda carinhosamente de sua primeira professora, a qual, 

apesar de não ter formação específica na área educacional, propiciava um espaço de afinidade 

dos alunos com os estudos devido à sua dedicação. Relembra as professoras do Ensino 

Fundamental I e o nome delas, além da dedicação e atenção. Destaca a professora da antiga 4ª 

série (atual 5º ano) que o ajudou a gostar de Matemática, devido à sua atenção quanto às 

dificuldades dos alunos. Antes de estudar com ela não era muito bom em Matemática. Por sua 

narrativa demonstra sua aproximação com a Matemática ainda na Pré-escola pelos desenhos de 

palhaços e figuras geométricas. Algo que continuou nos anos iniciais, porém mais à frente esse 

cenário acaba se alterando, podemos dizer que há uma oscilação.  

Da antiga 7ª série (atual 8º ano) recorda as aulas tradicionais e os traumas, atribuídos à 

dificuldade de aprendizagem do conteúdo Matemático unidos à metodologia de ensino e 

avaliação. Teve receio e se sentia desmotivado pensando que não aprenderia os conceitos. No 

                                                           
104 Informações obtidas no site: http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/12/35-dos-formandos-sao-os-primeiros-

na-familia-a-chegar-a-universidade 



82 
 

Ensino Médio se lembra do professor que o ajudou a gostar de Matemática que apesar do ensino 

tradicional, sua didática cativava os estudantes. Em uma de suas aulas, durante uma 

apresentação de trabalho, foi despertada a vontade de ensinar Matemática e ser professor, por 

se identificar com o contexto. 

Ao terminar o Ensino Médio em 2005, Monteiro continuava estudando sozinho. Em 

2008, tentou o curso de Psicologia pela vontade de entender o comportamento humano, mas 

não foi aprovado. A escolha do curso de licenciatura em Matemática, aparece nos liames da 

afinidade por essa área e pelo preço acessível das mensalidades, se comparado com outros.  

Narra as dificuldades do primeiro semestre em adaptar ao intenso ritmo de estudos da 

graduação, tão distinto da Educação Básica “[...] o ensino era muito mais aprofundado além de 

ter um nível de dificuldade bem maior que o adotado no Ensino Regular”. Apesar de não serem 

preferidas, considerava importante Antropologia, Sociologia e Psicologia, pois o ajudavam a 

entender o ambiente escolar. No mestrado seu olhar mudou “[...] descobri que as questões de 

indisciplina e organização da sala de aula estão intimamente relacionadas com o conceito social 

e psicológico do aluno, além de que sua cultura é refletida no comportamento dele em sala de 

aula”. O estágio não foi uma boa experiência, pois somente assistia às aulas e não teve 

oportunidade de lecionar.  

Concluiu sua graduação em 2012 e no mesmo ano lecionou em uma escola estadual. 

Para ele foi uma das melhores experiências, pois a escola era boa e os estudantes disciplinados. 

Monteiro é o único a ter uma posição positiva em relação à primeira escola em que lecionou. 

Narra que aprendeu com os desafios enfrentados diante da indisciplina.  

No ano seguinte, retornou como professor à escola que estudou na Educação Básica. 

Experiência gratificante ao rever seus professores que seriam amigos de profissão. Esse era um 

momento de transição para Monteiro, de ex-aluno a professor, de professores a colegas de 

profissão. Ensinar para turmas de EJA foi uma importante motivação para continuar lecionando.  

Ainda em 2013, foi efetivado na rede estadual em uma escola com uma realidade 

diferente. Era marcada pela indisciplina que o impossibilitava de lecionar e pelos altos índices 

de criminalidade na região. Revela o contexto e as condições de trabalho, nos quais os 

professores lidavam com situações de agressões verbais e até mesmo físicas, apesar de não ter 

tido estes problemas. Sua trajetória profissional era traçada por uma dupla jornada de trabalho, 

assim como muitos professores brasileiros. O trabalho nessa escola o motivou a realizar cursos 

de capacitação, na tentativa de resolver as questões relacionadas à indisciplina. Estes 

proporcionaram aprofundamento nos conceitos matemáticos, mas não a resolução das 
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dificuldades relacionadas à indisciplina. Nesse ano tentou o Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional (PROFMAT)105, mas não foi aprovado. 

Em 2014, permaneceu na escola em que era efetivo e teve mais tempo para dedicar aos 

estudos. Cursou uma disciplina isolada em que aprendeu a usar recursos que utilizou em suas 

aulas. Participou e foi aprovado em um processo seletivo para uma especialização em Educação 

Matemática, na qual estudou sobre as diversas tendências em Educação Matemática e também 

para o Mestrado Profissional em Educação Matemática, o qual sua pesquisa está 

proporcionando diversas perspectivas implicando na mudança em como enxergar a sala de aula.  

No ano de 2015, com o cargo de efetivo transferido para a escola em que realizou a 

Educação Básica e iniciou como professor designado, desenvolveu trabalhos com seus alunos 

a partir de recursos como o origami e software. Em 2016 continuou nessa mesma escola com o 

desenvolvimento de projetos. Ao final de sua narrativa conclui que é feliz e não pretende deixar 

a profissão, mas continuar na carreira, almejando lecionar no Ensino Superior.  

 

Pedro e a Matemática cotidiana em sua família 

“Às vezes, ou quase sempre, lamentavelmente, quando pensamos 

ou nos perguntamos sobre a nossa trajetória profissional, o 

centro exclusivo das referências está nos cursos realizados, na 

formação acadêmica e na experiência vivida na área da 

profissão. Fica de fora como algo sem importância a nossa 

presença no mundo. É como se a atividade profissional dos 

homens e das mulheres não tivesse nada que ver com suas 

experiências de menino, de jovem, com seus desejos, com seus 

sonhos, com seu bem-querer ao mundo ou com seu desamor à 

vida. [...]não me é possível separar o que há em mim de 

profissional do que venho sendo como homem” (Paulo Freire). 

 

Pedro tem 44 anos de idade e se considera como muito falante. Conta as histórias, os 

“causos” e nos sensibiliza com o gosto pela Matemática que tem raízes na própria vivência 

familiar, conhecimento que fazia parte dos “negócios” familiares. Sua narrativa intitulada 

“Minhas Memórias da Escola e da Faculdade” está envolta de sua relação cotidiana com a 

Matemática, uma prática que tenta levar para a sala de aula. Se descreve como alguém que não 

desiste de seus objetivos, marcando um esforço pessoal e profissional.  

Filho de lavradores, nasceu e foi criado na zona rural de uma cidade localizada na 

Região da Mata mineira, onde trabalhava cuidando das plantações e dos animais. Era tempo de 

                                                           
105 É um programa de pós-graduação stricto sensu em Matemática, semipresencial e gratuito. Possui oferta nacional 

e é formado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, buscando atender, prioritariamente, professores de 

Matemática em exercício na Educação Básica. Outras informações: http://www.profmat-sbm.org.br/. 
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muita correria, pois acordava cedo para realizar os afazeres antes de ir para a escola e com o 

retorno, após o almoço dava continuidade às atividades de cortar capim para os bois, moer fubá 

para os porcos e galinhas e no período de colheita buscar o café colhido pelos trabalhadores na 

lavoura. Isso em nenhum momento foi penoso, pelo contrário fazia tudo com muito prazer.  

O Ensino Fundamental e Ensino Médio foram realizados em uma escola pública da 

cidade onde nasceu. Até a quarta série estudou no período da manhã e já se destacava na 

aprendizagem da Matemática por ter aprendido com o pai as operações Matemáticas. Pelas 

atividades no sítio as operações estavam sempre presentes no seu dia-a-dia. Gostava da 

Matemática por questões práticas em seu cotidiano. Acrescenta que o meio pode ter influência 

nas escolhas, pode não ser determinante, mas em seu caso essa situação é evidente. Portanto, a 

aproximação da Matemática se dá em meio ao contexto familiar vivenciado por ele.  

A escolha pela Matemática não foi totalmente por causa de seu pai, mas acredita que 

influenciou devido à imersão e convívio diário com situações que necessitavam de cálculos. Há 

um fator emocional forte com a escolha do curso, apesar de não ser determinante. Destaca que 

ele aliava cálculos mentais e o uso de algoritmos, já o pai realizava cálculos mentais com 

maestria e tinha muito conhecimento da Matemática de forma prática. A Matemática era o seu 

dia-a-dia. É interessante notar a força das palavras. Pedro não diz que a Matemática fazia parte 

de seu cotidiano, mas era seu próprio cotidiano. Ou seja, a Matemática não estava apenas no 

âmbito do fazer, mas do ser. Sua relação com a Matemática era muito forte, mesmo sem saber 

as denominações científicas ele usava a Matemática, “Aprendi tudo com meu pai, inclusive as 

operações que futuramente vim a saber que eram os números racionais decimais e fracionários”.  

Voltando às séries iniciais de sua escolarização, relembra que as professoras eram 

ótimas, sempre dedicadas e preocupadas com a aprendizagem dos alunos. A época e as 

exigências nas disciplinas eram outras. A escola recebia estudantes com poder aquisitivo maior, 

o que não era seu caso. Diante desse cenário prestava atenção nas aulas para aprender o máximo 

possível, pois ao chegar em casa não teria tempo para estudar devido aos afazeres no sítio.  

Entre a 5ª e a 8ª séries (atual 6º e 9º anos) começou a estudar à noite, devido ao trabalho 

no sítio durante o dia. Período de mudança difícil, em virtude da separação de sua turma, sendo 

todos da mesma idade e juntos há quatro anos. No período noturno era preciso se adaptar a uma 

turma com alunos bem mais velhos e com costumes diferentes, além da nova organização dos 

horários, pois havia a troca de professores e na série anterior havia apenas uma professora.  

A nova realidade não foi empecilho para continuar gostando da Matemática. Como 

admirava o professor e sua postura de equilíbrio, de boa explicação, de tratar os estudantes com 

muito respeito, educação e valorização de sua evolução, esses fatores fizeram aumentar o gosto 
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pelo campo. Reverenciava-o por não usar livro didático, destacando sua postura de domínio do 

conhecimento. Apresentava situações cotidianas para facilitar o aprendizado, levando todo o 

rigor do conhecimento, sem deixar de mobilizar toda a turma.    

 No Ensino Médio, a saída desse professor gerou incômodo. O substituto foi um 

exemplo. Era jovem em início de carreira que continuou o trabalho de forma satisfatória, em 

uma abordagem parecida com a do professor anterior. Julga que isso ocorreu por ter sido seu 

aluno, logo acredita que poderia ter tido sua influência. Portanto, nos voltamos para a questão 

da influência dos professores que passam por nossa trajetória, assim como nós também 

poderemos ser referências para nossos alunos. Nessa fase de escolarização fez o Magistério, 

pois era ofertado pela escola à noite, mostrando a falta de opções para se formar. Algumas 

dificuldades surgiram como o acúmulo do conteúdo de várias disciplinas, visto que seu tempo 

era escasso devido ao trabalho.  

Quando terminou o Ensino Médio ficou parado por dois anos. Em 1994, iniciou o curso 

de Ciências com habilitação em Matemática em uma faculdade distante de sua cidade. A opção 

se dava pelo histórico de sua vida. O curso possibilitava “atingir o meu objetivo de aprender 

mais e mais daquela disciplina que sempre me encantou”. Período cansativo e de sacrifícios 

para conciliar trabalho e estudo, pois toda semana trabalhava e viajava para fazer o curso.  

Os professores eram dedicados e preocupados com o ensino de qualidade e a formação 

do ser humano. Buscavam ensinar os conteúdos e criar um ambiente de respeito mútuo, 

elementos que contribuíram para sua formação. Usavam metodologias de trabalho em grupo e 

individual para incentivar a colaboração mútua, demonstrando apreço pelos alunos, animando-

o em sua formação. Em uma disciplina fizeram viagens para conhecer os vários tipos de solo. 

Por ela uniam teoria e prática, algo importante para uma boa preparação e aprendizagem 

eficiente ao fornecer elementos consistentes para a formação profissional.  

O estágio se deu em duas etapas. Na primeira o graduando preparava e ministrava aula 

para seus colegas de disciplina e a professora orientava sobre a postura e a didática. Era um 

modo de aprender a ser professor ao ocupar tal posição. A segunda etapa, realizada nas escolas, 

consistia em observar, planejar e aplicar atividades na sala de aula, em que a prática era avaliada 

pelo professor da turma. Os relatórios das atividades compunham o estágio, os quais eram 

expostos na disciplina. Considera importante esse período devido à preparação e conhecimento 

para o próprio campo de atuação, o ambiente escolar. Era o momento de aliar a teoria à prática. 

Para ele era gratificante, apesar do cansaço e sacrifícios, ver que havia atingido sua meta.  

Ao terminar essa etapa iniciou o curso de Licenciatura Plena em Matemática e pode 

aperfeiçoar seus conhecimentos. Os professores dedicados eram quase todos vindos do curso 
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de Ciências e o ajudaram a gostar da Matemática progressivamente. Nesse período se 

aproximou das disciplinas de Geometria, pois tinha algumas defasagens vindas da Educação 

Básica em relação à compreensão desse conteúdo. Tal experiência o ajudou a evoluir em seus 

conhecimentos e a atuar de modo mais efetivo e profundo ao lecionar. Sempre se encantou pela 

relação da Geometria com outras áreas da Matemática, procurando apresentar isso aos alunos. 

Começou a lecionar no início da licenciatura, devido à falta de professores habilitados. 

Cursou parte da graduação lecionando, algo avaliado sob dois pontos: positivo e negativo. 

Como positivo destaca a possibilidade e a condição de utilizar os recursos teóricos ainda em 

processo de aprendizado, ou seja, aliar teoria e prática. O lado negativo se relaciona ao curto 

tempo que teve, devido à necessidade em conciliar trabalho e estudo. É notável em sua narrativa 

sua posição de buscar ver a Matemática muito além dos números e operações.   

Sobre a formação para além da licenciatura, realizou uma especialização na área de 

Educação sobre Resolução de Problemas, baseada na teoria de George Polya, que contribuiu 

em sua formação e teve reflexos diretos em sua prática. O TCC foi intitulado como “A resolução 

de questões Matemáticas na vida real e na escola: uma experiência de comparação”. Esse título 

é uma forma de resumir o que Pedro narra em seu memorial, revelando sempre sua preocupação 

em mostrar aos seus alunos a visão da Matemática acadêmica relacionada à vida na escola.  

Nas escolas iniciou sua carreira lecionando em uma escola da zona rural e outra urbana. 

Concebe o início como um período com seus percalços devido à falta de “experiência”, porém, 

vê que o fato de falar muito o ajudou. Ressalta que contou com os conselhos e o apoio dos 

colegas de profissão, alguns foram seus professores. Além disso, percebe conciliar trabalho e 

estudos fazia com que fosse um período muito corrido. 

Na escola urbana as aulas à noite demandavam mais desenvoltura para lidar com a 

indisciplina e falta de interesse. Mas, sempre se posicionou como um “professor exigente”, 

procurando explicar bem o conteúdo e despertar o interesse dos alunos para as aplicações da 

Matemática no cotidiano. Sendo características destacadas nos professores que tem admiração. 

Já na zona rural os alunos haviam parado de estudar e nesse contexto via que os alunos eram 

muito interessados e aplicados.  

Em 1997, mudou-se para uma cidade próxima e lá trabalhou com aulas de Geometria. 

Um período de aprendizado adquirido com a convivência nesse novo ambiente, no qual traz 

muitos aprendizados profissionais e pessoais, pois era a primeira vez que morava sozinho e 

longe de sua família. No ano seguinte, trabalhou em várias escolas de outra cidade, para onde 

se mudou, o que ajudou a adquirir bagagem profissional ao ter contato com diversas realidades. 
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O contato com o Departamento de Matemática de uma universidade oportunizou 

participar de cursos, projetos de extensão e pesquisa. Experiência que preencheu a lacuna que 

julgava ter ficado do período da graduação. Participou de um grupo de pesquisa focado nos 

estudos da Geometria trabalhada de forma lúdica e, ao mesmo tempo, no cotidiano do aluno.  

Em 2001 foi efetivado em uma escola estadual, onde trabalha até hoje e em 2004 na 

rede municipal. Busca levar a realidade cotidiana para suas aulas para que os alunos enxerguem 

sentido no que estão estudando e onde possivelmente aplicarão.  

No processo seletivo de mestrado em Matemática, realizado em 2008, na universidade 

que frequentava, não logrou êxito. Tal área não o agradava, pois seu foco era a sala de aula. 

Algo que encontrou ao ser selecionado no mesmo ano como professor supervisor de 

licenciandos do PIBID cuja atribuição era acompanhar, orientar e preparar esses estudantes para 

atuação como docentes nas escolas. Com essa experiência colocou em prática situações que 

desejava, mas que não eram possíveis pela falta de recursos humanos e financeiros. Pelo PIBID 

participou de vários eventos e realizou, em 2014, um curso de atualização na Universidade de 

Aveiro, em Portugal, importante para seu aprendizado. A participação em eventos e cursos 

fomentavam a vontade de querer aprender mais.  

Com o desejo de continuar os estudos cursou disciplinas no Mestrado Profissional em 

Educação Matemática que rendeu aprendizagens e fortaleceu a vontade de querer aprimorar 

seus conhecimentos. Tentou várias vezes ingressar nesse programa, sendo aprovado em 2014. 

Feliz pela conquista, mas ciente de que enfrentaria grandes desafios. Nos estudos do mestrado 

tem aprendido com as disciplinas e com o ser pesquisador. Sua pesquisa tem como foco a 

Modelagem Matemática como guia para aprendizagem de conteúdos de Geometria. Percebe 

que é possível o professor tornar a aprendizagem dos alunos mais prazerosa e eficiente com 

estudos e planejamento, características que resume sua postura como professor, além daquelas 

destacadas acima. Pretende continuar alçando novos voos e quem saber chegar ao doutorado.  

 

Barnabé e a presença constante da família 

“O professor deve ensinar. É preciso fazê-lo. Só que ensinar não 

é transmitir conhecimento. Para que o ato de ensinar se 

constitua como tal, é preciso que o ato de aprender seja 

precedido, ou concomitante ao ato de aprender o conteúdo ou o 

objeto cognoscível, com quem o educando se torna produtor 

também do conhecimento que lhe foi ensinado” (Paulo Freire). 

 



88 
 

Barnabé nos mobiliza com a presença e o acompanhamento marcante da família em sua 

trajetória de formação. Narra suas dificuldades, a preocupação da Matemática ser compreendida 

pelos estudantes em seu cotidiano e os projetos que vislumbra para a área educacional.  

Nomeia seu memorial de formação como “Parte de Minha Vida”, apontando para o fato 

de uma narrativa conter apenas uma parte da vida selecionada pelo sujeito e não ela toda. Com 

idade de 31 anos, Barnabé se considera uma pessoa dedicada e séria com seus propósitos. Tendo 

o pai falecido quando tinha 14 anos, sua mãe cuidou e educou ele e as irmãs em uma cidade na 

Região dos Inconfidentes. Descreve-a como uma mulher de pulso firme, exigente e que sempre 

aconselhou seus filhos. Sustentava a família com o trabalho de professora dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Observa não ter tido influência direta da mãe na escolha da profissão.  

Sua mãe era professora em uma escola que estudou, logo isso lhe causava estranheza. 

Vê como algo bom, pois qualquer deslize era de conhecimento de sua mãe que intervinha para 

a mudança de conduta. Assim, se via sempre cercado de cobrança.  

Na Educação Básica via que a importância das disciplinas se relacionava à quantidade 

de conteúdos a se estudar, logo Português e Matemática estavam no topo da lista. Os professores 

se preocupavam em explicar bem os conteúdos, porém eram sempre aulas expositivas e 

padronizadas na exposição do conteúdo (conceito/propriedade/exemplo/exercício de fixação). 

Barnabé não “gastava” muito tempo para fazer as atividades da escola em casa, pois 

cumpri-las era sinônimo de autorização dos pais para brincar, afinal “primeiro a obrigação e 

depois a diversão [...] inúmeras vezes minha mãe arrancava algumas folhas de meu caderno 

para que eu fizesse as atividades propostas novamente com capricho”. As repreensões da mãe 

eram importantes, pois como professora entendia desse “espaço” e tinha “vantagem” por ter 

alguém que encurtava os caminhos em relação aos estudos.  

Estudou em escolas públicas estaduais até o Ensino Fundamental II. Suas notas eram 

sempre boas e teve uma relação de muito respeito com professores e colegas. A motivação de 

tais notas vinha do fato de querer deixar os pais felizes e se sentir realizado consigo mesmo.  

No Ensino Médio começou a estudar no Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET) – atual Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), por influência dos pais e familiares. 

Em sua visão era uma escola diferente que exigia mais disciplina com os estudos. A diferença 

se dava em termos de espaço físico e também dos profissionais, no caso, os professores eram 

Mestres e Doutores. A infraestrutura possibilitava ter uma educação de boa qualidade. É 

interessante observarmos que esse tipo de educação se faz com a valorização do professor e 

isso implica dentre tantos fatores, na estrutura ofertada para o profissional desenvolver seu 
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trabalho. Como afirma Barnabé, as aulas dos professores não se diferenciavam, mas a estrutura 

colaborava para quem estava em busca de uma aprendizagem de boa qualidade.  

Destaca que os professores sempre buscavam saber o motivo dos estudantes não 

entenderem o conteúdo, questionando, mediando e fazendo-os serem mais participativos. No 

Ensino Fundamental todos eram passivos seguindo no automático (escutar, compreender e 

fazer). A professora do 1º ano usava apenas livro didático, já no 2º ano havia uso de outros 

recursos visuais e concretos, porém não saía da ludicidade. Apesar de ser importante e permear 

a didática, muitas vezes estava desconexa dos conceitos, ou seja, não havia ponte entre o assunto 

e o material utilizado. A partir do Ensino Médio, em virtude dessas experiências passou a ter 

uma postura diferente diante dos estudos. 

Define a escola como um local de aprendizado e em sua narrativa comenta que tinha um 

relacionamento de amizade com a Matemática pautado na troca, pois esse campo fornecia 

elementos para entender algumas questões e pelos estudos da Matemática, que não eram 

obstáculos para ele, se superava e entendia a proposta. Mas, ainda sem atentar à sua relação 

com o cotidiano. Sublinha que tal conduta é importante para que o estudante a partir da 

mediação do professor avance em suas próprias conjecturas e atinja um pensamento crítico e 

reflexivo ao trabalhar com os porquês dos conceitos matemáticos. Vários trechos reforçam o 

cuidado e a influência dos pais em sua vida estudantil.  

Via a Matemática como algo padronizado, sendo apenas a transmissão do que o 

professor sabia para o estudante, para torná-lo melhor e mais esclarecido. Como professor 

entende o ensino como uma construção com o aluno, para refletir, criar estratégias e se tornar 

crítico para evoluir em sua aprendizagem. Destaca que sua aprendizagem sempre esteve voltada 

para o mecânico. Durante a solução de exercício comparava os seus com os do colega em uma 

espécie de motivação, para ter um parâmetro. Nas aulas, quadro e livros eram sempre utilizados 

dentro de uma perspectiva que denomina “método tradicional”. A Matemática era trabalhada 

de modo maçante e descontextualizado, em que os professores prezavam pela repetição.  

Após ingressar no Ensino Médio percebeu que a forma como a Matemática havia sido 

discutida em sala de aula não era a forma mais adequada de aprendizagem. Seu rendimento 

nessa etapa de ensino diminuiu, devido às novas formas de resoluções de problemas cobradas, 

cujas respostas eram mais bem elaboradas e justificadas. A adaptação a um novo estilo de 

aprendizagem gerou dificuldade, tristeza e até mesmo apareceu como um fator de incapacidade. 

Os modos de avaliar para ele expressavam sua aprendizagem. Hoje os vê como algo 

contínuo e gradual, em um processo de olhar para cada aluno individualmente. Além disso, 
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entende que é o aluno quem faz o aprendizado e não o professor, e é sua responsabilidade 

construir seus conhecimentos, a partir da mediação do professor.  

Após se formar no Ensino Médio (2004), estudava para ingressar no curso de 

Engenharia de Minas, curso este que a família queria, mas não ele. A escolha da profissão ia 

além do que a família queria, essa era uma decisão sua a partir de sua familiaridade com a área. 

Nesse período passou em um curso para Técnico de Segurança do Trabalho, onde foi monitor 

de Matemática, o que lhe propiciou uma nova relação com a Matemática. A partir daí começou 

a ver a Matemática com outros olhos e percebia que gostava de ensinar. Essa aproximação o 

fez pensar em ser professor e foi uma forte influência na decisão em ser professor.  

 Em 2007 começou o curso de Matemática. A escolha se deu pela afinidade com a área 

e pela pretensão em não ficar no curso, mas usá-lo para a transferência para Engenharia. No 

mesmo ano foi nomeado em um concurso público para cargo administrativo. Em decisão com 

a mãe deu continuidade ao curso de Matemática. Sua preocupação não era aprender para ele, 

mas para ensinar e pela Licenciatura poderia dialogar com os estudantes.  

Como trabalhava, não pode participar das atividades que o curso proporcionava e ficava 

chateado, pois poderiam-no aproximar daquilo que enfrentaria no futuro e até mesmo ajudá-lo 

a ser mais reflexivo. Essa não é uma situação enfrentada apenas por Barnabé, mas por muitos 

outros estudantes brasileiros que têm o tempo dividido entre o trabalho e os estudos.  

Na graduação se aproximou das disciplinas voltadas para a Educação, pois não estava 

ali apenas para aprender para si, mas também para ensinar. Destaca uma professora da 

graduação que sempre se dedicou ao planejamento das aulas, colocando os futuros professores 

como parte do processo e fazendo-os se sentirem como professores ao aproximá-los da 

realidade do ambiente escolar, ao elaborarem atividades ou discutirem sobre esse lugar.  

Para ele, a licenciatura é o início para ser professor, mas é no dia a dia da profissão que 

o docente se depara com as situações. Comenta sobre a distância entre a Matemática Escolar e 

a Matemática Acadêmica. Esse distanciamento o desmotivou no início de sua carreira, pois 

sentia que os estudos da graduação não pareciam ter sentido com as situações deparadas na sala 

de aula. Ressalta que a conversa com os colegas e a leitura de textos o ajudaram a entender e a 

se aproximar do ambiente escolar. No estágio se aproximou da realidade da escola.  

Sua atuação profissional se deu, na maior parte do tempo, em cargo administrativo 

envolvendo o controle e o registro acadêmico dos estudantes. Vê a escola a partir de sua 

colaboração administrativa. Atuou como docente durante um ano e meio. A experiência com a 

docência em um curso preparatório foi um momento em que aprendeu na prática com os alunos. 

O curso se destinava a pessoas mais amadurecidas, contribuindo para a troca de experiência 
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devido à disposição em aprender. Nessa instituição estudou durante o Ensino Médio e pensa 

que ser professor ali foi gratificante para retribuir à outras pessoas o que aprendeu anos antes.  

Após esse período lecionou para uma turma do Ensino Médio. Isso implicou em 

perceber a sala de aula com outro olhar, o qual não é possível na Licenciatura. Sempre adotou 

uma postura de professor mediador em suas aulas. Finalizou essa etapa da docência com um 

sentimento de “querer mais”, de investigar mais a escola. Com isso, fez uma Pós-Graduação 

lato sensu em Educação Especial e Inclusiva e percebeu os desafios para preparar e ministrar 

aulas para alunos com necessidades especiais. Depois dessa etapa escolheu fazer o Mestrado 

Profissional em Educação Matemática, procurando ter um olhar investigativo para o ensino e a 

aprendizagem da Geometria. Em suas aulas, Barnabé se põe em uma situação de alteridade ao 

colocar-se no lugar de seus alunos, vendo a partir de suas lentes.  

 

Benta e as lutas diárias 

“Gosto de ser gente, porque, mesmo sabendo que as condições 

materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e 

ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras 

de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa 

histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não 

se eternizam” (Paulo Freire). 

 

Benta teve uma trajetória profissional distinta e afirma seu desejo de continuar na área 

de Educação para lutar por um mundo melhor. Sua narrativa nos marca com sua simplicidade 

e está impregnada dos cuidados e dedicação dispensados à família. Inicia se situando em relação 

à sua família. Benta tem 40 anos e é filha de um casal que teve quatro filhos, que sempre 

residiram em uma cidade mineira da Região dos Inconfidentes. São considerados por ela como 

muito trabalhadores, que não tiveram medo do trabalho e nem dos desafios. Sente muito orgulho 

de sua família. Sua narrativa é marcada por uma forte religiosidade.  

Da pré-escola tem as mais belas lembranças, como o cheiro da massinha, dos grãozinhos 

de macarrão utilizado nas colagens, dos coleguinhas, experiências que fazem-na exclamar “ai 

que coisa boa!”. No Ensino Fundamental I, adorava os momentos de competição para acertar a 

tabuada toda e se lembra da pequena dificuldade em frações. Durante a escolarização, passou 

por mudanças de escola que, em sua visão, apesar de no início terem sido trágicas, contribuiu 

para seu crescimento e experiência, quando aprendeu com as dificuldades. 

Benta teve uma trajetória bem diferente. Percorreu um caminho mais longo para chegar 

à Matemática. Há um projeto pessoal forte em relação à trajetória percorrida (bom emprego, 

constituir família, estudar). No ano seguinte à conclusão do 8º ano começou o curso técnico em 
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Metalurgia na antiga Escola Técnica Federal (atual IFMG). A escolha se deu por influência do 

pai – soldador metalúrgico – e contato com as informações que constavam no manual do 

estudante a fez se simpatizar ainda mais. “Estudar na antiga Escola Técnica era um sonho, pois 

me enchia de esperança de poder estudar numa escola de referência e a chance de encontrar um 

bom emprego. O que eu queria era estudar de verdade, trabalhar em um bom lugar e constituir 

minha família”. Podemos perceber que esse sonho, envolto por uma questão social e financeira, 

era a ponte, a confiança e a esperança de dar rumo à sua vida.  

Durante os quatro anos do curso técnico trabalhou em um supermercado, sendo uma 

fase caracterizada como boa e promissora. Com o término do curso, fez estágio em uma 

empresa metalúrgica, o qual concretizou em um momento propício para aprender e conhecer 

na prática um pouco mais a área e o contexto que a envolve. Por essa experiência expõe 

“Consegui ver que aqueles operários trabalham e se esforçam demais, Deus os proteja e suas 

famílias também”. Sem perceber chances de um emprego, começou a trabalhar em uma loja de 

informática por mais ou menos três anos e então decidiu retornar à Escola Técnica para realizar 

o curso de Gemologia e Lapidação. Por esse curso trabalhou, dois anos, em um Museu de 

Mineralogia, durante o qual tinha contato direto com o público visitante. A trajetória de Benta 

se dá nas oportunidades que apareciam para conseguir um emprego e ter condições financeiras.  

Após esse período iniciou o curso de Licenciatura em Matemática (1998-2003). Ficou 

muito entusiasmada com a aprovação, pois gostava muito de Matemática, sendo uma alegria 

para ela e toda a família. Antes disso tentou vestibular para as Engenharias Metalúrgica e Civil. 

A graduação não foi fácil devido aos estudos e ao trabalho, o que exigia disciplina. Essa era a 

realidade da maioria dos colegas de turma, logo as conversas com eles ajudavam a aliviar as 

preocupações. O fato de ter tido professores muito empenhados a ajudaram a dar continuidade 

no curso. A dificuldade veio também porque na época estava se preparando para casar. Nesse 

período sempre contou com o apoio de sua família e do marido.  

Sobre a entrada na graduação, narra que sua turma, por ser a primeira e a única turma 

noturna do departamento teve muitas dificuldades como a falta de ônibus, o uso da biblioteca. 

Mas, esses obstáculos não os impediram na formação. Conta que teve muitas dificuldades em 

algumas disciplinas, fosse pela abstração exigida ou pela complexidade do próprio conteúdo.  

Gostou de outras duas disciplinas – Equações Diferenciais Ordinárias e Variáveis 

Complexas – devido a segurança transmitida pelo professor, por sua organização no quadro e 

no próprio planejamento das aulas, ao sempre fazer referência à aula anterior, fazendo-a 

entender o conteúdo. Narra que tem muita admiração por esse professor e que se um dia for 

lecionar no Ensino Superior pretende dar aula dessas disciplinas.  
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Os professores da graduação, alguns hoje lecionando no mestrado, eram muito 

empenhados e a ajudaram durante a trajetória de formação. Proporcionaram um novo olhar em 

relação aos obstáculos, fazendo-a entender que seriam passageiros e mostravam a chance de 

continuar os estudos. Benta narra que tais professores são responsáveis por uma parcela de sua 

formação e por isso tem gratidão por eles. Com o término do curso, não pensou mais em estudar 

devido ao cansaço. Afinal, tinha se esforçado muito e com isso acabou colocando as pessoas 

que estavam à sua volta nesse ritmo corrido também, logo, era hora de dar um tempo para todos.  

Conciliou o trabalho como técnica em um órgão de advocacia (1999 – 2009) com a 

docência, quando passou por seis escolas entre 2004 e 2008. No trabalho em cada escola buscou 

atender ao conteúdo programático e às necessidades dos alunos, dando chance de avançarem 

nos estudos.  As aulas com o mesmo conteúdo ocorriam de modo diferente e lamenta não ter 

utilizado outros recursos além do quadro negro e giz, mas se fosse lecionar novamente tentaria 

dar aulas mais diversificadas.  

Benta comenta que cada escola tinha seu ritmo e eram bem distintas, cada uma com suas 

qualidades e dificuldades. Alguns aspectos dessa diferença podiam ser observados pelas 

próprias condições dos alunos, como o vestuário, a falta de condição financeira, a presença do 

responsável, a idade dos alunos por série, a dificuldade com a matéria e ainda a relação da 

escola e o seu bairro. Apesar do pouco tempo em sala de aula, julga ter sido uma oportunidade 

de muita aprendizagem, o suficiente para querer estudar mais e se capacitar profissionalmente.  

Nesse tempo de docência, observou dificuldades suas e de seus estudantes. Sobre a 

dimensão pessoal comenta que poderia, no Ensino Fundamental II, ter tido mais paciência e no 

Ensino Médio teria que melhorar seu domínio do conteúdo. No geral, avalia que deveria ter 

utilizado mais recursos no desenvolvimento de suas aulas. Quanto aos estudantes ressalta a 

dificuldade em conteúdos anteriores e com a indisciplina, nesse sentido tentava conversar com 

os alunos para ganhar a confiança e assim trabalhar os conteúdos Matemáticos. 

Na primeira escola lecionou para estudantes com idade mais avançada, isso a ajudou 

muito no primeiro ano de docência. Era motivador, pois levavam o estudo com seriedade e 

responsabilidade, tinham consciência da importância dos estudos e sede para aprender. Em 

outra turma, teve problemas com indisciplina, dificultando o processo de ensino e 

aprendizagem. Sinaliza que os alunos a ensinaram a lecionar, a ser professora. Ao ensinar, a 

atenção deve estar voltada para o aluno de modo a ver se ele está aprendendo, se não 

compreende, isso gera uma frustração no professor. Fica feliz quando a turma responde ao 

esforço pessoal e profissional do professor. Destaca a interação do corpo docente. Da segunda 
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escola evidencia o acompanhamento da gestão e o envolvimento da comunidade, como o apoio 

dos pais, algo significativo para o desenvolvimento da escola e de si como professora.  

Outras duas escolas tinham uma característica em comum: ensino supletivo, conhecidos 

por sua curta duração na formação. Benta achou corrido e prejudicial devido ao tempo de 

aprendizagem necessário aos estudantes, visto que cada um tem um tempo para aprender. Na 

terceira escola conheceu realmente o que era dificuldade financeira, bem como problemas com 

drogas e segurança. Da escola seguinte, enfatiza a questão da direção e alunos saberem aonde 

queriam chegar, tinham foco. Em outra escola trabalhou com o Telecurso, modalidade que 

também não gostou devido às aulas ministradas em vídeos. Critica essa modalidade de ensino, 

pois o professor não tinha espaço para realizar seu trabalho, não “administrava” suas aulas, 

devido à estrutura enrijecida, era corrido. E por fim, a última escola a trabalhar foi o antigo 

CEFET (atual IFMG), cuja estrutura ajudava os professores a preparem suas aulas, além de ser 

“um nível bem próximo do que desejamos para desenvolver nossos trabalhos”.  

Após essa etapa da docência, continuou no CEFET no cargo de Assistente em 

Administração, lugar onde hoje está responsável pelo Laboratório de Matemática. É por conta 

desse emprego que está fora da sala de aula, mas pretende voltar a lecionar. Como comentamos 

a narrativa de Benta é permeada por sua religiosidade. Logo, nos chamou atenção um dos 

excertos de sua narrativa “Estou fora da sala de aula com previsão, se Deus quiser para voltar. 

Tenho aceitado tudo que Deus está colocando para mim e por isso não fico triste, na verdade 

fico ansiosa para entender qual é a minha missão e por isso tento fazer o que está ao meu 

alcance”. Esse trecho vem logo após mencionar que em todas as escolas trabalhou via contrato, 

o que gerava um desconforto profissional e pessoal, era inseguro para ela e a família. Desse 

modo, conseguiu um emprego que mesmo contrariando sua vontade e desejo de estar na sala 

de aula, dava a estabilidade que procurava. Assim, espera poder voltar à escola para exercer o 

trabalho que lhe agrada, mas necessita de segurança. Para isso, conta com a Providência Divina, 

algo que é externo a ela e que vem em seu auxílio.  

Com o passar do tempo, surgiu uma vontade de voltar para a escola, “Depois de fazer 

um curso longo ou curto sempre tenho vontade de voltar e melhorar algo e aprender mais 

alguma coisa, não gosto de ficar na mesmice”. Sua volta se dá pelo gosto pela Matemática e 

por sua busca em ser uma profissional melhor e pelo desejo de querer estar nesse ambiente.  

Durante alguns anos, tentou o Mestrado Profissional em Educação Matemática, mas, 

como não teve sucesso, cursou uma disciplina isolada na instituição sobre Modelagem 

Matemática, à qual teve grande contribuição em sua formação. Admira a professora da 

disciplina por extrair a iniciativa e a dedicação dos alunos, sendo características que busca como 
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professora. Sua entrada ocorreu em 2014 e foi muito desafiador, um momento de aprendizagem. 

“Só de início assim que fui aprovada para o mestrado já fiquei sabendo que estava amavelmente 

grávida”, com problemas de saúde durante a gravidez as dificuldades aumentaram, “mas com 

muita fé tudo foi restabelecido e cada dia passou a ser uma vitória. Neste período tive o apoio 

de sempre do meu marido e da minha família”. Após certa idade e com muitos compromissos, 

o natural é que as pessoas procurem tranquilidade, mas ela desejava continuar os estudos. 

O mestrado foi um momento rico de aprendizagem com os professores e de compartilhar 

alegria, dúvidas e preocupações com os colegas. É interessante observar o companheirismo e 

os elementos que transpõe a todos que estão envolvidos nesse processo de formação. Uma 

oportunidade de enxergar de outro modo o que está ao seu redor de maneira crítica, na tentativa 

de ser construtiva. A volta aos estudos, a colocou diante de novas metodologias, a conhecer 

maneiras diferentes de trabalhar dos colegas, a aprender com os professores, orientadores e 

colegas. Após a experiência do mestrado se sente mais segura.  

O encanto pela Modelagem Matemática veio durante uma disciplina na graduação. A 

explicação de um professor despertou um novo olhar e atenção para entender como a 

Matemática se faz presente no cotidiano das pessoas e a importância de interpretar os resultados 

ao resolver uma situação problema, via Modelagem Matemática. A pesquisa desenvolvida no 

mestrado tem ajudado a incrementar seu trabalho no Laboratório de Matemática, melhorando 

seu desempenho para ajudar nas necessidades desse local. O Laboratório é um modo de realizar 

seu desejo de estar mais próxima da sala de aula, visto que, de modo indireto, está contribuindo, 

a partir do trabalho de um professor, para o ambiente escolar.  

 

Nastácia e o sonho de ser professora 

“Como presença consciente no mundo não posso escapar à 

responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro 

produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou 

irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo e se careço 

de responsabilidade não posso falar em ética. Isto não significa 

negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que 

estamos submetidos. Significa reconhecer que somos seres 

condicionados mas não determinados. Reconhecer que a 

História é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o 

futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável” 

(Paulo Freire).  

 

Os sujeitos vão vivenciando transformações mediante suas experiências. Sendo que o 

cenário vivido por nós é um conjunto de vários fatores, por isso é importante olhá-los. Com 34 

anos de idade, Nastácia, em seu memorial, nos dá pistas do modo como foi se transformando. 
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No início de narrativa apresenta o necessário, mas quando se refere à sua profissão, desabafa e 

nos arranca lembranças. Cheia de garra traça as condições materiais e sociais, as dificuldades 

financeiras e as lutas para ser professora, nos encantando com seus sonhos. Em alguns 

momentos aponta uma visão um pouco negativa das situações. 

Intitulando seu memorial como “A trajetória de uma professorinha” comenta que é 

muito dedicada e determinada, procurando sempre dar o seu melhor em tudo que se propõe a 

realizar. Casada e com uma filha de 14 anos, é filha de uma dona de casa e de um trabalhador 

da tecelagem. Devido às dificuldades financeiras familiares, sempre viu nos estudos uma 

chance de ter uma vida melhor e de ajudar os pais, oportunidade de superar o contexto e as 

condições financeiras e sociais que vivia. A mãe sempre a motivou nos estudos, pois por ter 

abandonado os estudos para casar, via que se tivesse estudado poderia ter um bom emprego. 

As experiências do início da Educação Básica nem sempre vêm como boas lembranças. 

São marcadas pelos preconceitos sofridos devido ao porte físico, período em que prefere não 

se lembrar. “Como eu era muito gordinha e ainda usava óculos, os colegas sempre mexiam 

comigo, então eu gostava de estudar, mas não gostava de ir para a escola”. É a única que se 

recorda desse tempo com lembranças ruins. Nos marca profundamente sua última frase, que 

nos leva a pensar que muitas vezes a escola se torna um ambiente sufocante para o estudante. 

De tal modo, que gosta dos estudos, porém se recusa a estar no lugar onde pode aprimorá-los.  

Estudou sempre em escolas públicas e não se recorda da escolarização. Ressalta que 

sempre tirava as melhores notas e se lembra das professoras, porém, não evoca a relação com 

elas. No início é possível perceber que ela percorre sua trajetória de forma afastada das pessoas, 

caminhando e estudando sozinha ou com pouquíssimas pessoas consigo.  

Gostava bastante de Matemática e a cada ano melhorava sua relação com a disciplina. 

O desempenho vinha não da motivação ou influência dos professores, mas pelo desafio de 

resolver os exercícios e encontrar a resposta certa. Como o final do livro incluía as respostas, 

ficava raciocinando as maneiras de resolver os exercícios. A progressão vinha sempre de seu 

esforço diante das situações, algo presente em seu memorial, sem influência de outros. 

Em sua vida escolar passaram muitos professores, os quais sempre seguiam um padrão 

de aulas: explicação do conteúdo, resolução de exercícios e avaliação por meio de provas. 

Gostava das disciplinas da área de exatas. Se lembra da disciplina de Biologia, pois o professor 

sempre dava a mesma prova todo ano. Como não era boa em esportes, nas aulas de Educação 

Física ficava no banheiro resolvendo exercícios de Matemática. Ao longo de sua narrativa é 

possível ver que Nastácia é muito marcada pelo olhar do outro em relação a si mesma.  
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Nas aulas de Matemática, sempre se dispunha a ajudar os colegas com dificuldades na 

disciplina. Este era um modo de estudar e sentia um bem-estar em fazer isso. Como a família 

era pobre, seus livros eram de segunda mão, isso quando conseguia comprar. “Não me lembro 

de ter utilizado um livro novo. Isso marcou minha vida, pois na sala em que estudava muitos 

tinham os livros e não davam valor, iam para a aula, mas não utilizavam os livros”. Essa 

narrativa demonstra sua indignação, da desvalorização pelos colegas em relação ao uso dos 

livros, mas também aponta para suas condições materiais precárias de estudo, em um tempo 

que não havia políticas de distribuição gratuita de livros para o Ensino Médio pelo governo.  

No Ensino Médio decidiu ser professora de Matemática, afinal, era uma área que 

gostava e tirava boas notas, por sua facilidade e interesse com o assunto. Gostava de apresentar 

trabalhos, por se identificar com o contexto, ou seja, nas pequenas experiências da sala de aula 

ia descobrindo sua afeição pela profissão. A escolha veio pela situação financeira, pois 

precisava de uma profissão com baixo investimento e retorno financeiro rápido, que não tivesse 

muitos gastos e também porque tinha o curso de Matemática na cidade que morava, então todos 

esses fatores pesavam em sua decisão. Hoje não escolheria outra profissão.  

A única coisa que faria diferente é não ter se acomodado com o trabalho em escola da 

rede estadual e ficado algum tempo sem estudar. Recorda do encontro com uma colega do 

período de faculdade, que fez o doutorado e trabalha em um instituto federal, sobre isso aponta 

“trabalha bem menos e recebe muito mais. Sem falar que não precisa se preocupar com 

problemas de indisciplina dos alunos”. Quando trata disso, podemos perceber uma ponta de 

arrependimento de Nastácia, principalmente pela situação de trabalho que vivencia, algo que 

novamente aparece o estudo como aquele que daria melhor condição para si. Mas, também 

aparece novamente uma comparação de sua vida em relação ao “estado” vivido pelo outro.  

Nesse período de Ensino Médio se dedicou intensamente aos estudos para passar no 

vestibular, algo que fica marcado como sendo uma conquista que dependeu apenas de si, sem 

contribuições alheias. Foi aprovada na Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) em 

um curso noturno de Licenciatura em Matemática e afirma que “a oportunidade de ter uma 

profissão para mim foi indescritível”. Essa frase vem carregada de um sentimento de 

independência e rompimento de um ciclo. Poderia melhorar sua condição de vida. Se sentia 

feliz, aliviada e agradecida, pois uma tia havia se comprometido a pagar a taxa de inscrição e 

as mensalidades do curso. O dinheiro marca sua concepção de trabalho.  

Na graduação as turmas eram cheias atrapalhando as aulas. Os estudantes não eram tão 

dedicados, assim procurava sempre sentar na primeira carteira para conseguir ouvir e ver 

melhor. Os professores eram tradicionais, revezando entre quadro e livro, sem muitas inovações 
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didáticas, seguindo um “mesmo jeito”: o professor falava, o aluno escutava, fazia exercícios e 

tirava as dúvidas e em seguida passava ao próximo conteúdo. Alguns cobravam em suas provas 

da mesma maneira que ensinavam durante as aulas, outros nem tanto. Reflete que a avaliação 

deve ser coerente com a prática do professor em sala de aula.  

Se lembra de uma professora da graduação que lecionava Álgebra Linear que tornou-se 

sua amiga. Destaca que aprendeu bastante com essa professora devido à sua exigência, 

organização e comprometimento. Admirava muito seu trabalho, sendo sua inspiração por sua 

postura como professora e pela “vida normal” (casada, com filhos e se tornou uma professora 

universitária). Foi também fonte de estímulo e encorajamento, fazendo-a acreditar que é 

possível estar em tal posição. Hoje essa professora trabalha em uma universidade federal e a 

pretensão de Nastácia é trabalhar junto com ela. Seu sonho em estar no Ensino Superior é por 

acreditar que lá não terá problemas com indisciplina, “poderei exercer finalmente a função para 

que me formei: ser professora de Matemática e não babá com faculdade, como tenho sido nos 

últimos tempos”.  

Nastácia se vê como uma pessoa que nunca gostou muito de conversar e que não tinha 

muitas amizades, pois estava sempre ocupada com os estudos ou trabalho. Afirma que até hoje 

tem receio de Estatística pelas experiências com as aulas, em razão da conduta do professor. 

Expressa suas dificuldades para estudar, ao dividir seu tempo entre trabalho e estudos. Muitas 

vezes fazia trabalhos ou exercícios no horário de outras disciplinas.  

Durante a faculdade começou a trabalhar em um cursinho de aulas particulares, que 

tinha como público estudantes que iam fazer vestibular ou concurso e no último ano trabalhava 

em escolas do estado por meio de contrato temporário.  

Como aspecto positivo aponta as conversas e troca de experiências com colegas 

professores que a ajudavam em sala de aula. Partilhar sobre as dificuldades e as experiências 

em sala de aula dava segurança e como professora contratada os alunos não a respeitavam. 

Nastácia acredita que se essas conversas tivessem sido feitas na graduação teria ajudado em 

suas aulas, percebendo uma inexperiência sobre o cotidiano escolar de alguns professores. No 

estágio não deu aulas, apenas observava a professora e vê que se tivesse tido oportunidade de 

dar aulas ela teria aprendido mais sobre a postura docente no ambiente escolar.  

Uma de suas dificuldades foi conciliar os estudos não apenas com o trabalho, mas 

também com a maternidade precoce. No primeiro ano da graduação engravidou e se casou. 

Após o término da faculdade fez cursos gratuitos devido à condição financeira, dentre eles um 

curso sobre Inclusão Escolar e uma Pós-Graduação lato sensu em Matemática. Em sua narrativa 
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sempre deixa claro o gosto pelos estudos, por ver nos estudos mais chances de conseguir um 

emprego melhor, além da oportunidade de adquirir mais conhecimentos para atuar melhor. 

O início da carreira se deu com as experiências como professora substituta, cujo fator 

atrapalhava, pois como ficava por pouco tempo os alunos não realizavam as atividades 

propostas. Tentava conversar e se aproximar dos estudantes, mas por aparentar ter idade 

próxima à deles, não era considerada como professora e apresentavam resistências em aprender. 

Já os colegas de profissão, muitas vezes, não colaboravam uns com os outros, principalmente, 

quando o professor era novato e substituto, sendo suas impressões as piores possíveis. Nessa 

experiência tenta se afirmar como professora perante os alunos, mas se frustra com o trabalho 

difícil, pois não era o “padrão” de professores que os estudantes queriam.  

Ressalta que gostou de trabalhar na EJA e nesse espaço lecionou para alunos surdos; 

constituindo-se em uma experiência gratificante, pois se interessavam em aprender. Nessa 

escola, como a equipe era unida, foi possível desenvolver bons trabalhos. Vê que a união 

daqueles que fazem parte da comunidade escolar é importante para apresentar o propósito da 

escola. Sente saudades desse tempo, pois como a gestão prestava apoio aos professores e a 

equipe docente era unida, esse fator refletia na relação com os alunos, que se tornava mais fácil. 

Situações de indisciplina dos estudantes e a falta de cooperação entre os pares a deixam 

frustrada. Desabafa que em meio a esse turbilhão de situações no ambiente escolar muitas vezes 

se sente sozinha. Considera que a função do professor é formar cidadãos, caminhando para uma 

vertente social da profissão. Deixa claro que sua tarefa é ensinar e controlar a indisciplina.  

   Fica muito feliz quando seus alunos aprendem e a procuram para contar que 

conseguiram um bom emprego ou deram continuidade aos estudos. Alunos que seguiram 

caminhos profissionais com esforço próprio, o que se assemelha à sua trajetória. Isso a deixa 

feliz por saber que, por sua profissão, consegue fazer diferença na vida de alguém, é o que dá 

sentido ao seu trabalho, sendo outro aspecto positivo presente em sua narrativa.  

Nastácia sonhava com a estabilidade em seu cargo, visto que isso poderia trazer um 

alento maior. Porém, a efetivação não trouxe mudanças significativas conforme imaginava, o 

que alterou foi poder estar sempre na mesma escola e dar sequência ao trabalho. A estabilidade 

trouxe melhora no relacionamento com os estudantes, pois já conhecia a escola e podia também 

planejar as aulas pensando em sanar dúvidas de conteúdos anteriores. Se tornou professora 

efetiva no estado de Minas Gerais pela Lei Complementar Estadual nº. 100106, de 05 de 

novembro de 2007. Tal lei teve como objetivo regularizar a situação previdenciária dos 

                                                           
106 Texto na íntegra: http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=100& 

ano=2007&aba=js_textoOriginal 
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servidores do estado, assim no texto em seu artigo 7º prevê que “Em razão da natureza 

permanente da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, os servidores em exercício na data 

da publicação desta lei” (MINAS GERAIS, 2007), a partir de algumas situações previstas no 

texto. Essa lei efetivou servidores públicos sem aprovação prévia em concurso público, o que 

suscitou uma ação de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja 

decisão determinou o desligamento de servidores efetivados em tal situação.  

Tal situação gerou desconforto e desrespeito aos profissionais efetivados por essa lei, 

conforme trouxe Nastácia. Narra que passou por humilhação na escola por outros professores, 

que “faziam questão de jogar na nossa cara que seríamos demitidos [...] Falaram até para os 

alunos em sala. E eles ficavam perguntando sobre o assunto. Eu me senti muito humilhada”. 

Isso provocou indisciplinas dos alunos, pois pensavam que não deveriam respeitar aqueles que 

estavam nessa condição. Foi a partir disso que decidiu tentar ingressar no mestrado.  

Por várias vezes tentou o PROFMAT, não obtendo sucesso tentou o Mestrado 

Profissional em Educação Matemática e conseguiu ser aprovada. Na Educação Matemática 

encontrou sentido para seu trabalho. O mestrado ajuda a ser professora, sendo um espaço de 

conversa sobre as situações de sala de aula, onde busca novas estratégias para seu trabalho.  

Se entusiasma ao dizer que no mestrado os pós-graduandos estudam textos dos 

professores do programa, sobre isso afirma que “[...] quando tenho uma dúvida tiramos com o 

autor do texto. Para mim é como se eu pudesse conversar com o livro... Eu acho isso um 

máximo”. Esse fato a faz pensar em sua responsabilidade e atitude como docente em produzir 

conhecimento e por isso busca estudar o assunto para sanar suas possíveis dúvidas e 

dificuldades. Está crescendo como profissional e pessoa, e as mudanças advêm pelo contato 

com profissionais que são comprometidos com sua prática. Lamenta não conseguir mais tempo 

para estudar devido ao trabalho. Tem a orientadora como inspiração por sua postura profissional 

e pessoal, sendo competente no que se dispõe a realizar, ajudando-a no cotidiano escolar.  

No mestrado desenvolve um projeto de formação docente voltado para o ensino de 

Matemática para surdos nos moldes da Escola Inclusiva, o qual proporciona momentos de 

aprendizagem para si e para os professores no sentido de amadurecer e atualizar as estratégias 

pedagógicas. Deseja tentar o Doutorado para conseguir um emprego melhor e acrescenta “Eu 

não quero continuar a lecionar para quem não quer aprender e por um baixo salário”.  
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Lobato e a busca pela inserção social  

“Não posso entender os homens e as mulheres, a não ser 

mais do que simplesmente vivendo, histórica, cultural e 

socialmente existindo, como seres fazedores de seu 

‘caminho’ que, ao fazê-lo, se expõem ou se entregam ao 

‘caminho’ que estão fazendo e que assim os refaz também” 

(Paulo Freire). 

 

Lobato, aos 26 anos de idade, mostra sua experiência e carinho com sua profissão e seus 

alunos, sua história é aquela do menino do interior que se muda para a capital de modo a dar 

continuidade nos estudos. Na profissão sobressai o vínculo com a questão da inserção social, 

isso é evidente já no título de seu memorial “Etnomatemática e Libras: Uma jornada acadêmica 

em busca do ensino e aprendizagem da Matemática”. Lobato é mais contido, conta uns detalhes 

aqui e outros acolá, mas à medida que a conversa rende alguns elementos vão emergindo.  

Morou com os pais e os dois irmãos em uma cidade da Zona da Mata mineira. Família 

humilde que vive na zona rural e arrecada sua renda no sítio a partir do trabalho com venda de 

leite. Os pais não tiveram oportunidade de estudar e não chegaram a concluir o Ensino 

Fundamental I. Já entre os irmãos um estudou até o 2º ano do Ensino Médio e o outro concluiu 

toda a Educação Básica, contudo, não quiseram dar continuidade à vida acadêmica. 

Estudou em escolas públicas, sendo que a escola do Ensino Fundamental I se localizava 

na zona rural. Tinha facilidade para realizar as operações básicas e a avó sempre estudava com 

ele e tinha paciência para ensinar a tabuada. Acentua não o fato de seus estudos com ela, mas a 

sua paciência em ensiná-lo. Recorda de duas professoras excelentes que ensinavam com 

dedicação e realizavam confraternizações com os alunos e suas famílias. Do Ensino 

Fundamental II ao Ensino Médio estudou em uma mesma escola que, por ser longe de sua casa, 

fazia o trajeto de transporte escolar.  

 No Ensino Médio se destacou nos estudos e enfatiza suas notas excelentes. Em uma 

aula de Matemática o professor fez alguns questionamentos e ele foi o único a responder. Fato 

que rendeu elogios do professor e as palavras de que ele seria um excelente profissional. Sentiu-

se envergonhado pelo elogio e também valorizado. A professora de Física também demonstrava 

orgulho de seu desempenho e dedicação nos estudos. Esses fatores o influenciaram a escolher 

o curso de Matemática, mas não só isso pesou em sua decisão. Quando foi escolher o curso 

tinha certeza que queria atuar na área de Exatas, mas teve dúvidas entre os cursos de 

Matemática, Física e Engenharia Elétrica por se identificar com esses cursos. Devido ao valor 

do curso e pela instituição optou pela Licenciatura em Matemática. A Engenharia era um curso 

caro e pouquíssimas faculdades ofereciam o curso de Física. Apesar da escolha, no início 
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pensava em fazer o curso de Engenharia após se formar, pois poderia aproveitar disciplinas. 

Como gostou da profissão descartou a possibilidade.  

Em 2008, iniciou a graduação, mas enfrentou desafios para conciliar o estudo com o 

trabalho em uma loja de móveis, no primeiro ano. Era cansativo e não dava tempo para estudar. 

Como consequência tirou notas ruins nas disciplinas, fato que o fez se sentir mal, pois nunca 

havia tirado notas tão péssimas. Decidiu sair do emprego para se dedicar aos estudos. 

No terceiro semestre começou a fazer estágios remunerados, os quais contribuíram para 

sua formação, pois estava atuando na área. Como a carga horária era pequena podia dedicar-se 

aos estudos. O estágio foi importante para sua permanência no curso, pois por suas experiências 

nesse espaço, percebeu o que é ser professor, adquirindo gosto pela profissão.  

Ao todo foram três estágios em lugares diferentes. Em um projeto de extensão que 

atendia jovens de escolas públicas e privadas com aulas gratuitas de Matemática, sua função 

era ajudar a coordenação e, em sala de aula, com reforço do conteúdo de Matemática. O segundo 

ocorreu em uma escola municipal, onde trabalhava com crianças de seis a doze anos, ajudando-

as nos deveres extraclasse e com oficinas e jogos de Matemática. Como não trabalhava 

diretamente com conteúdos e atividades próprias da formação que estava em andamento, 

decidiu realizar um outro estágio que propiciaria mais aprendizado e experiências. Este foi 

realizado em uma instituição filantrópica, com intuito de oferecer cursos profissionalizantes 

para adolescentes e jovens, propiciou crescimento profissional e pessoal, ao se relacionar com 

profissionais de diversas áreas. Pode aprender com a experiência individual de cada aluno e 

colega de trabalho. Nele ministrava cursos de Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e 

Planejamento Financeiro para jovens carentes ou em vulnerabilidade social. Assim, foi 

gostando da profissão e percebendo o que era ser professor e como era importante trabalhar na 

mesma área na qual está se formando.  

Os professores da graduação eram bem qualificados, davam excelentes aulas e se 

preocupavam com os alunos individualmente. Algumas disciplinas da área de Educação não 

foram proveitosas e julga ter sido por sua imaturidade ou pela metodologia inadequada.  

Um aspecto que destaca é o trabalho com estudantes com deficiência, o qual permeou 

todo o estágio. Na graduação teve somente duas disciplinas voltadas para isso, ou seja, não 

havia sido preparado para desempenhar tal atividade. Ao terminar a graduação (2011) buscou 

cursos de especialização para trabalhar com estudantes com deficiência (cegos, surdos e 

deficientes mentais). Explica que lecionar para os alunos cegos foi mais fácil, devido à bagagem 

de conhecimento matemático que tinham. As aulas para alunos surdos era desafiador devido à 

linguagem, visto que não sabia a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Já o trabalho 
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desenvolvido com deficientes mentais era ainda mais desafiador, pois tinham uma oscilação de 

reações ou demandas diferentes, para às quais não estava preparado. Mas, se viu amparado por 

outros profissionais que o ajudaram e contribuíram para sua prática profissional.  

Trabalhou com contratos temporários em três escolas, sendo uma instituição filantrópica 

e duas estaduais. Em 2012 foi efetivado na instituição filantrópica, local de seu estágio. Teve 

como função supervisionar o núcleo de Matemática, acompanhar estágios e coordenar 

atividades na área de Exatas. Teve muitas experiências, nas quais sentia necessidade de 

continuar sua formação e oportunidade de ministrar aulas para surdos, cegos, deficientes metais, 

físicos e intelectuais, além de atender alunos de realidades sociais diversas. 

No mesmo ano iniciou o curso de Libras, pois sua turma tinha uma aluna surda para a 

qual não foi disponibilizado um intérprete. Com o curso adquiriu fluência na língua e desde 

2016 trabalha em uma escola pública especializada em alunos surdos, em que todas as aulas 

são ministradas em Libras pelos professores.  

Ao terminar a graduação tinha o objetivo de ingressar no mestrado, mas não obtendo 

aprovação, em 2014 fez uma especialização em Ensino de Matemática. Nela aprendeu e 

relembrou diversos conteúdos da Matemática e da Educação Matemática, trazendo 

contribuições para suas aulas e, era, também, uma forma de se preparar para o Mestrado.  

Em 2015, iniciou o Mestrado Profissional em Educação Matemática, cuja pesquisa está 

voltada para o campo da Etnomatemática, observando o ensino e a aprendizagem de Educação 

Financeira para alunos surdos que se comunicam em Libras. A pesquisa surgiu de uma 

inquietação durante sua prática profissional sobre essa temática, devido à escassez de 

bibliografias e materiais adaptados para o ensino de tal conteúdo, além da defasagem no 

conhecimento sobre Educação Financeira dos amigos surdos. Logo, isso o motivou a realizar a 

pesquisa. Interessante observar aqui o fato da pesquisa surgir a partir de suas inquietações e 

história de vida, ou seja, vem confirmar que as pesquisas são biográficas à medida que se 

relacionam com o cotidiano do investigador, fazendo parte de seu meio. Está trabalhando 

também em um Centro de Apoio ao Surdo onde elabora materiais didático-pedagógicos de 

Matemática adaptados para esses alunos e ministra cursos de formação para professores da rede.  

 

Seres únicos, os professores de Matemática anunciam cada movimento dessa viagem 

entre estações e pessoas. As histórias de vida em suas individualidades, seguem esse percurso 

contínuo, nas idas e vindas transformadas pelos encontros e (des)encontros. Nessa travessia, se 

olharmos na perspectiva indicada por Ferrarotti (2014), o ser humano sempre está em busca de 

compreender seu cotidiano, problemas e tensões. Diante das particularidades, buscamos nesse 
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processo de escrita de si conhecer as experiências individuais desses professores de Matemática 

na interlocução com o coletivo. Esse movimento possibilitou compreender seus cotidianos sob 

seus próprios pontos de vista ao narrarem suas histórias.  

 Na descrição das singularidades adentramos nas tramas narrativas do que foi contado 

em cada memorial, os quais são relatos de suas recordações e de acontecimentos que despontam 

do passado, mobilizando novas histórias e reflexões. A partir dessas narrativas, situadas 

historicamente, conhecemos a trajetória formativa realizada por esses professores de 

Matemática. Em que cada história trouxe sua marca, aquilo que fez do professor o que ele é. É 

interessante perceber a nitidez com que se recordam de alguns fatos de sua história.  

A partir desses percursos podemos dizer que a profissão docente se compara a uma pedra 

preciosa. No estágio inicial em seu estado bruto, sem uma identidade firmada, possui uma 

beleza escondida que precisa ser lapidada para se transformar em uma obra prima valiosa. A 

cada lapidação se descobre uma nova face, brilho e forma. É um momento de descobertas. Ser 

professor é esse constante lapidar da profissão, dada em seu cotidiano, construída na batalha 

diária, nas dificuldades, na troca de experiências. É descobrir que por trás de cada olhar, existe 

uma esperança e um sonho. É necessário estar nesse constante processo de transformação e 

lapidação. Pois na lapidação se descobre o valor do ser professor e da profissão.  

Todos esses colaboradores, apesar das diferentes trajetórias percorridas têm em comum 

o fato de serem professores de Matemática e possuem outros elementos convergentes em suas 

trajetórias. Após conhecermos a trajetória de formação e as vivências particulares e específicas 

de cada professor de Matemática, percebemos que vários elementos eram comuns nas 

narrativas, faziam parte de um coletivo e se aproximavam.  

Assim, nos propomos no tópico abaixo apresentar as convergências, ou seja, aquilo que 

apareceu de modo mais insistente nas narrativas. Para organizar os movimentos analíticos 

dividimos em dois eixos maiores, que remetem a fase da trajetória profissional no processo de 

tornar-se professor e àquela em que os colaboradores exercem a profissão, dos quais ramificam 

eixos menores, que nos propiciam adentrar em detalhes dessas fases.   

 

3.2. Das especificidades às convergências: tornando-se professor 

“À escala de uma vida, o processo de formação dá-se a conhecer 

por meio dos desafios e apostas nascidas da dialética entre a 

condição individual e a condição coletiva” (Josso, 2004, p. 42). 

  

Muitos professores ao narrarem sobre sua trajetória falam da origem infantil, de sua 

opção pela profissão, das experiências positivas ou negativas, e até mesmo de algumas 



105 
 

percepções. Esse professor se constitui à medida que adquire, incorpora, modifica e adapta os 

saberes em função de sua carreira como profissional. De acordo com Tardif e Raymond (2000), 

a socialização pré-profissional é um movimento formativo que comporta continuidades e 

rupturas, ocorrendo em toda a história de vida do sujeito. Tal socialização compreende as 

experiências familiares e escolares dos docentes, um processo no qual saberes são produzidos. 

Por isso, pode-se dizer que o saber profissional está “na confluência entre várias fontes de 

saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos 

outros atores educativos, dos lugares de formação etc.” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 215).  

 

3.2.1. Vivências no seio familiar 

“Minha mãe sempre nos motivou muito. Ela abandonou os 

estudos para poder casar e acreditava que se tivesse continuado 

teria conseguido um bom emprego” (Nastácia). 

 

 Alguns estudos apontam a “família como um dos principais fatores que ajudam ou 

dificultam no momento da escolha e na decisão do jovem como um dos fatores de 

transformação da própria família” (SANTOS, 2005, p. 58). Mas, em algumas dessas histórias 

podemos perceber sua ação não só na escolha profissional, mas também um pouco do papel e 

da influência dos familiares no processo de formação. A família, dentre tantas questões, 

possibilita a inserção no período de escolarização. Ocupam também a posição de incentivar ou 

não os estudos, a carreira docente, seja na escolha da profissão, na continuidade do exercício 

da docência, dentre outras perspectivas. Nessa fase de formação a família aparece como um 

grupo que percorre esse caminho também.  

 Em relação as experiências familiares, no caso de Pedro, esses laços favoreceram a 

aproximação com a Matemática através das atividades do trabalho familiar. Em suas memórias 

narra que “o gosto pela Matemática teve fundamento na minha vivência familiar, morando em 

sítio e lidando com a plantação de café e a criação de animais. Nesse sentido, [...] foram 

ferramentas naturais para o aprendizado da Matemática me fazendo ter contato desde muito 

cedo com as operações Matemáticas. Somar, subtrair, multiplicar e dividir era muito comum 

para mim, ensinado pelo meu pai, um homem que mesmo não tendo a oportunidade de 

frequentar a escola tinha muito conhecimento da Matemática, de forma prática é claro, nas 

experiências comerciais que desde muito cedo fez parte da sua vida. [...] Na venda dos frangos 

tinha que lidar com a operação de multiplicação com quilogramas e gramas combinado com o 

valor que era em cruzeiros e centavos, logo aprendi operar com os números racionais decimais 

mesmo sem saber que o nome era esse [...] Na colheita do café tinha que medir o que era colhido 
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pelos trabalhadores [...] No final da semana era necessário calcular o valor a ser pago, o que 

combinava as medidas inteiras e não-inteiras e os valores pagos por cada caixa de café colhida. 

Logo, foi muito natural para mim tomar gosto pela Matemática, pois era o meu dia-a-dia”.  

 A aproximação, o gosto e a aprendizagem da Matemática foi propiciada em sua vivência 

familiar. Ao remeter a seu pai destaca seu conhecimento matemático. Mesmo sem frequentar a 

escola “meu pai fazia e faz ainda cálculos mentais com maestria, já no meu caso, aliava cálculos 

mentais aos algoritmos”. Já no memorial de Lobato aparecem os cuidados da avó ao ensinar a 

tabuada ao neto “Lembro-me que já tinha facilidade em aprender a tabuada e fazer operação de 

Matemática. Minha avó materna sempre estudava comigo e tinha muita paciência para me 

ensinar a tabuada”. Além da dedicação, há destaque para a paciência da avó em ensinar o neto. 

Não era apenas ensinar, mas também ter paciência e atenção em sentar-se junto com ele.  

Essa questão permeia a pesquisa de Melo (2008), em que os professores se referem à 

família como um grupo importante para a formação, devido aos primeiros ensinamentos, sendo 

um incentivo e motivação para frequentar a escola. 

Sobre o incentivo, Nastácia conta que sua mãe “preferiu deixar os estudos para casar. 

Acho que por isso ela sempre nos motivou muito. [...] acreditava que se tivesse continuado teria 

conseguido um bom emprego”. O gosto pelo estudo vinha do incentivo da mãe. E por outro 

lado, era fruto das dificuldades financeiras enfrentadas pela família e sociais, relacionadas aos 

problemas com bebida alcóolica de seu pai. Após largar o emprego em uma tecelagem, monta 

um bar, negócio que não deu muito certo, pois “Ele tinha problemas com a bebida. Mais bebia 

do que vendia e gastava todo o dinheiro. Em algumas vezes os parentes nos davam o que comer. 

Acho que por isso sempre gostei muito de estudar. Sempre vi no estudo uma chance para ter 

uma vida melhor e ajudar meus pais”. A história de Nastácia é permeada por situações de 

superação ao longo da vida. Há um grande esforço e empenho em sua formação, como resposta 

as condições difíceis vividas e como modo de ajudar os pais. O gosto pelos estudos vem do 

estímulo da mãe, mas motivado, como pano de fundo, pelo contexto de vida da família.  

A escolha de Benta aparece nesse contexto, onde há o gosto pela área e, ao mesmo 

tempo, a oferta do curso na universidade de sua cidade, mas também a marca do apoio da família 

“O que eu queria era estudar de verdade, trabalhar em um bom emprego e constituir minha 

família [...] No ano de 1997 fiquei sabendo através do meu namorado, agora marido, que iria 

ter o curso de Matemática, fiquei bem entusiasmada, porque já gostava muito de Matemática. 

Quando saiu o resultado foi uma grande alegria para mim e também para minha família”. Sobre 

esse aspecto da família, Benta narra em um tom de agradecimento, pois sempre contou com o 
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apoio dos pais, irmãos e marido para continuar estudando. Narra que via naquela experiência 

uma forma de crescimento para toda a família.  

No caso de Lobato, sua família vivia em um sítio, de onde vinha a fonte de renda. Em 

busca de condições de vida melhores, o avô convidou-o a morar na capital para continuar 

estudando. Benta narra que a vida acadêmica iniciou quando a mãe a matriculou na Pré-escola. 

Os pais, os irmãos e o marido sempre a apoiaram durante a graduação e o mestrado. O apoio 

familiar fez esses professores atravessarem as barreiras e as dificuldades da formação.  

Barnabé era envolto pelos cuidados da família sobre sua formação, a qual incentivava e 

dialogava sobre o assunto, “Posso dizer que sempre fui incentivado por meus pais a ir à escola, 

local de aprendizado”. Como a mãe era professora da escola onde estudava, sempre “andava na 

linha” e se via rodeado “por cobranças em casa por bom rendimento e por uma pressão interna, 

natural de quem se via cercado na escola por pessoas ligadas à minha mãe”. Isso se estendia ao 

acompanhamento do cotidiano escolar por parte de sua família. Buscava sempre tirar boas notas 

para deixar seus pais felizes “O que queria mesmo era tirar uma nota boa para ao final de cada 

bimestre deixar meus pais contentes comigo ao visualizar meu boletim escolar”.  

Ao contar fatos de sua vida Barnabé mostra que suas decisões sempre foram feitas em 

diálogo com a família. É o caso de quando foi aprovado para cursar o Ensino Médio no CEFET: 

“... não havia a obrigatoriedade de cursar disciplinas referentes a cursos técnicos e, em conjunto 

com minha família, optei por cursar as três séries do Ensino Médio”. Em sua narrativa podemos 

perceber laços fortes com a família, em que suas decisões eram sempre em conjunto. Como 

ocorreu quando foi aprovado em concurso público para cargo de técnico administrativo, visto 

que não poderia fazer disciplinas da Engenharia devido ao período em que exercia as tarefas do 

trabalho “Foi então que, em conjunto com minha mãe, decidi seguir o curso de Matemática, já 

escolhida a modalidade Licenciatura”.  

Expandindo para a influência familiar no que se refere à escolha da profissão, a maioria 

alega ter escolhido o curso pelas condições do momento. Nastácia narra que essas difíceis 

circunstâncias financeiras e sociais a levaram escolher uma profissão que proporcionasse um 

ingresso rápido no mercado de trabalho, “Minha família sempre foi pobre, então eu precisava 

de uma profissão que não precisava de altos investimentos [...] precisava de uma profissão que 

desse retorno financeiro o mais rápido possível para poder ajudar minha família”. Em vários 

momentos a frase se repete. Justifica que se a condição financeira fosse melhor talvez sua opção 

teria sido outra. Pesou também em sua decisão o fato de ter o curso na faculdade da cidade que 

morava, com isso não teria despesas extras.  
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Essas situações permeiam outros memoriais. Lobato ao escolher o curso tinha dúvidas 

e receios, tinha certeza apenas da área (Exatas), “Fiquei em dúvida entre Matemática, Física e 

Engenharia Elétrica, porém, devido ao valor do curso e instituições que os ofereciam optei por 

fazer Matemática [...] Engenharia era muito caro e pouquíssimas faculdades ofereciam o curso 

de Física, por isso resolvi fazer Matemática”. A opção profissional veio pela afinidade com a 

área, mas estava restrita pelo custo e nas opções ofertadas pela universidade. Salienta que no 

decorrer do curso gostou da profissão. Para Monteiro isso não se difere, “[...] a escolha estava 

relacionada com a afinidade que eu tinha com a Matemática, além de o preço da mensalidade 

era bem baixo”. A escolha do curso aparece nos liames da afinidade e do custo do curso.  

Enquanto esses professores narram as dificuldades decorrentes da escolha profissional, 

lembramos de Barnabé que conta sobre sua opção, à qual está permeada por outro fio: o projeto 

dos pais para sua carreira. Sua família estava sempre prestes a incentivar e a dialogar sobre sua 

formação. “Com a parte da Matemática mais evoluída e não me desviando muito do objetivo 

de estudar Engenharia, incentivado por minha mãe, prestei vestibular para Matemática na 

UFOP e fui aprovado em 2007. Essa escolha foi por conta de ser um curso afim a qualquer 

curso de Engenharia, podendo me proporcionar uma transferência interna para o curso que meus 

familiares queriam, mas não eu!”. Nesse sentido, buscava mostrar à família que o seu bem-estar 

seria atuar em uma profissão que tivesse gosto e familiaridade. O projeto familiar, quanto à 

escolha profissional, pode ser motivado pela expectativa dos pais em relação ao futuro dos 

filhos. E ser gerado pela questão de que os filhos “poderão substituir uma escolha que o pai não 

pode fazer ou superar a situação social no qual a família se encontra” (SANTOS, 2005, p. 59). 

Barnabé se diferencia por ser filho de uma professora. Talvez, uma hipótese da escolha 

profissional por parte da família não tenha sido a docência, por conhecer as dificuldades da 

profissão e as imagens que a sociedade constrói acerca da figura do docente. Além disso, 

Barnabé comenta que essa era a instituição de Ensino Superior mais próxima de onde residia, 

logo sua escolha se pauta em relação à oferta da universidade. Com o passar do semestre, foi 

se envolvendo com as disciplinas da Educação Matemática, mais até que as de Matemática.  

Para sustentar as necessidades materiais, muitas vezes a escolha pela docência é garantia 

de se inserir rapidamente no mercado de trabalho. Diante do contexto era viável escolher cursos 

com mensalidades mais baixas e que eram ofertados em instituições localizadas na cidade ou 

arredores. Isso não torna a escolha menos autêntica, pois o percurso de vida se faz em meio a 

projetos planejados e a acontecimentos circunstanciais, o que não implica que esse último 

aspecto não seja pensado. Mas, foi a oportunidade a se “agarrar” no momento, era necessário 

aproveitar a ocasião. A autenticidade da escolha se constrói e é afirmada nas ações cotidianas. 
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As opções desses professores também aconteceram com muitos outros e vão ao encontro 

a um texto sobre a atratividade da carreira docente e oferecem elementos importantes para 

repensar os cursos de licenciatura. Gatti et al. (2010) observaram que houve um aumento na 

busca da profissão docente por jovens das classes C e D, classes menos favorecidas cujo retorno 

financeiro necessita ser rápido ou imediato. O perfil de estudantes que optaram pela licenciatura 

é dado por aqueles que para chegar ao Ensino Superior enfrentaram dificuldades de ordens 

distintas “São estudantes que, principalmente pelas restrições financeiras, tiveram poucos 

recursos para investir em ações que lhes permitissem maior riqueza cultural e acesso a leitura, 

cinema, teatro, eventos, exposições e viagens” (GATTI et al., 2010, p. 149). Afirmam que as 

escolhas da profissão e a inserção no mercado de trabalho são complexos e geram dilemas. 

A escolha profissional está atrelada não somente às características e aptidões pessoais, 

mas também ao contexto histórico, social e cultural vivenciado pelo indivíduo (GATTI et al., 

2010) e sua família. Segundo o estudo realizado  

Há uma forte tendência de considerar que a escolha se dê por descarte, pelo 

fato de a carreira poder ser construída por se tratar de cursos baratos, 

aligeirados, de fácil acesso e, portanto, viáveis não só do ponto de vista 

econômico, mas também das exigências de natureza acadêmica. É preciso 

ponderar, porém, que, para muitos jovens das classes populares, a docência se 

apresenta como uma escolha possível, interessante, e, desse modo, não se trata 

simplesmente de uma fuga, de uma opção por descarte. Para muitas pessoas 

que hoje ingressam nos cursos de Licenciatura, o Magistério aparece como 

possibilidade real e concreta, que vai além da concepção do professor “dador” 

de aulas. Nesse caso, leva-se em conta a perspectiva de exercer uma atividade 

profissional que se apresenta com possiblidades de contribuir para a 

transformação da realidade (GATTI; BARRETO, 2009, p. 202). 

 

No decorrer dos anos, as transformações ocorridas na sociedade alteraram as relações 

de trabalho. E estão interligadas às mudanças do mercado de trabalho, do contexto político, 

econômico, social e cultural, ou seja, “vive-se uma conjuntura histórica permeada por cenários 

de relações sociais e de trabalho, complexos e contraditórios, que geraram uma nova 

compreensão de carreira e de desenvolvimento profissional” (GATTI et al., 2010, p. 142).  

A partir das ideias de Lisboa (2002), Gatti et al. (2010) acrescentam que ao olhar para a 

realidade, o contexto, a prioridade e a viabilidade a escolha profissional torna-se limitada. Essas 

limitações não estão apenas no plano da profissão diante do mercado de trabalho presente ou 

futuro, mas “por objetivos que vão desde as expectativas familiares até o que existe de mais 

viável dentro da sua realidade, sendo, muitas vezes, até contraditório com seus desejos e 

possibilidades pessoais” (LISBOA, 2002, p. 44 apud GATTI et al, 2010, p. 143). O que está na 

direção do que foi delineado acima: as escolhas são feitas a partir de situações planejadas e 

circunstanciais. 
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Vemos nesse sentido que a família tem papel fundamental. Nas narrativas da dissertação 

de Costa (2012) transparecem fatores de influência da situação econômica na decisão em serem 

professoras. Assim, buscavam a formação para garantir rápida entrada no mercado de trabalho, 

sendo que muitas vezes a escolha do curso se dava pela falta de oferta de outros cursos na cidade 

ou arredores. Desse modo, a decisão pela profissão docente “decorre de fatores ligados ao 

campo econômico em que a busca pelo trabalho é para sanar as necessidades materiais do ser 

humano” (COSTA, 2012, p. 111). Portanto, a família é esse primeiro meio de formação dos 

professores, dando suporte aos desafios e dificuldades enfrentadas. Além disso, ela transcende 

os limites e os cuidados do núcleo familiar e se estende a outras situações, às quais influenciam 

o sujeito em suas experiências e escolhas.  

 

3.2.2. Aproximação e afinidades com a Matemática  

“Minha relação com a Matemática sempre foi de ‘amizade’. [...] 

sempre tirei boas notas até o término do Ensino Fundamental” 

(Barnabé). 

 

Outro ponto recorrente, é a escolha da profissão atrelada a outros fatores como a 

afinidade com a Matemática, às pequenas experiências na sala de aula e até mesmo por 

influência dos professores. Afinal, “o jovem não baseia sua decisão apenas nos familiares. Ele 

é influenciado pelos pares, que são os ‘outros’ significativos na sua vida” (SANTOS, 2005, p. 

59). Esses “outros” podem ser os professores, o gosto pela área ou as pequenas vivências da 

profissão, seja nas experiências em sala de aula, nas brincadeiras ou em outros locais. 

Em seu trabalho, Soares (2012, p. 55) observa que a constituição das professoras de sua 

pesquisa se configura “na trajetória de vida e de trabalho, agregando, para isso, diversas 

experiências pessoais e profissionais obtidas ao longo do percurso e que, de alguma forma, 

influenciaram a escolha da carreira docente e a permanência nela”. As narrativas trazem suas 

vivências como alunas da Educação Básica, os professores do percurso escolar que se tornaram 

modelos por suas atitudes positivas ou negativas, dentre outros. Essas questões também 

permeiam os memoriais desse trabalho, em que as experiências durante a trajetória escolar 

proporcionam compreensões da profissão professor. Diante disso, vamos continuar ... 

 No período da Pré-escola, Monteiro narra sobre uma primeira proximidade com a 

Matemática no gosto pelo desenho “[...] desenhava muito, principalmente palhaços e figuras 

geométricas, esses meus desenhos ficavam tão bem coloridos que ganhavam estrelinhas e 

parabéns”. Ele inicia sua narrativa destacando esse gosto pela Matemática. Sobre a relação com 
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a Matemática, Benta narra que no Ensino Fundamental I “Adorava os momentos de competição 

para ver quem acertava a tabuada toda”. Mostrando seu gosto por essa área.  

Assim como Monteiro e Benta, Nastácia também se identifica com o ambiente escolar, 

por meio das vivências proporcionadas em sala de aula. Com isso, aproveitava a oportunidade 

de ensinar os colegas “[...] me lembro de quando meus colegas não entendiam alguma disciplina 

sempre me dispunha para ajudar. [...] pois dessa forma além de ajudá-los estaria estudando. Eu 

sentia um bem-estar em poder ajudar meus colegas que tinham muita dificuldade em 

Matemática”. Sobre o último ano do Ensino Médio, narra “[...] pensei em ser professora e 

escolhi Matemática, pois era a matéria que mais gostava e tirava as melhores notas. Eu escolhi 

ser professora porque eu gostava de apresentar trabalhos para turma toda, acho que me 

identifiquei com o contexto”. Nastácia e os outros professores em vários momentos destacam que a 

Matemática era a disciplina que mais gostavam. Quando trazem essa frase podemos perceber que não 

era apenas uma disciplina que tinham preferência ou proximidade, mas que de fato eles gostavam dela.  

Nastácia demonstra uma afinidade progressiva com essa disciplina “[...] a minha relação 

com a Matemática melhorou a cada ano, não por motivação dos professores, mas porque 

gostava do desafio que era resolver um exercício e encontrar a resposta certa. O livro de 

Matemática tinha as respostas no final então ficava racionando de acordo com a matéria até 

conseguir resolver o exercício”. Era uma relação de superação frente aos desafios de resolver 

os exercícios, algo que ocorre em sua vida de sempre encarar os acontecimentos como desafios, 

de modo que consiga superá-los.  

Apesar de Barnabé narrar “Minha relação com a Matemática sempre foi de ‘amizade’. 

Me adaptava bem aos exercícios propostos e sempre tirei boas notas até o término do Ensino 

Fundamental. Digo amizade, pois não me fazia mal e a cada problema a resolver tinha uma 

troca: a disciplina me trazia uma contextualização para as questões e eu superava/resolvia o que 

era para resolver naquele momento”. Na mudança de escola, descobriu uma nova Matemática 

devido ao modo que os professores a trabalhavam, prezando por cálculos “mais bem 

justificados, ou seja, cada linha de resolução tinha sua importância, diferentemente de apenas 

se achar a resposta certa”. Ele se adaptou a essa forma de analisar a Matemática, mas “sem 

deixar de encará-la ainda como um conjunto de regras, fórmulas e padrões”. Deixando muito 

claro sua posição em relação à forma como entendia a Matemática. 

Barnabé narra que o gosto da Matemática e seu olhar diferente para esse campo do 

conhecimento ocorreu quando tornou-se monitor. “Com o trabalho de esclarecer as dúvidas dos 

alunos de Ensino Médio, que tomei gosto por Matemática [...] Ser monitor me fez praticar algo 

que é tarefa do professor: explorar os raciocínios dos estudantes. Gostava de ensinar. Esse gosto 
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veio no momento em que percebi que não há respostas prontas, mas sim pensamento e 

sentimentos diversos nas mentes de cada um ao resolver as questões. Veio daí um dos principais 

motivos que me fez pensar em ser professor”. A motivação de ser professor despertou-se pela 

oportunidade de olhar a Matemática sob outro ângulo e posição.  

Podemos perceber que essas pequenas experiências e motivações não são determinantes, 

mas podem apontar caminhos ou aproximações do campo e da profissão. A escolha profissional 

perpassa pelos laços sociais, mas também afetivos ao ter o professor como influência e nos 

pequenos gostos e gestos vividos no dia-a-dia da escolarização. Isso também pode ser visto em 

Grandin (2008). Ao analisar os memoriais de seus colaboradores percebe que na sua 

constituição como docentes, há uma forte influência exercida pelos professores que tiveram, 

seja na aproximação da disciplina ou pela própria profissão, pois “o conhecer ‘ser-professor’ já 

começa quando estes sujeitos ainda são alunos” (GRANDIN, 2008, p. 75).  

Algumas dessas questões, como o gosto pela Matemática, estão presentes no trabalho 

de Silva (2010). Ao pesquisar professores de Matemática afirma que “O que os aproximou da 

área de Matemática foi a relação que estabeleceram desde muito cedo com ela [...] Ao se 

contarem, narrarem e mostrarem como se constituíram, esses sujeitos demonstraram que 

gostavam da Matemática” (SILVA, 2010, p. 217). 

 

3.2.3. Reminiscências de alguns professores 

“Recordo-me de minha primeira professora [...] a dedicação 

dela permitia aos alunos, iniciantes na vida escolar, uma melhor 

afinidade com os estudos. [...] ela era muito atenciosa quanto às 

dificuldades dos alunos” (Monteiro). 

 

Segundo as ideias de Tardif e Raymond (2000, p. 210), na profissão docente “a 

aprendizagem do trabalho passa por uma escolarização mais ou menos longa cuja função é 

fornecer aos futuros trabalhadores conhecimentos teóricos e técnicos preparatórios para o 

trabalho”. Essa familiarização se dá nessa longa imersão no espaço escolar. No decorrer de sua 

escolarização, o sujeito já tem contato direto com o local e os profissionais, isto é, com o 

conjunto de elementos que compõem o ambiente onde irá atuar como profissional.  

De forma progressiva, nessas experiências “indiretas” o sujeito assimila os saberes desse 

local – tarefas, valores, regras, organização e significados construídos naquele ambiente – que 

serão aprofundados quando fizer a experiência concreta como docente. O professor reconstrói 

as competências, os conhecimentos, as aptidões e as atitudes específicas no exercício do próprio 

trabalho, com base nas experiências como estudante (TARDIF; RAYMOND, 2000).  
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A partir de vestígios desse processo de socialização, em meio a historicidade, os sujeitos 

atribuem significados à essas experiências e ficam fortemente marcados por referenciais.  

Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar 

como professor, ele se lembrará da personalidade marcante de uma professora 

do quinto ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou das 

intermináveis equações impostas pelo professor de química no fim do segundo 

grau. A temporalidade estruturou, portanto, a memorização de experiências 

educativas marcantes para a construção do Eu profissional e constitui o meio 

privilegiado de chegar (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 216).  

 

Ao olharem para os professores que passaram por eles e as situações vivenciadas, as 

crenças enquanto alunos vão sendo reforçados. Como afirma Melo (2008) precisamos nos 

lembrar que transportamos conosco modelos de professores, os quais por meio do 

desenvolvimento de novos saberes, experiências e interações nos diversos espaços formativos 

e de atuação profissional são (re)construídos durante nossa trajetória. Ou seja, a formação ao 

longo de sua vida é fundamental para se tornar professor e para que ocorra mudanças em suas 

experiências vivenciadas como aluno e que pode marcá-lo em sua vida. 

Em alguns momentos esses colaboradores narraram sobre os professores que foram 

marcantes em sua história. Em algumas narrativas essas lembranças enfatizam o aspecto de que 

houve mais uma relação no âmbito motivacional do que nos conteúdos em si, como vimos 

acima nos memoriais de Lobato e Monteiro.  

Lobato narra que, “em uma aula de Matemática o professor fez alguns questionamentos 

e fui o único a responder corretamente. O mesmo fez um elogio dizendo que eu seria um 

excelente professor e iria substituí-lo futuramente. Fiquei envergonhado naquele momento, mas 

me senti valorizado. A professora de Física demonstrava ter orgulho do meu desempenho e 

dedicação. Esses fatores me influenciaram fortemente para prestar o vestibular para 

Matemática”. Esses detalhes que talvez passaram despercebidos para ele, levou-o a gostar da 

disciplina e da profissão.  

O professor de Monteiro proporcionou um ambiente que favorecesse o gosto de 

Matemática e também sua aula o levou a querer ser professor, “em uma das aulas deste professor 

desenvolvi a vontade de se ensinar Matemática, pois no 3º ano do Ensino Médio este professor 

solicitou aos alunos que se dividissem em grupos para apresentar um trabalho de Geometria. 

[...] recordo-me que na ocasião fui encarregado de apresentar tal conteúdo, e a apresentação 

rendeu elogios de meus colegas e do professor, fato, que posteriormente levou a minha 

motivação em ser professor. Além disso, me senti muito à vontade em ensinar aos meus 

colegas”. Por meio de experiências em sala de aula, ocupando a posição de professor, ele se 

identificou com o contexto.  
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Durante o período de formação na Educação Básica ou no Ensino Superior, os 

colaboradores ressaltam que alguns professores os levaram a ter outro olhar para a Matemática 

e para a docência devido às particularidades que possuíam. Conforme Soares (2012), ao 

relembrarem de seus professores identificam aspectos positivos e negativos vividos e, com base 

nessas percepções, analisam as práticas e posturas que hoje desejam reproduzir ou não, no 

exercício profissional.  

Corroborando com os resultados dessa pesquisa, Paulo (2006, p. 62) afirma que os 

professores de sua pesquisa atribuem uma grande importância aos seus mestres, os quais 

“conseguiram ser suporte dos investimentos dos alunos, fazendo semblante de quem sabe e 

desempenhando seu papel, fundamental na representação dos ‘ideais’, por meio de uma relação 

transferencial positiva”. Na relação humana das experiências escolares e na transmissão do 

saber, o aluno é marcado e isso permite-lhe novas construções acerca dessa realidade. A partir 

da observação, elaboram características dos professores que tiveram e levam para a própria 

conduta, sendo esses elementos o que desejam ou não ser como docentes. Ao narrarem sobre 

os professores que fizeram parte de sua trajetória, trazem a visão da Matemática que passaram 

a ter. Com os resultados de sua pesquisa, Melo (2008, p. 156) afirma que o docente 

como mediador do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, precisa 

cativar seus alunos para que eles se sintam estimulados pelo estudo dessa 

disciplina, desenvolvendo, por meio das relações estabelecidas entre ele e os 

alunos, atitudes positivas que fortaleçam a interação na sala de aula. Agindo 

assim, o professor pode contribuir para possíveis alterações no modo como os 

alunos concebem a Matemática e na apreensão dos conhecimentos 

matemáticos, além de, por extensão, elevar a sua auto-imagem.  

 

Em nossa pesquisa, vimos que algumas atitudes como essa fizeram os professores se 

aproximarem da Matemática. Nesse âmbito percebemos que a afetividade perpassa esse 

ambiente, em que a conduta do professor implica na relação estabelecida entre professor e aluno 

e influencia no processo de ensino e aprendizagem, e consequentemente na relação do aluno 

com o objeto do conhecimento (MELO, 2008).  

Na 4ª série, Monteiro passou a gostar de Matemática devido à professora “ela foi muito 

importante em minha formação, pois era muito atenciosa quanto às dificuldades dos alunos, 

recordo que aprendi muita Matemática com ela [...] antes de estudar com essa professora não 

era muito bom em Matemática”. Já no Ensino Médio, cita outro professor “que me ajudou a 

gostar mais de Matemática, apesar de seu ensino pautado no tradicionalismo, ele tinha uma 

didática que conquistava os alunos, motivando-os para a aprendizagem”.  

Esse gosto pela disciplina por meio da figura dos professores, está presente no relato de 

Pedro. Ao mudar de escola, conta que “essa nova realidade não diminuiu o meu gosto pela 
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Matemática, e sim o fez aumentar, ainda mais pelo fato de gostar do professor”. Ressalta que 

as explicações do professor mobilizavam toda a classe e facilitava o aprendizado.  

Além disso, Pedro narra que a Matemática fazia parte do contexto de suas atividades, 

bem como, de seus familiares. E ainda destaca “Não posso dizer que foi totalmente por causa 

do meu pai que escolhi a Matemática, mas considero que a influência foi muito forte, afinal 

conviver diariamente imerso naquela situação influenciou muito”. Portanto, sua escolha 

profissional também se liga a um fator emocional, no caso a influência do pai, ou seja, a família.  

Pedro se lembra das professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, período em 

que “contava com ótimas professoras, muito atenciosas e preocupadas com o aprendizado dos 

alunos. Claro que a época era outra, e as exigências quanto à disciplina eram muito grandes”. 

Já nos anos finais do Ensino Fundamental, teve um professor que admirava muito devido a 

“uma postura muito equilibrada com a turma, explicava muito bem, tratava a todos com muita 

educação e respeito e valorizava a evolução dos alunos. O admirava por não usar livro didático, 

era como se tivesse tudo em sua cabeça, já nessa época abordava os conteúdos Matemáticos 

buscando levar situações do cotidiano, o que mobilizava a classe em suas explicações e 

facilitava o aprendizado”. No Ensino Médio o professor tinha uma abordagem parecida com a 

do anterior e isso o ajudou também a continuar gostando da Matemática.  

Considera que as experiências do Magistério foram boas, pois “tinha professores 

dedicados e que se preocupavam em oferecer um ensino de qualidade, se preocupavam com a 

formação do ser humano, buscando não somente ensinar as disciplinas, mas também criar um 

ambiente de respeito mútuo que contribuiu muito na formação enquanto futuros professores”. 

Além disso, alguns desses professores dedicavam-se “para que a nossa aprendizagem fosse a 

melhor possível. Usavam metodologias de trabalhos individual e em grupo, incentivando a 

colaboração mútua e demonstrando um apreço muito grande por todos, o que me animava ainda 

mais”. Comenta especificamente de uma professora que buscava aliar em suas aulas a teoria e 

a prática. Sobre essa postura “a união da teoria e a prática são importantes para se obter uma 

aprendizagem mais eficiente e na preparação do futuro profissional. A teoria sozinha pode não 

dar conta dos desafios, porém, quando se alia à prática pode fornecer elementos consistentes 

que ajudarão na formação mais completa do futuro profissional da Educação”. Seu modo de 

trabalhar influenciou sua prática, visto que tenta também levar aos seus alunos essa união da 

teoria e prática, de modo que tenham um aprendizado mais próximo da realidade, auxiliando-

os nos desafios cotidianos. Podemos dizer que a dimensão afetiva está relacionada com os 

valores, os princípios e atitudes, sejam de ordem negativa ou positiva, acerca da postura dos 

professores. Segundo Melo (2008), as manifestações de afeto não se afastam da vida intelectual. 
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Desse modo, o desafio do docente culmina em não se fixar apenas no estímulo do aluno quanto 

a aprendizagem da Matemática, mas fazê-lo gostar dessa disciplina, através de ações permeadas 

de acolhimento, afeto, respeito, compreensão, aceitação e valorização do outro. 

Quando foi cursar a Licenciatura Plena em Matemática, Pedro enfatizou a dedicação 

dos professores, que o ajudaram a gostar ainda mais da Matemática devido à postura 

profissional. Desde o início de sua narrativa, demonstra o perfil de aluno que considera 

importante, com postura de disciplina, respeito pelos professores e dedicação aos estudos. Seu 

memorial de formação é marcado por avaliar a importância em trazer as questões cotidianas 

para a sala de aula, de modo a elucidar as situações de aprendizagem. Em vários momentos, 

Pedro destaca a natureza do bom professor, a partir dos traços de professores que admirava. 

Está presente o aspecto do equilíbrio, da boa explicação, da educação e respeito mútuo, da 

valorização da postura do aluno e do domínio do conhecimento, cujo trabalho do professor 

conduz o aluno a ter gosto/interesse pela Matemática. São elementos de valores na sua formação 

pessoal e profissional, que considera importante e deseja replicar em sua prática.  

Barnabé evidencia que sempre tratou os professores com muito respeito, algo que 

também preza em sua prática, apesar de ter tido apenas um ano e meio de experiência docente. 

Sobre os professores da Educação Básica, informa que se preocupavam em explicar o conteúdo 

e que as aulas eram expositivas e padronizadas, buscando sempre apresentar o conteúdo, dar 

exemplos e realizar exercícios de fixação com o uso de quadro ou livro didático. No Ensino 

Médio os professores “Buscavam saber porque não compreendíamos o conteúdo e éramos mais 

participativos. No Ensino Fundamental éramos sujeitos mais passivos: escuta, compreende e 

faz”. Com isso, traz um panorama do modo como era ensinado, ou seja, são professores que 

tinham característica de questionadores e mediadores, assim ressalta a preocupação em saber o 

que os alunos conheciam. Sobre isso, apresenta que a escola contava “com professores, em sua 

maioria, dedicados e muito responsáveis”.   

Alguns professores da pesquisa de Melo (2008), apontam essas questões trazidas por 

Barnabé. Sendo características marcantes, os docentes terem postura de transmissores de ideias, 

utilizando apenas recurso de aulas expositivas ou do livro didático. Nesse movimento, ao aluno 

cabia o papel de um sujeito passivo, cujo papel a desempenhar era ouvir, copiar, memorizar, 

para reproduzir o aprendizado (MELO, 2008). 

É interessante fazer um paralelo daquilo que os colaboradores se descrevem como 

docentes e o que encontram e ressaltam nos professores que passaram por eles. No início de 

sua narrativa, Barnabé se descreve como uma pessoa dedicada e que encara a vida com 

seriedade e essas são características que sobressaem quando fala de seus professores, admira-
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os pela dedicação e responsabilidade. De acordo com Melo (2008), os saberes da experiência 

desses sujeitos, como alunos no período da Educação Básica, advêm de diferentes professores 

que passaram por eles. Desse modo, essas vivências propiciam a criação da imagem de 

professores que marcaram suas trajetórias de formação, fazendo-o assimilar representações do 

ser professor. Mas, no período da docência é com as experiências pessoais e profissionais, que 

esse professor cria estilo próprio de ser e constrói um saber sobre a sua profissão (MELO, 2008). 

É também pela dedicação que Lobato se refere a uma professora “Tive duas professoras 

excelentes, elas tratavam os alunos com muito respeito, ensinavam com dedicação e, sempre 

que possível, realizavam confraternizações com os alunos e com as famílias”. Essas 

características (excelente, respeito, dedicação, incentivo e aproximação dos alunos) compõem 

a figura do que Lobato considera ser um professor e permeiam outros trechos de sua narrativa 

referente à sua postura em sala de aula e aos seus professores. As confraternizações eram uma 

forma das professoras se aproximarem dos membros da escola (alunos e família). Dos 

professores do Ensino Médio comenta que “eram excelentes e sempre me motivavam e 

incentivavam”. Da graduação destaca que “Os professores, de modo geral, eram bem 

qualificados, davam excelentes aulas e se preocupavam com os alunos individualmente”.  

Recordando de sua primeira professora, Monteiro ressalta que “a dedicação dela 

permitia aos alunos, iniciantes na vida escolar, uma melhor afinidade com os estudos”. Já a 

professora da 4ª série (atual 5º ano) o levou a gostar de Matemática, sendo “muito importante 

em minha formação pois ela era muito atenciosa quanto as dificuldades dos alunos, recordo que 

aprendi muita matemática”. Sobre as séries finais do Ensino Fundamental, afirma ter 

encontrado “professores bons e ruins, ou seja, com didática e sem didática”. 

Monteiro comenta de seu trauma na aprendizagem de conceitos da Geometria, sobre 

isso narra que “o conteúdo difícil e também a metodologia de ensino do professor foram 

responsáveis por esse ‘trauma’, pois a metodologia desse professor era aplicar uma série de 

atividades avaliativas no valor máximo de dois pontos totalizando dez pontos no bimestre, e 

com isso, os alunos tiravam notas que quando somadas não totalizavam nem três pontos, ou 

seja nem a metade da média, isso desanimava os alunos, principalmente, neste caso eu”. Já o 

professor do Ensino Médio tinha uma didática que motivava, mobilizava e conquistava os 

alunos na aprendizagem. Sobre as aulas da pós-graduação ressalta que “O mestrado, como 

também os professores e colegas de turma são excelentes, estou aprendendo muito com eles”. 

Portanto, destaca nos docentes a dedicação, a atenção às dificuldades, a didática, a metodologia, 

a mobilização pelo gosto da disciplina e a troca de aprendizagem, sendo características que 

podemos observar no modo como descrevem sua postura como professor em sua narrativa.  
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Benta remete às disciplinas de Variáveis Complexas e Equações Diferenciais 

Ordinárias, às quais conseguiu aprender pela forma como trabalhava o conteúdo “O professor 

na época era ótimo e me transmitia muita segurança e o seu quadro era bem organizado e fazia 

sempre referência a aula anterior, tenho admiração por ele”. Dentro de seus planos e 

perspectivas tem pretensão de trabalhar no Ensino Superior e, se possível, gostaria de ensinar 

as disciplinas lecionadas por esse professor. Em outros momentos, Benta traz características 

que se aproximam dessas “Os meus professores eram todos empenhados em nos ajudar [...] A 

ajuda deles proporcionou em mim a chance de continuar os estudos e entender que aquelas e 

outras dificuldades passam. Por isso, tentei cursar da melhor maneira a graduação ao longo de 

todas as disciplinas, estudando nos finais e quando podia durante a semana. Com certeza os 

meus professores da graduação e/ou da pós-graduação são responsáveis por uma parcela da 

minha formação e por isso tenho gratidão por eles”. Esses professores possibilitaram a ela ter 

outra visão de que as dificuldades passam, o que a impulsionou a buscar o melhor para seu 

caminho profissional. Como professora, buscava olhar para as necessidades dos alunos, pois 

era uma forma de ver as dificuldades deles e proporcionar a continuidade e gosto pelos estudos.  

Descreve outra experiência ao cursar uma disciplina, com características consoantes 

daquelas anteriores. Nela “A professora trabalhou a Modelagem Matemática de forma a extrair 

a iniciativa e a dedicação de cada aluno”. Esse é um elemento que busca em sua prática. A partir 

de sua postura o professor pode possibilitar um outro ângulo para visar a Matemática e isso 

ocorreu com Benta na graduação, em que “A explicação do professor me chamou atenção para 

entender o quanto a Matemática está inserida em nosso dia a dia e a importância da interpretação 

dos resultados que encontramos ao resolver um problema via Modelagem Matemática”.  

Barnabé remete a uma professora da graduação que toma como exemplo do que é ser 

professor: “Essa professora nas aulas sempre se dedicou no planejamento das aulas e nos 

colocava como parte do processo. Nos fazia sentir como futuros professores elaborando 

situações que nos permitisse vivenciar tal experiência [...] Ela é uma profissional dedicada, uma 

das poucas que tive na universidade que permite aos estudantes uma visão periférica para o 

ensino e na qual se pode espelhar”. Aparecem características de colocar o aluno como parte do 

processo e a dedicação, que considera importante para ser professor e é algo presente quando 

fala de sua postura.  

Nastácia ao tratar dos professores, destaca que “Todos seguiram certo padrão: 

explicavam o conteúdo e pediam para fazer exercícios e depois vinham os testes e provas”. Não 

concorda com esse tradicionalismo praticado em sala de aula. Conta um fato sobre o professor 

de Biologia, que rende algumas considerações, “detestava biologia, o professor mandava 
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estudar meio livro e meia hora antes da prova sempre aparecia alguém com o gabarito, pois ele 

dava a mesma prova todo ano. Absurdo! E eu ficava estudando feito boba e o povo nem 

estudava e acertava tudo. Eu não achava certa a postura desse professor, pois éramos alunos 

diferentes, turmas diferentes em contextos diferentes. Então acreditava que ele deveria estar 

sempre atualizando suas aulas, pois essa área estava sempre evoluindo. E estávamos ali para 

aprender e não para decorar e simplesmente passar de ano”. Se revolta com tal postura em ter 

sempre a mesma abordagem e acabou criando aversão à disciplina, assim como aconteceu em 

Estatística. Traz, em contrapartida, sua visão de como deveria ser um professor.  

Cabe ressaltar que esse “modelo” de professor aparece na pesquisa de Melo (2008). O 

ensino da Matemática era visto como um ato de transmitir conhecimentos e conteúdos, 

demonstrando resquícios de uma compreensão tradicional do ensino, “segundo a qual a função 

do professor é dar aulas expositivas e, posteriormente, passar tarefas para o aluno, acreditando-

se que a aprendizagem só acontece por intermédio da estratégia de repetição por parte do aluno 

sobre o que lhe foi informado” (MELO, 2008, p. 142). 

Nastácia lembra de um episódio da aula de Estatística: “uma vez uma colega de sala 

saiu chorando na hora da prova de Estatística por não conseguir resolver a prova. Esse fato me 

marcou porque eu também tive vontade de fazer a mesma coisa, mas não tive a mesma coragem. 

Era uma prova de Estatística e o professor pedia muitos cálculos que ficava difícil até com 

calculadora cientifica. Me perdia mais nas contas do que no próprio conteúdo. O professor 

perdia muito o foco da matéria, pois passávamos horas só fazendo conta. E conta qualquer 

calculadora faz. Até hoje tenho receio da Estatística por conta das aulas desse professor. [...] 

Como professora acredito que a Matemática não pode ser vista como instrumento de tortura. A 

Matemática precisa ser vista como uma aliada para resolver problemas do cotidiano. Então 

atualmente sempre procuro mostrar para meus alunos a utilidade de cada conteúdo através de 

situações que envolvam o cotidiano”. A atitude do professor rendeu traumas, mas também uma 

nova visão para a Matemática. É importante atentar a isso, pois muitas vezes o modo como o 

professor conduz suas aulas pode acarretar marcas positivas ou negativas.  

Na graduação, Nastácia aponta que os professores não se importavam muito com os 

alunos e que “eram tradicionais, pelo que me lembro revezavam entre quadro e livro, sem 

muitas inovações didáticas. Eu gostava dessa forma, pois só conhecia desse jeito”. Em outro 

momento traz sua visão do que considera como ser tradicional “tudo sempre do mesmo jeito, 

eles falavam e a gente escutava e depois fazia os exercícios. Resolviam depois as dúvidas e 

passavam para o próximo conteúdo. Cobravam em suas provas da mesma maneira que 

ensinavam durante as aulas. Eu sempre pensei que o professor em sua avaliação deve ser 
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coerente com sua prática em sala de aula”. Além de remeter aos professores, apresenta sobre o 

que considera ser a avaliação. Dando continuidade revela: “acredito que seria mais interessante 

se os professores tivessem sido mais comprometidos com sua docência, pois querendo ou não 

estavam formando futuros professores e seus comportamentos seriam referência”. 

No decorrer de sua narrativa, é possível perceber que tenta fazer o contrário do que viu, 

sendo uma professora atenciosa com os alunos, tentando dialogar e preocupando com sua 

aprendizagem. Apenas uma professora da graduação lhe foi uma inspiração e que aprendeu 

muito com ela. “teve uma professora em especial, muito exigente, mas excelente professora. 

Eu a achava excelente, pois me parecia muito organizada e comprometida. [...] Ela sempre foi 

uma inspiração, muito organizada, dedicada, estudiosa e explicava muito claramente a matéria”. 

Além disso, Nastácia menciona os professores da Pós-graduação ressaltando que estes 

“reconhecem as dificuldades, mas não ficam reclamando, tentam melhorar a situação. [...] 

Mostram sempre muita ética e compromisso com seus trabalhos”. Trata da admiração por sua 

orientadora “tenho uma orientadora muito exigente, mas muito profissional e dedicada. É um 

exemplo de ser humano sempre, me motivando a fazer o melhor possível. Ela sempre está 

disposta a ajudar todos do mestrado. Ela é a pessoa mais correta que conheço [...] é uma 

profissional completa, pois tem um lado humano, exige muito nos trabalhos, sempre me deu 

muito retorno e apoio em tudo que fiz” e também seu lado profissional, comentado acima.  

Com alguns desses relatos podemos, em consonância com resultados da pesquisa de 

Melo (2008), afirmar que vários professores são lembrados por seu modo afetivo de 

relacionamento com os alunos, os quais concebem como um “modelo” de professor que 

desejariam ser. É interessante perceber que mesmo na pós-graduação essa influência 

permanece.  

Quando Nastácia se refere às professoras, percebemos que aparecem as características 

(exigente, organizada, comprometida, dedicado) do que considera como um bom professor. 

Algo que não encontrou em outros docentes, mas ao narrar sobre suas aulas podemos observar 

esses predicados ressaltados por ela. Um exemplo é quando remete aos professores que não são 

comprometidos com os estudantes ao sempre dar a mesma avaliação. Aqueles que não a 

inspiravam são ditos como “tradicionais”. Ela revela aquilo que para ela é o “bom” e o “mal” 

professor, bem como o que deseja e não deseja ser como professora. 

Percebemos que os professores da pesquisa ao longo de sua formação criam imagens, 

crenças e valores acerca da figura do professor. De acordo com Grandin (2008), poderíamos 

dividir duas categorias de professores: “bons” e “maus”. Para a autora, a figura do professor 

“bom” está associada às boas recordações como carinho, atenção, dedicação aos alunos e ao 
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conteúdo, o ensino centrado no aluno, a compreensão de suas necessidades, entre outras 

características que seriam possíveis imitar. Ou seja, ao longo desse processo os professores 

“podem ter encontrado em seus professores saberes e procedimentos que pareciam encaixar-se 

perfeitamente no modelo que os ajudou a apreender e que poderiam eleger para o 

desenvolvimento na prática profissional” (CASTRO, 2010, p. 231). Desse modo, acabam por 

internalizar as práticas e criar seu “modelo” de professor.  

Já o professor considerado “mau” está atrelado a situações traumáticas ou negativas 

como: falta de compromisso, incoerência, didática ruim, desinteresse dentre outros aspectos 

que não tomariam como referências. Portanto, como apresenta Grandin (2008, p. 77) “Esses 

professores construíram sua identidade em oposição às atitudes de seus mestres ‘imperfeitos’”. 

A partir daquilo que acreditam, elaboram características do que seria ou não um bom 

professor e ainda o que desejam ou não ser também para seus alunos, afinal, segundo Soares 

(2012) a aprendizagem do ser professor se dá desde o ingresso na escola a partir do contato com 

os professores e com o ambiente escolar. Com isso “É possível observar a diversidade de 

atitudes, comportamentos, práticas e metodologias dos professores que passaram pelo percurso 

escolar e deles são trazidas lembranças positivas ou negativas, a partir do que eles 

representaram na vida dos alunos” (SOARES, 2012, p. 64). 

Portanto, no decorrer de sua vida, seja ela pessoal ou escolar, o futuro professor 

interioriza conhecimentos, competências, valores, crenças, concepções, dentre outros que são 

reatualizados e reutilizados na prática da profissão. Portanto, pode-se afirmar que “os saberes 

experienciais do professor de profissão, longe de serem baseados unicamente no trabalho em 

sala de aula, decorreriam, em grande parte, de preconcepções do ensino e da aprendizagem 

herdadas da história escolar” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 219). 

 

3.2.4. Algumas imagens de si 

“No Ensino Médio me destaquei positivamente como aluno, 

principalmente nas disciplinas de exatas: Matemática, Física e 

Química” (Lobato). 

 

Podemos notar que, no percurso de suas vidas, são unânimes as referências acerca de 

serem bons alunos, dando ênfase nas notas que obtinham, no gosto pela Matemática ou pela 

área de Exatas. Em algumas histórias isso se resume a gostar de estudar e até mesmo da 

intensidade dos estudos para atingir determinado objetivo.  

Nastácia narra “Não me recordo como eram as aulas, mas me lembro que sempre tirei 

boas notas. [...] E no Ensino Médio me dedicava mais ainda aos estudos para conseguir entrar 
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em uma faculdade. Eu gostava mais de Matemática, Física e Química [...] Eu estudava muito, 

acho que umas oito horas por dia, para poder conseguir passar no vestibular para licenciatura 

em Matemática. E deu muito certo passei em décimo terceiro lugar em quarenta vagas na 

UNIPAC em um curso noturno de Licenciatura em Matemática”.  

Lobato nos conta “No Ensino Médio me destaquei positivamente como aluno, 

principalmente nas disciplinas de Física e Matemática [...] Nos trabalhos e provas minhas notas 

eram excelentes”. Mas, essa condição se altera na graduação “Me senti muito mal, pois era a 

primeira vez que tirava notas péssimas”. Essa situação acontecia em decorrência do intenso 

ritmo entre estudo e trabalho, o qual impedia de ter momentos de estudos fora da universidade. 

O estágio remunerado possibilitou maior dedicação e empenho aos estudos e com isso se tornou 

um graduando mais comprometido e dedicado. 

 Pedro também se insere nesse contexto. Descreve que acordava cedo para realizar as 

atividades do sítio e ao retornar da escola, almoçava e dava continuidade aos afazeres, além 

disso, traz os detalhes de como ia para a escola, em um período que não havia transporte escolar. 

“A partir da antiga 5ª série passei a estudar a noite, o que apertou um pouco mais quanto a 

cumprir os horários das tarefas em casa. Cursei meu Ensino Fundamental e Médio em minha 

cidade natal e como vivia na zona rural eu ia caminhando para a escola, pois naquela época isso 

era comum e não havia o transporte escolar e também meus pais não tinham condições de me 

levar. Estudei de manhã até a 4ª série onde já me destacava na aprendizagem da Matemática 

por desde muito cedo aprender com meu pai trabalhar as operações matemáticas”.  

Lobato vivia com a família na zona rural e na 4ª série mudou para uma escola que se 

localizava na cidade. “Estudei nessa escola até concluir o Ensino Médio, mas todos os dias eu 

ia e voltava em uma van disponibilizada pela prefeitura, pois essa escola ficava longe da minha 

casa. No Ensino Médio me destaquei positivamente como aluno, principalmente nas disciplinas 

de exatas: Matemática, Física e Química. [...] Participei, durante o Ensino Médio, de três feiras 

de Física, que aconteciam anualmente, sendo que meus trabalhos sempre ficavam entre os 

primeiros colocados”. Essa postura permaneceu na graduação “As disciplinas de Cálculo, 

Álgebra e Análise foram excelentes, as que mais me destaquei durante o curso. Consegui boas 

notas em todas as demais e nunca fui reprovado”. 

Ao ingressar em uma nova instituição no Ensino Médio, Barnabé percebeu que a forma 

que havia sido ensinado não era a mais adequada, o que refletiu em seus rendimentos “nos dois 

primeiros bimestres obtive rendimentos em Matemática nunca vistos, abaixo da média de 60% 

exigida. No ciclo anterior tal rendimento era superior a 90%, só que no ensino tradicional, 

mecânico [...] Essa mudança foi encarada com dificuldade, com tristeza, como um fator de 
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incapacidade. Como um aluno que obtinha um bom rendimento até o 8º ano podia estar com 

tantas dificuldades no Ensino Médio?”. As notas, naquela época, representavam para ele seu 

nível de aprendizagem, por isso dava importância aos resultados. Concluiu a Educação Básica 

sem nenhuma reprovação, afirmação que perpassa o memorial de Lobato e Nastácia. 

Esses professores apresentam suas visões em torno de suas capacidades acerca dos 

sucessos e destaques ou não em relação a aprendizagem da Matemática ou de outras disciplinas. 

Até mesmo há traços das condições difíceis que enfrentavam para ir à escola, devido as 

condições familiares que vivenciavam. Esses pequenos fragmentos trazem um pouco de 

algumas afirmações sobre si, principalmente, acerca daquilo que consideravam como sucesso, 

ou seja, tirar boas notas. Mas, que devido as adversidades de emprego e estudo isso, muitas 

vezes, não era possível. É muito importante discutir a fase pré-profissional, pois aquilo que os 

docentes sabem acerca de diferentes elementos que envolvem a profissão advém de sua história 

de vida, principalmente enquanto estudantes, afinal, estão imersos em seu ambiente original de 

trabalho durante sua escolarização (TARDIF; RAYMOND, 2000). Esses autores abrem um 

amplo leque para discutir a formação dos sujeitos. Nesse sentido, na perspectiva de Melo (2008) 

a imagem construída acerca do que é ser professor de Matemática, enquanto estudante, tem 

influência de seus professores. 

Ao longo desse percurso diante das experiências vivenciadas, esses sujeitos não são 

meros receptores passivos, mas são expectadores ativos que constroem sua trajetória 

profissional e criam referências acerca daquilo que consideram como alunos, professores e 

escola, com base em sua vivência em meio a escolarização ou vida familiar. A velha frase “na 

minha época era assim...”, não é uma frase de sentimentalismo ou saudosismo, mas é uma frase 

que nos leva a pensar que essa foi a imagem construída pelo sujeito ao longo de sua trajetória 

acerca do que considera como escola e seus membros.  

 

3.2.5. O estágio e suas vivências  

“... comecei a fazer estágio. Esse fator contribuiu imensamente 

com minha formação, pois estava atuando na área” (Lobato). 

 

 Outro destaque, são as experiências no estágio supervisionado, que envolvem tensões e 

uma primeira impressão do ambiente escolar, bem como, a experiência de se transferir 

instantaneamente e concomitantemente do papel de aluno para o de professor. O estágio é uma 

etapa em que há um exercício de articular a teoria e a prática. Nesse sentido, Soares (2012, p. 

119) afirma que “O futuro professor, durante o estágio, precisa aproximar-se dos contextos reais 
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de exercício profissional, portanto, contextos de trabalho, que devem estar sendo 

experimentados desde o início da graduação, percorrendo todo o processo formativo”.  

Consideramos que a escola é esse espaço importante que possibilita conciliar a teoria e 

a prática. Assim, o estágio pode possibilitar a aproximação do lugar da teoria com a prática, 

além de ampliar conhecimentos sobre a profissão, de transformar e, muitas vezes, de 

(re)aprender os conhecimentos sobre ser professores de Matemática (MELO, 2008). Sobre essa 

fase alguns professores apontam o estágio como formador.  

 Em consonância com essa visão, trazemos Lopes, Traldi e Ferreira (2015) ao afirmarem 

que o estágio pode propiciar diversas aprendizagens docentes, ao possibilitar ao futuro 

professor o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e reflexões. Nesse sentido, de 

acordo com os autores, trata de um espaço importante e necessário ao futuro professor devido 

às oportunidades de, por meio de observação e práticas, ampliar sua visão, suas ideias e seus 

conceitos lhe propiciando uma aproximação com a profissão em seus diferentes vieses. 

Entendemos que é importante ao futuro professor que o estágio ocorra segundo essas 

condições, porém podemos observar que não foram essas ideias que prevaleceram nas 

experiências de alguns dos professores dessa pesquisa. No caso de Nastácia, o estágio se 

resumiu a momentos de observação totalmente desvinculado de uma possível prática, muito 

menos de um vínculo com a teoria. Vimos, em alguns relatos, que o estágio não foi esse espaço 

em que acontece e se forma uma profissão, afinal, a escola é também um espaço em que se 

forma professores.  

Nastácia revela as poucas oportunidades que teve no seu estágio: “Durante os estágios 

eu não lecionava, a professora falou comigo que era para eu apenas observar, quando eu 

quisesse, que ela assinaria tudo que fosse preciso. Se eu não quisesse ir não teria problema para 

ela, mas eu fui a todas as horas que precisava e fiquei apenas observando como a professora 

pediu. Não acarretou muita coisa, porque como disse anteriormente eu comecei a trabalhar no 

último ano da graduação, então pratiquei por minha conta, mas acredito que se essa professora 

tivesse me dado uma oportunidade eu poderia ter aprendido muito com ela”. Assim, apresenta 

o que não deveria ocorrer no estágio, pois este é um momento de prática e teoria e não de ficar 

estático no ambiente escolar, observando passivamente as situações.  

Experiência esta que não foi diferente para Monteiro “A disciplina de estágio foi muito 

boa, no entanto não tive a oportunidade de lecionar. Apenas assistia a aulas e detalhava algumas 

características relacionadas com a didática dos professores. Desenvolvi meu estágio em dois 

colégios, um particular e outro público, a experiência foi boa, pois tive duas perspectivas 

distintas a respeito de como acontece o ensino atual. O estágio do colégio público foi mais 
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frustrante que o do colégio particular, os alunos da escola pública são mais indisciplinados e as 

regras de escolas públicas não são respeitadas pela a maioria dos alunos, além disso os 

professores de escolas públicas são mais desvalorizados que os do colégio particular. Pois no 

colégio particular o professor é até incentivado em capacitar-se, já na escola pública o professor 

não tem esse reconhecimento, o que por sua vez é sinônimo de desvalorização desse professor”. 

Portanto, pelo estágio, apesar de não lecionar, pode conhecer um pouco a realidade da escola e 

também da profissão. Algo que “A princípio foi estranho, pois voltar para o lugar, ambiente 

(escola) onde passei a vida toda e estar do outro lado, como docente, é bem diferente”. O fato 

de voltar à escola como professor, causou estranheza, mas considera que a experiência no 

estágio poderia tê-lo auxiliado nesse processo de identificação do ambiente escolar. No sentido 

de haver um momento de (re)conhecimento agora na postura de professor, a partir de seu 

conhecimento como estudante.  

Barnabé ressalta: “Fiz estágios durante minha graduação, mas apesar de me fazer 

aproximar da realidade da escola (comportamento dos estudantes, infraestrutura da escola, etc.) 

estava sendo de alguma forma moldado, pois o ambiente foi cedido pelo professor responsável 

e qualquer ação de minha parte deveria ser bem pensada, pois estava ali de passagem”. Ou seja, 

apesar de ter sido um momento de conhecer a realidade da escola, não havia muita abertura 

para aplicar o que sabia. Como comenta estava ali de passagem, o que de certo modo implica 

em fazer aquilo que o professor da turma já estava realizando.  

Diferente foi a realidade do estágio de Pedro, em que houve um movimento de atividade 

coletiva. Seus destaques se aproximam das ideias de estágio que consideramos importante. 

Sobre isso detalha “O estágio obrigatório foi composto de duas etapas importantes e distintas. 

Constava da obrigação de cada aluno preparar e ministrar uma aula para a turma durante as 

aulas de estágio onde ela fazia observações e dava orientações sobre a postura frente à turma e 

a didática. Considero essa forma de conduzir o estágio muito proveitosa, visto que estávamos 

desenvolvendo junto aos colegas [...] e também ao professor que trazia grandes contribuições, 

corrigindo posturas que não seriam adequadas, tanto quanto ao relacionamento com os alunos, 

como nas questões didáticas e ainda como abordar de maneira mais eficiente determinado 

conteúdo, o que poderia ajudar os nossos futuros alunos quanto a aprendizagem. A outra etapa 

era realizada na escola de Ensino Básico e constava de observação de aula, preenchimento de 

diários de classe, planejamento de atividades a serem utilizadas na sala de aula por ocasião da 

prática que era avaliada pelo professor da turma. Além disso, era necessário fazer relatórios 

dessas atividades desenvolvidas na escola e apresentá-los nas aulas de estágio. Considero essa 

segunda etapa importante por nos preparar no próprio campo de atuação, a escola, conhecendo 
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sua rotina, suas normas, aprendendo com o professor que lá estava a prática da sala de aula e 

da escola. Isso, a meu ver contribuiu muito para nossa formação. Aliou-se nesse momento, a 

teoria que aprendemos na sala de aula da faculdade com a prática diária do professor na sala de 

aula de Ensino Básico nos preparando melhor para desempenharmos a nossa futura profissão”. 

Reflete que a metodologia de aliar teoria e prática no estágio foi muito importante e implicou 

em uma boa preparação para ser professor. Além disso, “Pensando na metodologia, penso que 

a forma como foi conduzida influenciou muito fortemente a minha prática docente, onde 

procuro aliar a teoria com a prática sempre com o objetivo de conseguir levar para os meus 

alunos um aprendizado mais próximo de sua realidade e que o ajude a se formar para os desafios 

que a vida moderna exige”. 

Benta não fala do estágio da graduação, mas remete a um estágio feito no período do 

curso técnico. Sobre isso comenta que “tive oportunidade de aprender um pouco mais do que 

tinha estudado [...] Durante o estágio pude conferir algumas teorias/processos/metodologias 

que havia aprendido no curso”. Logo, por meio da prática conheceu a área e seu contexto.  

Lobato realizou três estágios remunerados, dando início a essa experiência no terceiro 

período de graduação “Esse fator contribuiu imensamente com minha formação, pois estava 

atuando na área [...] Essa fase foi decisiva para minha permanência no curso, pois percebi o que 

é ser professor e fui adquirindo gosto pela profissão. [...] então surgiu a oportunidade de realizar 

um terceiro estágio que iria propiciar mais aprendizado e experiências. Nesse direcionamento, 

passei a fazer estágio em uma instituição filantrópica que oferece cursos profissionalizantes 

para adolescentes e jovens [...] Fiquei neste estágio até o final da graduação e foi excelente. 

Cresci como profissional e como ser humano, pois me relacionei com centenas de pessoas 

diferentes [...] Então, tive a oportunidade de aprender com a experiência individual de cada 

aluno, de cada colega de trabalho, dos coordenadores, etc. [...] Durante esses estágios percebi 

como é bom trabalhar na mesma área em que está se formando”. É interessante olharmos para 

a experiência de Lobato. O estágio lhe mostrou o ambiente escolar e foi um fator decisivo para 

sua permanência no curso e para o gosto da Matemática e da profissão. Um momento de 

aprender com a experiência dos professores e dos alunos. 

É importante notarmos que com as experiências do estágio eles edificam saberes que 

serão parte de seus saberes profissionais. Conhecem a realidade do ambiente escolar, ainda que 

ocupando a posição de uma figura em transição (estudante – professor). Nesse processo, estão 

direcionados à construção dos saberes profissionais, que geram confusões ao serem produtos 

do entroncamento entre diversas fontes de saberes que derivam da história de vida pessoal, do 
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meio social, dos sujeitos educativos, dos espaços de formação, da escolarização, etc. (TARDIF; 

RAYMOND, 2000). 

Diante dessas narrativas, pudemos observar as condições em que ocorreram o estágio 

desses professores, às quais algumas não estão de acordo com aquilo que esperamos ser o 

estágio. Consideramos como um momento importante ao professor de Matemática em seu 

desenvolvimento profissional 

Quando bem explorado, constitui uma rica oportunidade de articular aspectos 

oriundos da própria experiência como estudante com um olhar diferenciado 

acerca da escola e da sala de aula (agora como futuro professor) e com todo o 

arcabouço teórico-prático do curso de Licenciatura em Matemática (LOPES; 

TRALDI; FERREIRA, 2015, p. 173). 

 

Portanto, na perspectiva desses autores, o estágio trata de um envolvimento coletivo 

entre os futuros professores, os professores formadores e os professores da escola em prol da 

formação do graduando, podendo se constituir em um espaço de aprendizagens. É uma fase que 

propicia aprendizagem da profissão, que, mesmo não havendo em alguns casos momento de 

aliar teoria e prática, desencadearam pensamento e conhecimento do espaço escolar. Por isso, 

cabe atentar a essa instância essencial de formação docente, como um espaço fértil de 

aprendizagem e reflexão sobre a profissão docente e seu desenvolvimento. 

 

3.2.6. Ensaios docentes 

“... comecei a lecionar em 1995 ainda quando cursava a 

licenciatura, pois a falta de professores habilitados era muito 

grande, principalmente, em municípios pequenos do interior” 

(Pedro). 

 

Esse contexto do sujeito ocupar a posição de uma figura em transição é importante ser 

refletido, pois uma parte considerável desses professores remeteram à experiências como 

professores ainda enquanto cursavam licenciatura. Um ponto no qual adentramos à discussão 

da falta de professores na área, propiciando a iniciação da profissão antes mesmo de terminar a 

graduação.  

Para Pedro isso foi possível, pois morava em um município pequeno do interior onde a 

falta de professores habilitados era grande. Ele avalia essa situação sob duas óticas “Como 

pontos positivos, destaco a possibilidade e a condição de poder utilizar dos recursos teóricos 

em processo de aprendizado na faculdade em minha prática docente. O ponto negativo principal 

que senti à época foi o curto tempo pela necessidade de conciliar trabalho e estudo”.  

Como ponto positivo, destaca um cenário que dê condições de unir teoria e prática, algo 

que pode estar presente no estágio. Já como negativo acusa a dificuldade de ajustar trabalho e 
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estudos sob um mesmo plano. Apesar de todo esse malabarismo para trabalhar e estudar, pode-

se enxergar outros dois aspectos. Um otimista, pois apesar de estar em início de carreira, já 

dominava o conteúdo, uma das peculiaridades que Pedro considera importante para ser 

professor; outro desfavorável devido à falta de “traquejo” em lidar com algumas situações, algo 

que poderia ser amadurecido no curso. Isso pode ser visto no trecho que segue “como as aulas 

eram no Ensino Fundamental, em função dos estudos na faculdade o conhecimento dos 

conteúdos já se fazia presente o que tornou o trabalho em sala de aula razoavelmente fácil de 

conduzir. Algumas turmas eram no noturno o que demandava uma desenvoltura em lidar com 

alguns casos de indisciplina e de falta de interesse”.  

Ainda na faculdade, Nastácia começou a trabalhar em um cursinho de aulas particulares, 

assim a maratona era trabalhar durante o dia e à noite estudar. A dinâmica era explicar e resolver 

exercícios rapidamente, a partir da necessidade de compreensão do aluno com o conteúdo ou 

exercício. As aulas ocorriam da seguinte forma: “... eu olhava rapidamente o conteúdo para 

saber em quais aspectos estavam sendo abordados e depois propunha ao aluno fazer os 

exercícios. Quando não conseguiam eu mesma fazia, pois pagavam por hora e a intenção era 

sair com os exercícios resolvidos. Com essa experiência aprendi a pensar rápido e a lidar com 

o improviso, pois só ficava sabendo do conteúdo na hora da aula”. Sendo esse um dos poucos 

aspectos positivos presentes em sua narrativa.   

Quando estava no último ano de faculdade, Nastácia começou a lecionar em escolas do 

estado mediante contratos de poucos dias ou semanas. Enfatiza a dificuldade em sempre estar 

substituindo o professor titular por pouco tempo, pois “a maioria dos alunos não faziam as 

atividades que propunha, conversavam e bagunçavam o tempo todo. Era muito difícil conseguir 

explicar alguma coisa. Eu me via como uma professora disposta a ouvir seus alunos para 

promover a aprendizagem, sempre perguntava para eles se estavam entendendo e valorizava 

muito tudo o que produziam no caderno e nas avaliações. Entretanto, por eu ser nova na carreira 

e aparentar ter a mesma idade deles, eles não me levavam muito a sério. Eu conversava com os 

alunos e tentava mostrar que eu era professora e estava preparada para isso. Mas, mesmo assim 

conversavam muito, pois não me aproximava da ideia que tinham de uma professora de 

Matemática. Para eles eu precisava ser mais velha e xingar o tempo todo. E isso não é coerente 

com minha personalidade [...] Minhas impressões foram as piores possíveis, não entendia tal 

comportamento. Os alunos não me viam como professora. Talvez eu não servisse para essa 

profissão. Me sentia frustrada. Ficava chateada, pois para mim independente de quanto tempo 

o professor atua, os alunos deveriam respeitar, se aquele profissional estava ali é porque tinha 

estudado para isso. No início fiquei muito triste e até pensei em desistir, mas várias amigas da 
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faculdade me disseram que quando eu pegasse um contrato por um período maior os alunos me 

respeitariam mais. Geralmente essas conversas eram na hora do café e os outros professores 

perguntavam quais as impressões que tínhamos da escola e das turmas. Além disso falavam dos 

argumentos que funcionavam com a turma para conseguir disciplina como deixar sem recreio, 

chamar a direção e outros. Isso foi importante pois assim pude controlar melhor a indisciplina”.  

Nastácia tenta reverter a situação primeiramente pelo diálogo com os alunos, algo que 

não gerou resultados. Porém, na conversa com os colegas algumas contribuições mostraram a 

ela como lidar com as situações. E traz alguns aspectos interessantes, no sentido de que o 

professor se forma ao longo de sua carreira, a partir de suas experiências. No entanto, em alguns 

momentos, os sujeitos (alunos, pais ou outros profissionais) criam determinados estereótipos 

de professor, como uma cartilha que determina as atitudes dos professores, e esse foi seu caso. 

Isso pode frustrar o profissional, pois acaba levando-o a ter atitudes que não são condizentes 

com sua personalidade e identidade como docente. Identidade que se constitui ao entrelaçar 

elementos da profissão e também da personalidade. Nastácia se sente desvalorizada diante dos 

alunos por não poder exercer aquilo para o qual foi formada.  

Nesses trechos, podemos perceber a prática em sala de aula como espaço formativo: “É 

na prática que nos tornamos professores, momento no qual se constroem e reconstroem 

conhecimentos através das experiências, desvelados em maneiras de ser e de saber-fazer, 

consolidando o pessoal e o profissional” (COSTA, p. 125). 

Gatti et al. (2010) discutem que há uma preocupação em torno do pouco interesse e pela 

diminuição da procura da profissão docente pelos jovens. Além dessa preocupação, há aquela 

relacionada à desvalorização da profissão e a mudança de perfil daqueles que buscam a 

docência. Desse modo, discutem-se modos de atrair profissionais à essa carreira. Essa baixa 

procura pela profissão docente acaba gerando esses encontros com a profissão na posição ainda 

de estudantes, antes de terminar o curso.  

 

3.2.7. Entre os estudos e o trabalho 

“Quando falo que não foi fácil é porque são muitas as 

responsabilidades que assumimos e para dar conta tem que ser 

uma pessoa disciplinada” (Benta). 

 

Há diversas escolhas que permeiam a vida desses sujeitos, muitas vezes atreladas a elas 

estão as dificuldades cotidianas, ao precisarem conciliar o estudo, a família e o trabalho. Uma 

realidade presente nos cursos de licenciatura e uma forma de nos dar pistas sobre os 

enfrentamentos de várias situações da vida pessoal e profissional que se articulam. Apesar do 
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esforço em realizar aprimorar os conhecimentos esses professores narram as dificuldades em 

conciliar trabalho e estudos, rotina que acaba prejudicando-os ao realizarem cursos de 

formação. Está presente nessas situações as dificuldades quando da constituição de sua própria 

família ou quando mudam de cidade. 

Algumas vezes precisam se organizar entre os estudos, o trabalho e ainda com a família, 

como é o caso de Nastácia e Benta, ou seja, ao ocuparem outros papeis sociais (esposas e mães) 

estão envoltas à outras demandas. Nastácia, nesse aspecto, ainda ressalta que estudava para 

conseguir um emprego melhor, “Eu sempre gostei de estudar, mas nunca tive muitas condições 

financeiras. Depois que acabou a faculdade um grupo de amigas organizou para fazer pós-

graduação lato sensu em Lavras. Como não era gratuita não tive como fazer, pois nessa época 

minha filha estava com três anos e eu precisava trabalhar, meu marido recebia muito pouco e 

ainda estávamos construindo nossa casa. [...] Sempre gostei de estudar na esperança de 

conseguir um emprego melhor”.  

Benta parou temporariamente os estudos devido ao cansaço. Sobre o período da 

licenciatura em Matemática expõe “Para mim foi bem difícil, na época tinha 22 anos, trabalhava 

e estava me preparando para casar. Mas, deu tudo certo. Fui aprovada no vestibular e dei início 

à minha formação, não foi fácil. No ano de 2000 me casei e mais responsabilidade eu assumi. 

Quando terminou o curso não pensei mais em estudar, pois estava cansada. Tinha dado tudo de 

mim e acabei colocando as pessoas que gostava também para correr igual a mim. Era hora de 

dar um tempo para todos”. Nas narrativas demonstram os sentimentos e seus limites em 

conciliar diversas tarefas.  

Nastácia narra as dificuldades desse período “Depois que comecei a faculdade, comecei 

a trabalhar em um cursinho de aulas particulares, eu trabalhava o dia inteiro e a noite ia para a 

faculdade. Não foi tarefa fácil porque muitas vezes tinha atividades para fazer e eu não tinha 

tempo. Então algumas vezes tive que ir para a biblioteca no horário de outra disciplina para 

conseguir dar conta”. Durante o mestrado continuou trabalhando e sobre isso comenta que “Às 

vezes lamento não ter mais tempo para poder me dedicar, pois trabalho e tenho família que 

também precisam de mim”. Com isso, procura fazer as atividades nos finais de semana ou 

feriados, bem cedo ou tarde da noite quando todos estão dormindo.  

Pedro trabalhou desde muito cedo ajudando nas atividades da família, ainda quando 

estava na Educação Básica e comenta que no período em que começou a estudar à noite, a rotina 

se modificou um pouco “Algumas dificuldades decorrentes apareceram, e dentre elas posso 

citar a grande quantidade de conteúdo das várias disciplinas, trabalhos a serem feitos e, é sempre 

bom lembrar que meu tempo continuava muito escasso”. O curso de Ciências com habilitação 
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em Matemática era em uma cidade distante, logo, “precisava viajar toda semana e as aulas eram 

às sextas e sábados com vinte aulas em dois dias [...] Era muito cansativo porque trabalhava até 

a quinta-feira, viajava na sexta-feira de manhã para aulas a tarde e à noite e no sábado o dia 

inteiro. [...] foi um período de sacrifícios, mas ao mesmo tempo gratificante por perceber ao 

final desse período, que minhas metas tinham sido atingidas”. Viagens essas que voltaram a se 

repetir com o mestrado. Durante a graduação também continuou trabalhando e afirma “o 

momento era de muita correria, afinal trabalhar e estudar não é fácil”. Os deslocamentos podem 

ser demarcados como formas de rupturas e dificuldades durante o caminho profissional. 

Barnabé, no primeiro ano do curso de Licenciatura, foi aprovado em um concurso 

público, logo, exercia as tarefas durante o dia e à noite cursava Matemática. Mas, sobre o 

trabalho e estudo narra que houve alguns prejuízos “Na universidade, como eu trabalhava na 

parte do diurno, não pude participar de projetos de extensão, monitoria ou pesquisa. Reconheço 

que até hoje sei que poderiam me ajudar ainda mais a ser um profissional da educação mais 

reflexivo. Acredito que ao participar de tais atividades estaria mais perto do que iria enfrentar 

no futuro, como questões que permeiam o ensino (sociais, culturais, etc.). Ser mais reflexivo 

seria saber se colocar no papel do outro, no lugar do outro, para assim melhorar o processo”.  

Essa realidade também está presente na vida de Lobato que desde o primeiro ano de 

curso trabalhava durante o dia e à noite estudava, “mas o trabalho era muito cansativo e não me 

possibilitava tempo para estudar e fazer as atividades”. Isso implicou em notas ruins e na atitude 

de sair do emprego para se dedicar aos estudos. Como consequência dessa decisão tornou-se 

um aluno mais dedicado e comprometido nos estudos, pois o estágio remunerado tinha ritmo 

de trabalho com carga horária de 4 horas, possibilitando ter mais tempo para estudar.  

A trajetória de Benta é marcada por diversos trabalhos e isso também ocorreu na 

graduação: “Durante o período da graduação também continuei a trabalhar, o que não foi fácil.  

A responsabilidade de trabalhar e estudar me acompanhou por muitos anos desde 1990 até a 

presente data com a conclusão do mestrado. Quando falo que não foi fácil é porque são muitas 

as responsabilidades que assumimos e para dar conta tem que ser uma pessoa muito 

disciplinada. Há momentos que tudo fica muito apertado no serviço e também na faculdade”. 

Isso implicou em estudos durante os finais de semana e no trabalho, quando era possível.  

Ao longo desses eixos sobre o processo de tornarem-se professores, pudemos perceber 

que algumas situações vivenciadas se consolidam e orientam o percurso de vida. Os saberes 

adquiridos por eles durante sua trajetória têm um papel importante no ensino (TARDIF, 2014). 

Visto que, constroem-se modos de ser e estar no ambiente vivido. Nesse caminho formativo 

tomam como referências os professores, às quais implicam em uma construção da “imagem” 



132 
 

de um professor “ideal”. Assim, a formação docente não trata apenas de um espaço para adquirir 

técnicas ou conhecimentos, mas é um momento importante para socialização e configuração 

profissional (NÓVOA, 1997).  

A trajetória pré e pós-profissional permitem o desenvolvimento do sujeito a partir de 

seu investimento pessoal, para que possa construir sua vida como professor. É um caminho que 

não é construído mediante o acúmulo de conhecimentos ou técnicas, mas ocorre em meio a 

relações e interações entre profissionais e saberes, de modo a se apropriar da formação. Afinal, 

seus saberes são construídos na interação pessoal, social e profissional ao longo de sua história 

de vida e são mobilizados em meio ao esforço da formação. Como afirma Nóvoa (1997), é 

necessário haver redes que permitam compreender a globalidade do sujeito, pois a formação é 

um processo contínuo, permanente, interativo e dinâmico, sendo ela ligada à ‘produção de 

sentidos’ sobre as vivências e as experiências do sujeito. 

 

3.3. Sendo professor: o ofício da profissão 

“Porque somos professores. Somos professoras. Somos, não 

apenas exercemos a função docente. Poucos trabalhos e 

posições sociais podem usar o verbo ser de maneira tão 

apropriada. Poucos trabalhos se identificam tanto com a 

totalidade da vida pessoal. Os tempos de escola invadem todos 

os outros tempos. Levamos para casa as provas e cadernos, o 

material didático e a preparação das aulas. Carregamos 

angústias e sonhos da escola para casa e de casa para a escola. 

Não damos conta de separar esses tempos porque ser 

professoras e professores faz parte de nossa vida pessoal. É o 

outro em nós” (Arroyo, 2000, p. 27). 

 

Somos professores com muitas histórias para contar de nosso ofício. Histórias que 

envolvem diferentes aspectos de nossa trajetória no mundo vivido. Concordamos com Nóvoa 

(1997, p. 28, grifos do autor) ao afirmar que os professores precisam assumirem-se “como 

produtores da ‘sua’ profissão”, à qual não pode se dissociar da produção de saberes. Sua 

construção se dá na associação de projetos pessoais, profissionais e organizacionais.  

O conhecimento da própria profissão não é adquirido de modo mecânico ou linear, mas 

se dá a partir da elaboração pessoal do professor no processo de enfretamento do ambiente 

escolar. Ou seja, o saber vai sendo elaborado à medida que o professor entra em contato com o 

ambiente profissional. No contato com a prática há a particularidade de cada professor, 

relacionada à sua experiência pessoal. Assim, a profissão do professor é dada também com a 

constituição de conhecimento que é tácito e pessoal, um espaço em que há o entrelaçamento 

entre teoria e prática (GARCÍA, 1997). 
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A partir da perspectiva de García (1997), é interessante pensarmos que o professor 

realiza um movimento de metasaberes, pois a partir de seus saberes ele constrói outros saberes, 

ou seja, ele desenvolve ou reelabora habilidades e competências com base naquilo que já tinha. 

Pensa sobre os saberes já tidos e a partir deles elabora outros. Nessa dinâmica se configuram 

outros saberes, pelo contexto e postura do professor. Assim, nesse tópico nos debruçamos no 

percurso de quando esses professores de Matemática narram sobre o exercício da docência.  

 

3.3.1. O início da carreira 

“Esse início tem seus percalços em função da falta de 

‘experiência’, mas como sempre fui de falar isso ajudou muito e 

ainda tive os conselhos dos professores experientes das escolas” 

(Pedro). 

 

Na etapa em que já estão formados, há um destaque para o início da carreira docente, 

em que apontam sua postura como professores, dos estudantes e colegas de profissão. De acordo 

com Barbato (2016, p. 216) “A iniciação à docência é uma fase de adaptação à sala de aula, à 

cultura escolar, aos novos colegas, à gestão da escola, ao contato com os alunos e, sobretudo, é 

um momento de revelação do próprio eu profissional”. Portanto, nessa fase os professores são 

confrontados com a realidade da sala de aula e com as condições de trabalho.  

Em seu trabalho, Tardif e Raymond (2000) propõem uma discussão sobre uma divisão 

das fases relacionadas à carreira docente. Este é um modo de compreender as determinantes da 

trajetória profissional docente. Para esses autores há duas fases que se entrelaçam e são 

flexíveis, ou seja, não advêm de um tempo cronológico, mas a partir dos acontecimentos que 

marcam a carreira. A primeira é a fase de exploração, ocorrida entre o 1º e 3º ano de trabalho. 

Nela há o contato inicial com o ambiente de trabalho, onde o professor faz a escolha de sua 

profissão por meio de tentativas e erros. Consiste na fase de choque e confronto com a realidade 

do exercício da profissão.  

Esse início de carreira, como podemos perceber pelas narrativas, é uma fase cheia de 

tensões, dilemas, incertezas e inseguranças. Ao lidar com a realidade, o professor busca bases 

para superar os desafios cotidianos na sala de aula. Tardif e Raymond (2000) ressaltam que, 

nesse início de carreira, a tomada de consciência referente aos diversos aspectos que baseiam a 

profissão e sua inserção no meio de trabalho implicam na construção da identidade profissional 

A outra fase é a da estabilização e da consolidação entre o 3º e 7º ano de exercício da 

docência. Nela o professor se centra mais nos estudantes do que na matéria e em si mesmo, essa 

experiência se dá em meio aos acontecimentos que constituem a carreira. Nela também acontece 

um reconhecimento das capacidades de professor por outros membros da instituição. Nessa 
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fase, o profissional já tem um domínio maior da profissão levando-o a buscar outras formas de 

desenvolver o trabalho de modo a ter um desempenho melhor. Podemos observar alguns desses 

aspectos quando os professores narram sobre sua atuação profissional. Ainda que tenham 

conhecido esse ambiente pelo tempo de escolarização na Educação Básica ou durante o estágio, 

trata-se de uma experiência diferente não como estudantes ou como graduandos em fase de 

transição, mas estão assumindo plenamente a figura de professor. 

 Pedro reflete que “Esse início tem seus percalços em função da falta de ‘experiência’, 

mas como sempre fui de falar isso ajudou muito e ainda tive os conselhos dos professores 

experientes das escolas, muitos dos quais foram meus professores também”. Diante desse 

cenário passam a desenvolver estratégias que os ajudam a exercer sua função docente, como 

“desde o início me posicionei frente aos alunos como um ‘professor exigente’, mas também 

que procurava explicar bem os conteúdos de tal maneira a despertar o interesse deles para as 

aplicações da Matemática na vida cotidiana para que vissem sentido em aprender os conteúdos”.  

 Nesse trecho, Pedro evoca duas características que ressaltou sobre seus professores: boa 

didática e levar o aluno a gostar do conteúdo. Portanto, ao destacar alguns aspectos de seus 

mestres mostra que são elementos que internalizou, pois era o que estava próximo daquilo que 

acreditava ser a postura do professor. Nos resultados de sua pesquisa Soares (2012, p. 105) 

elucida que as colaboradoras narravam que os professores tiveram papel importante em sua 

formação, pois “com eles aprenderam, além dos conteúdos abordados nas disciplinas, práticas 

interessantes que conseguiram incorporar ao seu trabalho em sala de aula”.  

Assim, os espaços que construíram os saberes da docência ocorrem em diferentes 

dimensões. Com isso, os professores abrigam em si mesmos “o mestre que tantos outros foram. 

Foi possível aperfeiçoá-lo, retocá-lo, mas impossível deixar de sê-lo: ele continua presente e 

falando para nós, ainda que seja em nossa memória” (MELO, 2008, p. 219). 

O início de carreira de Nastácia não foi fácil, conta da divisão entre os professores. 

Trabalhando por contrato, as histórias sempre se repetiam, “os alunos conversavam muito e os 

colegas de trabalho não conversavam comigo também. Nas escolas do estado tem isso, 

geralmente contratado só conversa com contratado e efetivo só com efetivo. Eu acho isso uma 

bobagem somos todos professores e estamos no mesmo barco, e ninguém é melhor que 

ninguém. Nas escolas que trabalhei os contextos não eram diferentes, os alunos possuíam as 

mesmas características: sempre tem um falante, um mais estudioso, um enrolado. O que mudava 

eram os colegas de trabalho. Quando a maioria era contratado era mais fácil de lidar, 

conversavam sobre os alunos e outros assuntos, me tratavam melhor. Agora quando a maioria 

era efetivo eu sentia uma solidão, pois como já falei alguns se acham superiores e não se 
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relacionam com contratados. O trabalho do professor é solitário, pois se você pede ajuda em 

algum momento os outros profissionais comentam que você não dá conta do serviço e isso pode 

até acarretar uma dispensa no caso do contratado. Então na maioria das vezes o melhor é ficar 

na sua e lidar com a situação sozinha”. O contexto narrado por ela leva a uma reflexão não só 

da figura dos alunos, mas também dos próprios colegas de profissão. Essa questão relacionada 

aos colegas aparece apenas no relato de Nastácia, outros professores comentam que sempre 

conseguiram ter diálogo com os colegas de profissão, inclusive ressaltam a importância e as 

contribuições desses momentos de troca. Mas, sabemos que há muitas vezes a falta de apoio e 

reconhecimento no início da carreira – principalmente, se se trata de professor substituto ou 

contratado. Há uma desvalorização profissional e podemos perceber isso na amargura de 

Nastácia ao narrar sobre a falta de apoio como professora contratada. 

Alguns pesquisadores apontam que no início de carreira é a fase que os professores 

ainda estão tateando o ambiente escolar e, por vezes, não há reconhecimento das capacidades 

desse professor iniciante por seus pares.  

Sobre esse mesmo contexto Nastácia expõe que “Os colegas de trabalho também não 

ajudam. Todos poderiam falar a mesma língua. Tem professor que ao invés de lecionar sua 

disciplina leva os alunos para quadra e os deixam lá sem atividade, aí eles acham que todos os 

professores são obrigados a ter a mesma postura. Ainda tem uns professores que levam balas e 

chicletes para os alunos, então eles perguntam porque eu não levo também. Outros professores 

favorecem seus amigos de alguma forma e sempre falam mal e tentam prejudicar quem não faz 

parte de seu círculo de amizades. Todos os professores deveriam pensar que juntos somos uma 

equipe que precisa possuir o mesmo objetivo, assim ficaria mais fácil. Eu tento me relacionar 

com os colegas de trabalho da melhor forma possível, mas quando percebo que não 

compartilhamos as mesmas ideias eu não entro em atrito. Afasto-me e busco me relacionar com 

quem está aberto ao diálogo. Se o diretor vai com sua cara te ajuda na disciplina, caso contrário 

pode esquecer. E isso prejudica meu trabalho, pois eu preciso do auxílio da direção para 

conseguir disciplina na sala de aula”. 

A efetivação de Nastácia melhorou um pouco a situação na escola. Os alunos realizavam 

as atividades e respeitavam um pouco mais, mas o respeito ainda não é o que deseja. A 

efetivação trouxe não apenas uma estabilidade financeira, mas também de lugar, pois estar 

todos os anos na mesma escola, facilitava seu trabalho pelo conhecimento que adquiria da 

escola a cada ano “A única coisa que mudou foi que eu ficava na mesma escola todo ano, então 

poderia dar sequência no trabalho. Essa efetivação me ajudou a melhorar o relacionamento com 

os alunos, pois nessa escola eu já sabia onde ficava tudo na escola e como agir em casos de 
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indisciplina. E assim sempre tinha certeza de qual conteúdo os alunos tinham visto e quais eram 

suas maiores dificuldades. Podia planejar uma aula pensando em sanar dúvidas anteriores”.  

Todo início de viagem é demasiadamente complicado. Como professoras também 

tivemos dificuldades em nossa trajetória. Para Tardif e Raymond (2000), os saberes 

profissionais têm uma dimensão de identidade, que no caso do professor regular contribui para  

um compromisso durável com a profissão e a aceitação de todas as suas 

consequências, inclusive as menos fáceis (turmas difíceis, relações às vezes 

tensas com os pais etc.). No professor contratado, essa dimensão identitária é 

menos forte, pois ele é arrastado de lá para cá; seu compromisso com a 

profissão existe certamente, mas as condições frustradoras com as quais ele se 

depara continuamente colocam-no numa situação mais difícil nesse aspecto: 

ele também quer se comprometer, mas as condições de emprego o repelem 

constantemente (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 232).  

 

Nesse sentido, o professor em início de carreira precisa lidar com as situações que 

envolvem o exercício da profissão, cujas mudanças estão atreladas a um processo árduo de 

conhecimento das condições de trabalho, de si como professor e da própria profissão. Mas, 

também cabe ressaltar que entre as trocas de escolas, turmas e alunos os professores aprendem 

com as experiências e dificuldades desse movimento de mudanças. 

Sobre esse período inicial da carreira e os períodos mais avançados, podemos destacar 

na perspectiva de Tardif e Raymond (2000) que, para os professores regulares, há a imagem de 

um domínio paulatino – acerca da vertente didática e pedagógica. E ainda, a da organização 

escolar ou das relações estabelecidas com os pares ou outros indivíduos envolvidos nesse 

processo – diante das diferentes ocorrências de trabalho. Já no caso de professores contratados, 

essa imagem permanece, o que muda é a aquisição do domínio de seu trabalho, sendo mais 

lenta devido às diversas mudanças enfrentadas por eles.  

Por isso, é importante destacar a narrativa de Nastácia, ao comentar que os estudantes 

passam a respeitá-la quando se torna uma professora efetiva. O professor em início de carreira 

ainda não possui esse “status”, devido as diferentes mudanças que enfrenta.  

Sobre a efetivação no estado, Monteiro ressalta que “ser professor efetivo é melhor pois 

você tem estabilidade, tanto financeira como profissional, além de não precisar de participar de 

designação, que a meu ver é muito humilhante”.  

Esse processo de designação de professores pode ser traduzido em um verdadeiro leilão 

de vagas ociosas. Entre “ofertas”, “arremates” e dezenas de outros docentes, o professor não é 

aquele que escolhe, mas é o escolhido segundo a pontuação obtida a partir de sua formação e 

tempo de serviço para “adquirir” uma vaga na escola pública. Como bem expõe Monteiro, é 

um processo humilhante para o professor não apenas nesse momento de seleção tão precário, 
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mas também, em alguns casos, depois na própria escola sendo denominado e diferenciado por 

muitos colegas como “O Professor Designado”, como é o caso contado por Nastácia. 

 

3.3.2. Um público especial 

“... tive a oportunidade de lecionar para um aluno de 73 anos, o 

Sr. Jésus, ele tinha suas limitações, mas independentemente 

disso, ele tinha em seus olhos a vontade de aprender, o que foi 

muito gratificante para mim” (Monteiro).  

 

No decorrer dessas experiências, os professores se lembram de um público específico 

que fizeram parte de sua trajetória. Recordam carinhosamente das turmas compostas por alunos 

com idade mais avançada. Podemos perceber em suas narrativas que a prática em sala de aula 

para esses alunos “advinha muito mais do amor e do envolvimento com a educação e com o 

sentir-se e ser educador, devido a uma consistente construção identitária, do que de algum 

preparo específico ou do desenvolvimento de teorias a respeito” (ABRAHÃO, 2009, p. 23). 

Em sua trajetória, Monteiro trabalhou na escola onde havia realizado a Educação Básica. 

Para ele era surpreendente voltar àquele lugar. Os professores se tornariam amigos de profissão. 

Trabalhar em turmas de EJA foi muito importante “para a motivação em continuar lecionando, 

pois lecionar para a EJA é muito gratificante. Eles são mais interessados e mesmo com as 

dificuldades eles conseguem vencer os desafios propostos pela rotina de sala de aula”. Quando 

se remete a essa turma se lembra carinhosamente de um de seus alunos de 73 anos, “ele tinha 

suas limitações, mas independentemente disso, ele tinha em seus olhos a vontade de aprender, 

o que foi muito gratificante para mim”. Nastácia também gostou muito de lecionar na EJA 

“Certa vez trabalhei em turmas de EJA e gostava muito, lecionei para alunos surdos nessas 

turmas. Foi muito gratificante, todos os alunos se interessavam em aprender”.  

 Ao lecionar em uma escola da zona rural, Pedro teve contato com turmas compostas 

“em sua maioria por alunos que tinham parado de estudar havia vários anos e viram naquele 

momento a oportunidade de retornarem e continuar seus estudos, por isso eram muito 

interessados e aplicados. Todas as proposições que eu fazia eram bem aceitas e executadas de 

tal forma que a aprendizagem era evidente”. Portanto, esse era um ambiente que os professores 

sem sentiam à vontade, pois podiam realizar seu trabalho.  

No curso em que Barnabé dava aulas, “O perfil dos alunos era de pessoas amadurecidas, 

com um considerável tempo decorrido de formação em Nível Médio, mas com pouca ou 

nenhuma habilidade de trabalhar com conteúdos Matemáticos. Apesar de suas dificuldades 

achava que esse perfil favorecia a troca de experiências, já que estavam ali dispostos a aprender, 

sem imposição de seus responsáveis, algo que acontece com crianças e adolescentes”. 
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Benta se refere à sua experiência na EJA: “uma das turmas predominava alunos mais 

maduros, o que de certa forma ajudou muito no primeiro ano que lecionei. Estes alunos levavam 

o estudo com muita seriedade e tinham muita sede de aprender. Preparava as aulas com muito 

gosto e meus alunos eram pessoas de muita responsabilidade, na maioria eram pais e mães que 

batalhavam e muito. Esses meus alunos me ensinaram a lecionar. Quando a matéria que estava 

ensinando era compreendida por todos, o olhar da turma sinalizava de forma positiva e quando 

não era compreendida também dava para perceber. A turma participava ativamente e por isso 

me ajudavam no desenvolvimento da disciplina e por isso eles são inesquecíveis para mim” 

(Benta). Ressalta que eram alunos conscientes do que estava fazendo e porque estavam 

estudando, o que facilitava o desenvolvimento do trabalho em sala de aula.  

Ao apresentar suas experiências no estágio, Oliveira (2002, p. 67), descreve que o 

ambiente de sala de aula da EJA “era agradável e os alunos estavam sempre atentos à aula”. 

Além disso, entende que o estudante da EJA “são homens e mulheres que muitas vezes já têm 

filhos, trabalham para sustentar uma família, conhecem mais de perto algumas injustiças 

sociais, estão há muito inseridos em um contexto social que favorece a mudez perante situações 

que esmagam o direito à Educação (OLIVEIRA, 2002, p. 80). Sendo, alguns desses atributos 

encontrados naquilo que esses professores de Matemática narram. Assim, no início da carreira, 

lecionaram para turmas de EJA ou para alunos com idade mais avançada e, unanimemente, 

julgam satisfatórias as experiências, um período gratificante e com ótimos resultados.  

 

3.3.3. Experiências da profissão 

“... todas as escolas que trabalhei foi via contrato, portanto, ao 

fim de cada período estabelecido no contrato eu já estava fora 

da escola, trabalhar a base de contrato é muito inseguro para o 

profissional, pois a nossa vida envolve nosso trabalho e também 

nossa família, como o conforto e segurança dela” (Benta). 

 

Para Melo (2008) os professores constroem seus saberes no ambiente familiar, no 

contexto da escola, na formação superior e também mediante a docência. Quando se referem a 

si mesmo como docentes é possível perceber uma dimensão formativa, ao se transformarem 

pelo exercício da docência, onde essa formação abriga elementos do cotidiano, das práticas, de 

sentimentos e sentidos dado à docência.  

Para Monteiro lecionar em uma escola do estado “foi uma das melhores experiências 

que tive, a escola é muito boa e os alunos são disciplinados”. Nesse local “Fui muito bem 

recebido pelos profissionais da escola e em especial a vice-diretora que me apresentou para os 

alunos e me ajudou em questões relacionadas ao preenchimento dos diários. A estrutura e o 
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funcionamento da escola eram impressionantes e apesar da escola não oferecer uma sala de 

multimídia eram disponibilizados diversos outros recursos que ajudavam os professores no 

desenvolvimento de suas aulas. Tive alguns problemas com indisciplina, mas aprendi bastante 

com esses desafios”. Os alunos eram interessados e isso possibilitava um bom rendimento.  

Um ano após concluir o curso, tornou-se efetivo na rede estadual. Porém, a escola tinha 

uma realidade diferente das anteriores, nela a indisciplina era grande e estava imersa em um 

contexto de alto nível de criminalidade ao redor da escola. “Foi difícil, pois a indisciplina nesta 

escola era muito grande e os professores em geral tinham que lidar com situações de agressões 

verbais e, em alguns casos, até físicas. Eu não tive este tipo de problema, mas, não conseguia 

lecionar para os alunos”. Por meio desse problema procurou cursos para lidar com a situação.  

No desenvolvimento do trabalho na escola, Monteiro buscou levar recursos como 

softwares e dobraduras para seus alunos: “sobre essas atividades notei uma grande empolgação 

dos alunos, visto que esta é uma atividade diferente daquelas desenvolvidas constantemente em 

sala de aula”. Atualmente desenvolve um projeto denominado Khan Academy107, as atividades 

propostas consistem em assistir aos vídeos e resolver os desafios para que possam evoluir seus 

avatares. Monteiro afirma que é muito valioso; vai de encontro às “dificuldades dos alunos, 

além de oferecer suporte nos conteúdos desenvolvidos em sala de aula”.  

É interessante notar que Monteiro sempre busca se dedicar no planejamento das aulas, 

de modo a levar seus estudantes a entenderem e a gostarem da Matemática, motivando-os nas 

atividades desenvolvidas, atento às dificuldades de seus alunos. Com as atividades e projetos 

que desenvolve nas aulas busca cativar seus alunos. Assim, características como dedicação, 

atenção às dificuldades dos alunos, motivação para a aprendizagem, conquistar os alunos, gosto 

e entendimento da Matemática estão presentes quando se refere aos seus professores. 

Geralmente, as boas experiências em sala de aula estão entrelaçadas a ambientes escolares onde 

os alunos são disciplinados e a escola é boa.  

Na mesma escola em que lecionou para turmas de EJA, Nastácia ressalta que os “colegas 

de trabalho eram muito unidos, falávamos a mesma língua e por isso o relacionamento com os 

alunos era bem mais fácil. A escola deixava bem claro a autoridade do professor, não fazia 

diferença entre efetivo e contratado. Os alunos nem sabiam se éramos ou não efetivos. Tanto a 

direção quanto a supervisão nos apoiavam sempre. Uma equipe unida deixa bem claro o 

propósito da escola, assim a única opção do aluno é estudar respeitando todos os professores. 

Sinto saudades desse tempo”. Com isso, deixa claro a importância do trabalho em equipe que 

                                                           
107 Trata-se de uma plataforma online em que os alunos podem desenvolver atividades Matemáticas com a 

utilização de vídeos.  
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reflete no relacionamento com os estudantes. Quando se refere aos professores do mestrado traz 

essa questão da ética, do relacionamento entre eles pautado no respeito e diálogo, sempre em 

busca de ajudar os alunos e isso é muito evidente em sua narrativa.   

Com o passar dos anos, com a experiência e aprendizagens adquiridas, Nastácia reflete 

que os alunos a respeitam, pois consegue evitar algumas situações em sala de aula, como por 

exemplo: “começo a aula apenas depois que todos se organizem, deixo os exercícios para o 

final da aula, pois se eles se agitarem muito a aula já está acabando. Quando vou falar as notas 

também deixo para o final da aula, pois sei que gostam de comentar e depois fica difícil 

conseguir silêncio”. Ao longo de sua carreira e com o conhecimento dos alunos cria estratégias 

para que possa exercer sua profissão. É o que Tardif (2014) considera como saberes 

pedagógicos, são concepções que advêm a partir da reflexão sobre a prática. Por meio das 

situações vivenciadas em sala de aula percebem algumas estratégias que podem ou não ser 

convenientes diante dos acontecimentos.  

Nastácia se descreve como uma professora que procura dialogar com seus alunos, 

“Passo muito tempo discutindo com meus alunos por que devem aprender. Falo para eles que 

precisam pensar no futuro [...] Entretanto, eles não dão muita importância [...] Fico mais de 

babá do que qualquer outra coisa. Muitas vezes me sinto frustrada, pois não fiquei tanto tempo 

na faculdade estudando Matemática para exercer outra coisa. E não é por falta de esforço de 

minha parte, tento fazer atividades diversificadas, mas os alunos são tão apáticos que nunca 

gostam de nada. Gosto de passar vídeos explicando a utilidade do assunto, outra coisa que faço 

é levar figuras e projetar para os alunos verem, além das atividades em grupos, roda de 

conversas, dobraduras. Relacionar geometria com os ambientes da escola. Gosto de lecionar, 

mas ultimamente os alunos se recusam a aprender. Porque nessa escola que trabalho atualmente 

os alunos já se acostumaram que sempre são aprovados independente se fazem ou não as 

atividades e se comprometem ou não com seus estudos. Me realizo quando os alunos aprendem 

o conteúdo. Penso, que estou colaborando para um futuro melhor para eles”.  

Nesse trecho, ela chama atenção para a reação dos alunos que, mesmo com atividades 

diversificadas, se recusam a aprenderem. Essa é uma frase muito forte. Se há essa recusa que 

papel exerce um professor na sala de aula? Talvez a frustração venha disso, pois Nastácia não 

desenvolve seu trabalho, pelo contrário, “fica de babá”. Ou ainda, ela se realiza quando seus 

alunos aprendem, pois pensa estar contribuindo para seu futuro, mas diante dessa realidade 

narrada, essa realização não tem sido possível. Diante desse contexto, tem como sonho lecionar 

no Ensino Superior “Presumo que no ensino superior não terei problemas de indisciplina e 

poderei exercer finalmente a função para que me formei: ser professora de Matemática e não 
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babá com faculdade como tenho sido nos últimos tempos”. É um sonho de trabalho e profissão: 

exercer aquilo para o qual foi formada.  

Ao falar de seus professores, expressa como ponto importante o compromisso com a 

docência e em outro trecho comenta que considera como função do professor a construção de 

conhecimento, mas, diante dessa situação de indisciplina não realiza aquilo que considera como 

função do professor. A hipótese para sua frustração é sentir que seu compromisso com a 

docência, que pode ser traduzido como exercer a função de professor, não tem sido cumprido.  

A narrativa de Nastácia é impactante, pois ela não diz de um lugar que reivindica um 

salário maior, mas de um lugar onde os estudantes não querem aprender, que os colegas não 

trabalham juntos, da dificuldade do início da carreira e da pouca melhora quando se torna 

professora efetiva. Nessa exposição estão seus sentimentos em relação à docência, sua decepção 

e chateação em relação às situações que vivencia e se depara no dia a dia da sala de aula. Ela 

tenta não ser como seus professores ao não levarem muitas inovações didáticas para a sala ou 

até mesmo ao fazer da Matemática um instrumento de tortura. Cobra respeito dos alunos, pois 

era algo que tinha com seus professores. Portanto, também tenta ser estudiosa, comprometida, 

organizada e dedicada às suas aulas, assim como as professoras que a inspirou.  

Nastácia relata várias estratégias para levar os estudantes a aprenderem Matemática, tais 

como: atividades práticas, utilização de diferentes recursos, utilização de quadro e livro 

didático, e conversas com os alunos. Procura olhar e observar para a realidade da turma e dos 

alunos e assim adapta suas aulas a isso, porém, em relação às atividades que propõe “Acho que 

eles não fizeram, pois já se acostumaram a passar de ano sem o mínimo de esforço, acham que 

o professor só tem a opção de aprová-los devido ao nosso sistema educacional”. Ela vai se 

desenvolvendo como professora mediante as estratégias e práticas e afirma: “Atualmente não 

discuto muito, tenho imposto minha disciplina, porque se não for assim nunca vou conseguir 

lecionar para eles. Já chego passando matéria no quadro mandando copiar que vale nota. 

Entretanto quando vejo que se comportam melhor tento propor atividades diversificadas na 

medida do possível”. Tenta um equilíbrio na medida em que os alunos mostram querer realizar 

as atividades, acaba desenvolvendo estratégias por acertos e erros. Assim como uma professora 

da graduação que a inspirou, procura olhar para as dificuldades dos alunos. Busca modos 

próprios para realizar seu trabalho diante do contexto. Os professores da pesquisa desenvolvem 

diferentes práticas como contraponto à sua experiência como alunos ou como forma de fazer 

com que seus alunos (re)vivam os momentos prazerosos da aprendizagem que tiveram. 

Mesmo com todas as estratégias, percebe que estabelece um “modelo de aula”, “Eu 

atualmente tento lecionar para os que copiam o conteúdo do quadro, mas eles também não 
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querem aprender só copiam porque eu digo que vale ponto. Quando vou explicar, a maioria não 

dá a mínima, na maioria das vezes explico a matéria para mim mesma. Me sinto a pior 

professora do mundo, mas para não ficar deprimida tento pensar que preciso do salário”. 

Infelizmente, essa é uma realidade relatada por vários professores da pesquisa. Talvez a 

frustração venha, uma vez que, Nastácia acaba sendo “uma professora tradicional”, 

denominação dada a alguns professores que teve, pois não há outra saída. Ou ainda, o que gera 

a frustração não é aquilo que é obrigado a realizar, mas aquilo que é impedido, nesse caso, de 

realizar a docência.  

Sobre sua relação com a Geometria, Pedro anuncia: “Sempre tive um encantamento com 

a Geometria e suas relações com as outras áreas da Matemática e procuro mostrar isso para os 

meus alunos. Sinceramente, não sei explicar esse encantamento, mas sempre achei fascinante 

poder relacionar conhecimentos. As relações que existem entre os vários eixos da Matemática 

são importantes para fazer com que o aluno perceba que existe sentido naquilo que o professor 

está explicando e por consequência facilite a aprendizagem e o modo dele enxergar a 

Matemática na sua vida cotidiana e desvinculá-la do mito de que é uma disciplina difícil e para 

poucos”. Busca mostrar uma outra face da Matemática, levando seus alunos a entenderem e a 

gostar desse campo, que muitas vezes se mostra como difícil. Nesse sentido, Melo (2008, p. 

138) destaca a importância em concebê-la como um instrumento necessário à interpretação da 

própria vida, percebendo-a “como atividade humana e uma prática cultural, o que possibilita 

pensar no estudo dessa disciplina a partir das experiências partilhadas dos alunos”. Podemos 

entender que os professores apresentam uma visão de função social da Matemática. 

Pedro reforça, em vários momentos de sua narrativa, que sempre busca “trazer a 

realidade cotidiana em minhas aulas para que os alunos vejam sentido no que estão estudando 

e onde possivelmente aplicarão”. Uma característica interessante em Pedro é que ele busca 

conhecer e estar na sala de aula, este é um ambiente que lhe agrada.  

Sobre o período de trabalho na escola, Barnabé manifesta que “Minha atuação como 

professor de Matemática não é longa, cerca de um ano e meio de experiência apenas. A maior 

parte de minha vida profissional foi na área administrativa, mas com tarefas que requeriam o 

melhor para a escola [...] Percebo a escola, a partir dessa minha colaboração administrativa, 

como um conjunto estrutural composto por partes físicas (prédios, salas, etc.) e material humano 

(direção, profissionais, alunos, pais de alunos, etc.), onde sendo bem conduzido reflete um bom 

trabalho, a contribuição na formação de cidadãos. Percebo o trabalho do professor como algo 

que é dependente da harmonia desse conjunto em que o respeito deve prevalecer”. Essa última 

visão corrobora ao que Nastácia comenta sobre a relação entre a equipe.  
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Barnabé não deu aulas para turmas regulares, sua experiência como professor se deu em 

um curso preparatório para vestibular, na instituição que estudou no Ensino Médio. Para ele 

“Ministrar aulas na instituição em que estudei foi gratificante, pois estava de alguma forma 

retribuindo o que aprendera nela a outras pessoas”. O planejamento das aulas era feito com base 

no interesse dos estudantes, assim “Para planejar essas aulas verificava aplicações dos assuntos 

no dia a dia dos estudantes [...] Utilizava diferentes recursos para tratar os conteúdos. Procurava 

iniciar [as aulas] com problemas contextualizadores, numa espécie de estímulo para seu 

aprendizado”. Com essa experiência reflete sobre a “oportunidade de estudar e aprender na 

prática com os estudantes”. Sobre o trabalho em sala de aula “A postura adotada era de 

aproximação destes estudantes, de ouvir o que possuíam de conhecimento prévio e articular 

seus discursos com os conceitos Matemáticos ditos ‘acadêmicos’. Achava isso importante, pois 

era uma forma de estabelecer uma ponte: o que sabiam e o que faltava, e assim conduzia as 

aulas”. Essa era uma forma de colocar os estudantes como centro do processo de aprendizagem.  

Outra experiência, foi com aulas de dependência nessa mesma instituição, porém a 

frequência não era obrigatória nessas aulas, isso implicava em muitas faltas e não “permitiu 

analisar o processo de ensino e aprendizagem de forma mais dinâmica, individual e sequencial, 

como desejado. Tendo sido aluno e nesse momento professor me fez colocar no lugar dos 

alunos. Pretendia realizar essa análise de forma que pudesse perceber a evolução de cada um 

relacionando seus conhecimentos iniciais na disciplina com seus registros ao final da mesma”. 

Porém, isso não ocorreu conforme gostaria. Ao narrar sobre a docência é possível encontrar 

alguns elementos destacados em seus professores como o respeito aos alunos, o diálogo, a 

dedicação no planejamento das aulas e a responsabilidade.  

Com isso conjectura que “pude perceber o ambiente ‘sala de aula’ com um outro olhar. 

Aquele que no curso de licenciatura não é possível atingir. Esse olhar era voltado para o aluno 

como centro do processo, e não o professor, como acreditava ser anteriormente. O que fez 

mudar meu olhar foi o fato de trabalhar as dificuldades dos estudantes, da realidade deles 

mesmo. O professor saber o conteúdo não basta. O tempo do curso de licenciatura é curto e não 

foi, pelo menos comigo, dedicada cargas horárias significantes de estágios e pesquisas. O 

histórico de vida escolar e pessoal de cada um, as dificuldades e os objetivos dos alunos nos 

fazem refletir mais esse contexto e, no meu caso, me dedicar mais para o preparo das aulas. 

Esses aspectos me levam a refletir esse contexto, pois a aprendizagem é vista de maneiras 

diferentes por cada estudante. Uma estratégia de ensino pode levar à compreensão do conteúdo 

pela maioria, mas não por todos. Cabe ao professor variar essas estratégias para que cada um 

possa aprender”. O tempo do curso de licenciatura é curto para conhecer o ambiente escolar.  
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Nas aulas, buscou utilizar estratégias de trabalhos em grupo, de materiais concretos, do 

laboratório de Matemática, dentre outros recursos, os quais julga importante, pois tal “trabalho 

para mim vai ao encontro das ideias atuais do professor mediador, em que o aprendizado deve 

ser construído com o aluno, e não imposto pelo docente”. Para Barnabé dessa experiência “ficou 

foi um sentimento de ‘querer mais’, de investigar mais a escola. Esse ‘querer mais’ se fazia 

necessário, pois a experiência foi curta e as situações de ensino e aprendizagem, na minha 

opinião, são construídas por diferentes pessoas, e como tal, podem gerar diversos 

conhecimentos. O que é claro para alguns pode não acontecer da mesma forma para outros”.  

A docência de Lobato é marcada pelas aulas para alunos com deficiência. Sobre o 

período de trabalho em uma das instituições narra que “Lá tive inúmeras experiências e a cada 

dia sentia uma necessidade maior em continuar minha formação. [...] tive a oportunidade de 

ministrar aulas para surdos, cegos, deficientes mentais, físicos e intelectuais, além de atender 

alunos de realidades sociais diversas”. Relata sua experiência ao dar aula para uma aluna surda 

“para a qual não foi disponibilizado o intérprete de Libras para fazer a tradução e transmissão 

dos conteúdos. Então ela tentava fazer leitura labial na tentativa de entender os conteúdos 

ministrados. Após a explicação das matérias eu sentava perto dela e a ajudava individualmente, 

nesse contato diário ela me ensinou um pouco de Libras e eu a ensinei Matemática!”.  

Ao falar sobre seus professores, destacou a motivação, dedicação, respeito, incentivo, 

valorização e aproximação do aluno. Em sua postura podemos perceber algumas dessas 

características. Além disso, comenta que ser professor é ensinar e aprender, e isso ele realiza 

quando dá aula para a aluna surda. Havia uma relação de troca, pois ensinava a ela o conteúdo 

de Matemática e aprendia, com ela, Libras.   

Atualmente trabalha em uma escola estadual especializada em alunos surdos, instituição 

em que todos os alunos são surdos e todas as aulas são ministradas em Libras pelos professores.  

Também trabalha em uma outra instituição onde elabora materiais didático-pedagógicos de 

Matemática adaptados para alunos surdos e ministra cursos de formação para professores. No 

percurso de sua carreira profissional há uma característica forte da inserção social.  

Sobre as experiências em sala de aula, Benta afirma que cada escola tem um ritmo 

diferente. Das escolas que trabalhou dá um destaque àquilo que lhe chamou mais atenção, assim 

ressalta “o acompanhamento bem de perto de cada um de seus alunos, a presença dos 

professores e também da direção eram bem presente em cada aluno, o fato dos pais participarem 

da vida acadêmica do aluno é muito importante, pois nos ajudam na condução e cobrança dos 

trabalhos escolares [...] corpo docente era bem interagido [...] apesar das dificuldades de cada 

aluno, de nível financeiro, nesta escola tinha professores de muita vontade, nesta escola fui 
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conhecer realmente a dificuldade financeira e os problemas com droga e segurança [...] não 

gostei de lecionar no Telecurso, achei o trabalho do professor muito controlado pela supervisão, 

parecia que todos eram uns soldadinho de chumbo [...] oferece uma boa estrutura para alunos e 

professores e um nível bem próximo do que desejamos para desenvolver nossos trabalhos”. 

Benta ressalta que em uma das escolas teve problemas com indisciplina, fator que dificultava o 

processo de ensino e aprendizagem.   

Como professora reflete que “Quando se estuda certos conteúdos tem-se um impacto, 

agora, quando se estuda para ensinar, o impacto é bem mais efetivo. Quando se ensina é uma 

preocupação em ver que aquela pessoa, que você está ensinando está realmente aprendendo, 

pois se ela não compreender é uma frustação para nós professores. E aprender tem que ser da 

forma mais completa a ponto de sentir segurança para ensinar”. A palavra segurança aparece 

quando fala de seus professores, além de preocupação em ajudar os estudantes. Em relação à 

experiência no Telecurso faz uma crítica, pois pensa ser necessário um tempo de aprendizagem, 

algo que não era muito respeitado, era tudo muito corrido. Além disso, o professor ficava muito 

engessado e não administrava suas aulas, pois estava preso aos vídeos disponibilizados.  

Enfim, Barnabé traz uma frase que nos ajuda a entender a frustração que o professor 

sente no ambiente escolar. Para ele “A desmotivação vem de algo que não buscamos, e superar 

obstáculos faz parte do percurso da vida” (Barnabé). Ou seja, por vezes diante do contexto 

vivenciado o professor se vê obrigado a ser aquilo que não quer ser. Em alguns casos, acabam 

sendo tradicionais para manter a disciplina, o que gera a frustração ou desmotivação.  

Algumas percepções e concepções acabam se naturalizando. Nesse sentido, “essa 

naturalização e essa personalização do saber profissional são tão fortes que resultam em práticas 

frequentemente reprodutoras dos papéis e das rotinas institucionalizadas da escola” (TARDIF; 

RAYMOND, 2000, p. 223). Na visão desses autores, o processo de evolução da carreira está 

ligado ao domínio do próprio trabalho e do estado de satisfação pessoal em relação aos 

estudantes e às exigências do exercício da profissão. A relação entre os saberes profissionais e 

a carreira contém diversas faces, assim a construção da própria profissão é marcada pelo tempo 

(TARDIF; RAYMOND, 2000). Os saberes ligados à profissão demandam do professor 

conhecimento de si mesmo e (re)conhecimento pelo outro. 

 Sobre esse percurso de tornar-se professor, Nóvoa (1995) apresenta 3 elementos que 

dão base a esse processo: adesão, ação e autoconsciência. Nas narrativas percebemos que os 

docentes “reproduzem” características de seus professores, ou seja, estão realizando aquilo que 

o autor chama de Adesão. Esta “implica sempre a adesão a princípios e a valores, adopção de 
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projectos, um investimento positivo nas potencialidades das crianças e jovens” (NÓVOA, 1995, 

p. 16). Essa busca de crescimento se ampara nos saberes transmitidos por aqueles professores.  

 No cotidiano da profissão vemos que buscam sempre estratégias de modo a contornar e 

superar os desafios e situações no ambiente da sala de aula. Com base em Nóvoa (1995, p. 16) 

esse processo está na dimensão da ação, à qual se refere como a “escolha das melhores maneiras 

de agir, se jogam decisões do foro profissional e do foro pessoal”. E por fim, vem acompanhado 

da autoconsciência, movimento no qual as questões se decidem “no processo de reflexão que o 

professor leva a cabo sobre a sua própria acção” (NÓVOA, 1995, p. 16). Portanto, ser professor 

passa por esses três pontos: aderir, agir e autoconscientizar.  

 

3.3.4. Trocas de experiências 

“Essas conversas me tranquilizam e me confortam, pois como 

minha orientadora possui mais experiência e formações ela 

sempre tem uma boa resposta lógica para tudo” (Nastácia).  

 

Outra questão, que envolve a formação como professores, se trata das conversas com os 

colegas. As professoras da pesquisa de Soares (2012), também destacam o apoio dos colegas 

de profissão. A troca de experiências com outros profissionais é considerada como  

fator importante para a permanência no magistério, principalmente no início 

da carreira. O acolhimento, a troca de experiências, as sugestões, a 

colaboração, a compreensão das dúvidas e incertezas, indicando caminhos 

para superar as dificuldades, são atitudes que favorecem o desenvolvimento 

profissional e concedem subsídios para a mudança de suas práticas educativas 

(SOARES, 2012, p. 159).  

 

Os professores tecem redes de apoio com os pares com os quais estabelecem relações. 

Nesse processo formativo, na concepção de Carrilho (2007), é muito importante a presença 

física do outro, com o qual há troca de informações, experiências e diversas situações de 

aprendizagem pelas discussões proporcionadas nesse espaço.  

Para Nastácia as conversas são um meio de conhecer o ambiente de trabalho. “E nós 

conversávamos muito principalmente sobre os alunos, pois quando contavam suas experiências 

eu não me sentia mais tão sozinha. E recebia até conselhos e sugestões para contornar os 

problemas de sala de aula”. Assim, podemos perceber a construção do “ser professor” mediante 

as atitudes e conversas com a orientadora, que traziam contribuições para sua formação 

“Conversamos muito sobre as situações que acontecem comigo na escola e ela sempre me 

aconselha a agir de forma coerente e sempre dá certo. Essas conversas me tranquilizam e me 

confortam, pois como minha orientadora possui mais experiência e formações ela sempre tem 
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uma boa resposta lógica para tudo [...] Sempre que estou em turmas difíceis peço ajuda para 

minha orientadora. E ela mesmo com tantos afazeres está solícita em ajudar”.  

Nesse trecho Nastácia novamente aponta a importância para ela dessas conversas que a 

mantinha informada sobre a sala de aula e também elucida que a graduação foi deficitária ou 

insuficiente no sentido, de conversar e orientar sobre o cotidiano escolar. “o que me ajudava 

muito em relação à sala de aula era a conversa com alguns colegas que já estavam atuando, eles 

nos contavam como era difícil controlar toda uma turma e ainda cumprir as obrigações de um 

professor. Essas conversas ajudaram no sentido de saber o que seria conveniente dizer ou não, 

diante de certa situação com alunos, como: não fazer uma tarefa, briga dentro de sala, conversas 

fora de hora e atividades para conseguir disciplina da turma. Essas conversas me davam 

segurança, pois essas colegas já trabalhavam há um bom tempo e eu estava começando. Se 

essas conversas tivessem sido feitas com os professores da graduação teriam me ajudado mais, 

porque teoricamente eles deveriam possuir mais conhecimentos sobre o assunto. Entretanto, 

eles não falavam muito sobre isso, acho que estava fora do contexto no qual viviam. Alguns 

professores nunca tinham lecionado em escola apenas em faculdades. E como eram mais velhos 

no tempo que lecionavam em escolas, os alunos eram mais tranquilos”. 

Monteiro vê que o mestrado é um ambiente que tem se mostrado importante para a troca 

de experiências “O mestrado, como também os professores e colegas de turma são excelentes, 

estou aprendendo muito com eles. Pois estamos mergulhando em uma vasta área de 

conhecimento, compartilhando nossas vivências e experiências frente a dificuldades e desafios 

da prática escolar”. Benta chega a falar que essas trocas de experiências eram importantes para 

aliviar a tensão diante do contexto que vivia “A maioria dos meus colegas também trabalhava, 

então, essa dificuldade em encontrar tempo para estudar era comum a todos. As nossas 

conversas ajudavam a aliviar nossas preocupações”.  

Em um determinado período Pedro trabalhou em diferentes escolas. Sobre essa 

experiência avalia que “isso me ajudou muito a adquirir uma bagagem profissional importante 

tendo contato com realidades diferentes e colegas de trabalho que muito contribuiu para a minha 

formação”. Sobre isso Barnabé destaca que “Leituras de textos da área de Educação e trocas de 

ideias com outros profissionais da área de ensino me auxiliaram na percepção de que sempre 

tenho que fazer minha parte, de buscar sempre o melhor”.  

 Soares (2012, p. 159) afirma que para as professoras de sua pesquisa a constituição do 

ser professor “acontece na convivência com outros profissionais da educação, que durante o 

percurso de formação e trabalho lhes ensinam novas possibilidades de ação que propiciam 

aprendizagens expressivas para o exercício da docência”. A convivência com outros 
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profissionais abre possibilidade de desenvolvimento e crescimento profissional. São momentos 

de trocas que contribuem para a compreensão da realidade cotidiana, os quais implicam em 

movimentos de constituição como professores por meio do diálogo.  

 

3.3.5. Outros espaços formativos 

 “... procurei me qualificar em termos da área de Educação 

Especial e Inclusiva, assunto não abordado em minha graduação 

e que no meu entendimento poderia ampliar meus conhecimentos 

em um campo atual e merecedor de atenção” (Barnabé). 

 

No trabalho de Soares (2012, p. 168), há também o aparecimento dos cursos, palestra, 

congressos ou outros tipos de eventos como atividades formativas importantes para o processo 

de constituição como professores, às quais aparecem na etapa de formação dos professores da 

pesquisa. Essas ações de formação são consideradas “relevantes em razão das possibilidades de 

aprendizagens que puderam ser incorporadas às práticas docentes”. São elementos que os 

ajudam a olhar a Matemática com um olhar diferente e também a sala de aula. Por eles há 

mudanças na postura como professor, pois é uma forma de ter contato com um ambiente de 

formação após a graduação e na figura de professores. 

Podemos dizer, de acordo com Carrilho (2007, p. 195), que os professores percorrem 

sua trajetória formativa como docentes, individual ou coletiva, por duas vias. A primeira ocorre 

com a aprendizagem através da interação com o outro e na segunda representando a “trajetória 

na academia” há investimento em cursos que proporcionem desenvolvimento profissional.  

Para Nastácia fazer uma pós-graduação ajudaria a ter mais um título e com isso teria 

mais chance de emprego em escola particular. Busca estudar com a esperança de ter um 

emprego melhor, de conseguir mais conhecimentos para atuar da melhor forma, visto que 

quanto mais estuda menos erros o professor comete, ou seja, a chance de acertar na sala de aula 

é maior. Com essa visão, fez vários cursos gratuitos ofertados pelo governo e afirma que “Esses 

cursos me ajudaram muito, pois não fiquei parada no tempo, me atualizavam e me garantiam 

mais títulos. Eu acho muito importante estar sempre buscando formações, pois a escola é 

diretamente influenciada pela sociedade, então para cada época um tipo de metodologia, 

pessoas diferentes, contextos diferentes necessitam de estratégias pedagógicas diferentes”. 

Apresenta, portanto, que a vantagem de tais cursos se reflete na sala de aula, um ambiente que 

exige do profissional estar em constante formação.  

Realizou também um curso de Inclusão Escolar e comenta que foi uma oportunidade de 

esclarecer dúvidas sobre o tema, “Mostrou-me que com o estímulo certo todos são capazes de 

aprender. Consegui perceber que na sala de aula cada aluno tem seu tempo e modo de 
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aprendizagem. Então temos que explicar as mesmas coisas de maneiras diferentes para que mais 

alunos consigam aprender”. O curso adveio da experiência em lecionar para alunos surdos no 

início da carreira e da necessidade de conhecer um pouco mais da temática. Já na Pós-

Graduação lato sensu em Matemática pode adquirir “mais conhecimentos Matemáticos. E 

quanto melhor eu entendia, melhor eu conseguia explicar. Para concluir o curso fiz um TCC 

que contribuiu muito para minha formação, pois aprendi a pesquisar e a começar a pensar na 

utilidade da Matemática no cotidiano”. 

No mestrado via chance de conseguir algo melhor. Logo, na etapa das provas de seleção 

já se identificou com o Programa, “As provas não foram extensas e não vi um emaranhado de 

cálculos sem sentido. Eu vi mais sentido, eu nunca concordei desde a graduação em fazer um 

monte de conta por fazer. Na Educação Matemática as operações são mais contextuais. Isso 

para mim faz mais sentido. A Educação Matemática melhorou minha postura como professora. 

Agora acredito na construção do conhecimento do conteúdo como um ato regido pelo aluno 

com a orientação do professor, de um modo que o professor consiga estimular o gosto do aluno 

em aplicar a Matemática”. Portanto, a Educação Matemática trouxe uma nova visão de sala de 

aula para Nastácia e por suas palavras é possível perceber essas mudanças. Dentre as 

contribuições do curso ressalta que “sempre conversamos sobre formas diferentes de resolver 

um mesmo problema ou sobre situações da sala de aulas, os professores são ótimos 

profissionais. E muitas vezes eles nos passam até atividades para aplicarmos em sala”.  

Em outros momentos, Nastácia trata das mudanças a partir do mestrado “Percebi que 

tenho muito para aprender e me tornar uma profissional melhor. Muitas vezes agia como os 

outros: falou de mim, falo dele também; me prejudicou, prejudicava também. Discutia com o 

único intuito de marcar território. Desgastava-me para nada. Achava que isso era um jeito de 

sobreviver na escola, mas estava errada. Depois de ingressar no mestrado percebi que você não 

pode se deixar influenciar. Quanto mais eu tentava responder as provocações mais força elas 

ganhavam. Quando parei de responder as provocações elas deixaram de existir. Percebi que 

deveria mesmo era me preocupar mais com meu desempenho como profissional e estudante”. 

Ela percebe suas mudanças diante da formação no Mestrado, “Estou crescendo como 

profissional e pessoa. Enxergo esse crescimento de forma positiva. Eu era uma pessoa muito 

ansiosa e insegura, no mestrado estou adquirido maturidade. Não tenho mais a mentalidade de 

alguns professores de escola pública, que só pensavam em feriado e falar mal dos alunos e dos 

colegas de trabalho. Acho que não devemos pensar dessa forma, pois toda profissão tem direitos 

e deveres. Precisamos sempre estar disposto a mudar para melhorar. Sempre busco novas 

estratégias para meu trabalho em sala de aula, às vezes funciona às vezes não”.  
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Monteiro também se refere às formações após o término da graduação. Algo que só 

pode fazer após sair de uma escola possibilitando ter mais tempo para se dedicar em formação, 

o que “poderia fornecer mais ferramentas pedagógicas para que eu desenvolvesse em minhas 

aulas”. Fez uma especialização em Educação Matemática, “neste curso aprendi muito sobre as 

diversas áreas de pesquisa do campo da Educação Matemática, além de vivenciar diversos 

recursos que me auxiliam na sala de aula, como o uso de softwares educacionais, sequencias 

didáticas, jogos entre outros recursos pedagógicos”. Sobre o período do mestrado, ressalta que 

tem sido um momento de muitas aprendizagens pelo contato com os colegas de profissão e 

professores, mediante a troca de experiências. Devido a algumas dificuldades com indisciplina 

e por não conseguir lecionar começou a fazer cursos de capacitação, “No entanto, não 

contribuíram para resolução dessas dificuldades, só me ajudaram em relação a aprofundar 

conceitos Matemáticos, pois buscava encontrar metodologias alternativas para ensinar 

Matemática e não aprender mais Matemática”. Em várias narrativas percebemos que a decisão 

em fazer cursos, às vezes, vem a partir de demandas que possuem no ambiente escolar.  

Pedro também buscou diversos espaços de formação, os quais trouxeram novidades e 

reflexos direto em sua prática, afirma que “Essa etapa foi uma oportunidade ímpar de ampliar 

os conhecimentos adquiridos na graduação”. Ao se mudar de cidade teve oportunidade de estar 

próximo do Departamento de Matemática de uma instituição federal, o que lhe rendeu fazer 

vários cursos. “Esse contato foi preenchendo a lacuna que eu julgava ter ficado do período da 

Graduação. Participei de um grupo de pesquisa que tinha como foco o estudo da Geometria de 

forma lúdica e ao mesmo tempo usando o cotidiano do aluno para o seu ensino. Foi um período 

enriquecedor e que aliado aos cursos oferecidos pela rede de ensino estadual e municipal, 

mesmo que em número reduzido me ajudaram a ficar sempre atualizado”. Além disso, ressalta 

que a participação de congressos na área são um modo de adquirir mais conhecimento.  

Sua participação como professor supervisor no PIBID, possibilitou ir a congressos e 

fazer um curso de atualização na Universidade de Aveiro (Portugal), o que oportunizou uma 

aprendizagem ímpar sobre o ambiente na sala de aula. Ressalta que o mestrado tem sido uma 

ocasião de aprendizagem com as disciplinas ou com o ato de aprender a ser pesquisador. Narra 

que “Foram anos de uma experiência ímpar e que me possibilitou colocar em prática situações 

que eu queria e não eram possíveis anteriormente pela falta de recursos humanos e financeiros”.   

Em seu memorial, Barnabé apresenta as experiências com cursos de formação e, na 

tentativa de melhorar sua prática, decidiu fazer uma Pós-Graduação lato sensu em Educação 

Especial e Inclusiva, um assunto que não havia sido abordado em sua graduação. Pelo curso 

“Pude perceber que é realmente um desafio para o professor preparar e ministrar aulas para 
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alunos com necessidades especiais e para alunos ditos ‘normais’ concomitantemente, visto que 

nossas escolas e seus profissionais ainda não estão adaptados para acolher com qualidade 

estudantes com este perfil, o que requer maiores estudos e intervenções governamentais para se 

alcançar voos maiores. Isso se deve, pois é necessário além de estudar sua cultura, adaptar os 

profissionais e as escolas à essa demanda, incluindo os mesmos e não excluindo os outros (a 

maioria). Encaro como um desafio pois se já possuímos demandas de natureza da escola regular 

a serem sanadas, me pergunto como atender também a esse alunado ‘diferente’?”. Na leitura 

dos memoriais é possível perceber que o estudo voltado para a área de Educação Inclusiva vem 

da demanda na escola ou por suas próprias percepções da necessidade em estudar tal temática.  

Procurando continuar sua formação e por meio da experiência em lecionar para alunos 

com diferentes tipos de deficiência, Lobato iniciou o curso de Libras. Além disso, fez uma 

especialização em Ensino de Matemática “Nessa especialização aprendi e relembrei diversos 

conteúdos da Matemática e da Educação Matemática, o que contribuiu para minhas aulas”.  

Por fim, para Benta o mestrado foi desafiador. Pois “depois de uma certa idade e de 

vários compromissos o normal é procurarmos tranquilidade. No entanto, eu queria estudar um 

pouco mais. Durante o mestrado foi um momento de muito aprendizado, compartilhamento das 

alegrias e das preocupações com os colegas de classe, aprender com os professores. Enxergar 

de outra maneira tudo que está ao meu redor, de maneira crítica e tentando ao máximo me 

esforçar para ser construtiva”. Além disso, ressalta que “A oportunidade de voltar a estudar me 

colocou diante de novas metodologias, a conhecer a maneira de trabalhar de outros colegas 

professores, a aprender com meus professores orientadores. Depois do mestrado me sinto 

menos tímida, mais segura e com coragem para concretizar meus sonhos. A experiência 

adquirida ao longo do mestrado funciona como imã que atrai e oportuniza mais conhecimentos, 

sem dúvida é algo muito promissor”.  

Além da formação, esses cursos vieram ao encontro ao crescimento profissional, a partir 

de um viés pessoal, algo também presente no trabalho de Soares (2012) onde assumem a 

vertente de satisfação pessoal. Assim, segundo a autora, essas ações formativas representavam 

o sonho do crescimento pessoal e profissional, devido “a oportunidade de retomar os estudos, 

conhecer novos teóricos, outras metodologias de ensino e incorporar à prática as aprendizagens 

obtidas nesse processo formativo” (SOARES, 2012, p. 176-177). Vemos que há uma intensa 

busca por cursos, porém, muitas vezes, não conseguem atender às expectativas dos professores. 

O mestrado aparece como um caminho possível para essa formação, espaço em que se 

transformaram com disciplinas, trocas e vivências desse período. Esses espaços formativos são 

um modo de responder aos desafios profissionais e pessoais.  
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3.3.6. Ser professor? Um campo em aberto 

 Por fim, podemos perguntar O que é ser professor? Esses colaboradores deixaram 

evidente no memorial aquilo que consideram ser um professor. Conceitos que adquirem 

significados distintos. Para Tardif (2014) a profissão professor tem antecedentes afetivos 

advindos de sua própria história, os quais podem imprimir novas configurações à docência. São 

professores de Matemática que diante das contingências construíram seus próprios caminhos, 

marcados por lutas, sacrifícios, idas e vindas e pelo desejo de sempre fazer o melhor de si. 

Barnabé apresenta a visão de uma Matemática mais voltada para o social “ensinar 

Matemática para mim é munir o estudante de recursos para o aprendizado dos conteúdos dessa 

disciplina, de valorizar seu conhecimento prévio, de relacionar a Matemática com seu cotidiano 

e de permitir a mobilização e construção de conhecimentos onde o professor seja o mediador a 

partir do respeito para com as dificuldades que cada aluno possui, complexas ou não”.  

Para Lobato “ser professor é adquirir conhecimentos para compartilhá-los com outras 

pessoas, com o objetivo de contribuir na vida pessoal, profissional e acadêmica de tais pessoas 

e, também, aprender nesse processo”. Na ótica de Benta “o professor tem que estar em contínuo 

e eterno estudo. O profissional da educação precisa estar atento a tudo que está acontecendo no 

mundo e extrair as informações que julgar pertinente para auxiliá-lo nas conduções de seus 

trabalhos em sala de aula. Para que isso aconteça é necessário que o profissional sempre leia e 

acompanhe jornais, estude e converse com outras pessoas de sua área”.  

Nastácia entende que “ser professor é construir conhecimentos” e Pedro que “ser 

professor é tornar a aprendizagem dos alunos mais prazerosa e eficiente”. Por fim, Monteiro 

evidencia: “vejo a Matemática, bem como a Educação uma forma de os alunos transcenderem 

e alcançarem os objetivos de emprego e bem-estar social e econômico que todo cidadão 

necessita [...] ser professor é colaborar com o desenvolvimento do Brasil”.  

 Durante a formação, temos “bons” e “maus” professores que nos incentivam ou não. 

Alguns amam sua profissão outros nem tanto. Esse último aspecto é de extrema importância 

quando nos referindo à docência, pois se o professor não gosta do que faz como irá fazer o 

aluno gostar de sua disciplina? Por isso, concordamos com Almiro (2004, p.33) quando diz que 

“gostar do que se faz é por vezes a chave da resolução de muitos problemas e poderá também 

ser um contributo para ajudar os alunos a encararem a nossa disciplina de outra maneira”.  

Tardif e Raymond (2000) ao discutirem as fases da carreira (exploração, estabilização e 

consolidação), enxergam a importância de, no início de carreira, haver o entendimento dos 

diversos pontos que alicerçam a profissão e a integração ao trabalho, pois o profissional se 
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constitui paulatinamente a partir dessas noções. Como vimos nessas narrativas, muitos 

elementos intrínsecos ao exercício da profissão se aprende no decorrer do próprio trabalho, 

além de ser aprendido mediante a experiência do outro, bem como, na interação com os pares. 

 Com a utilização de diferentes recursos materiais ou não, o domínio progressivo do 

trabalho aparece no exercício da docência e leva o professor a uma abertura em relação à 

construção de suas próprias aprendizagens e experiências, ligada a uma maior segurança e ao 

sentimento de estar dominando bem suas funções. Esse domínio se relaciona, inicialmente, com 

a matéria ensinada, a didática ou a preparação da aula. Mas, as competências ligadas à própria 

ação pedagógica têm mais importância para os professores, assim, mencionam competências 

de liderança, de gerenciamento, de motivação (TARDIF; RAYMOND, 2000). 

 Desse modo, em meio às atividades desses professores de Matemática no cotidiano 

escolar e de formação, aparece a natureza social e a evolução do trabalho docente, cuja 

estruturação se dá em meio aos sentidos que esses professores imprimem as diferentes 

atividades, relações e interações em sua profissão, bem como ao longo do tempo. Por isso, o 

marcador tempo é importante para estruturar e edificar os saberes do trabalho docente. 

Cabe ressaltar que tratou-se de percursos que, resguardando suas individualidades, estão 

direcionados em uma mesma direção. Ou seja, nos liames das lembranças que marcam sua 

constituição se lembram da família, da postura dos professores e das escolhas pela profissão. 

Iniciam a escolarização e persistem até o término do Ensino Médio. Com a Educação Básica 

completa e com vistas a melhorar as condições de vida continuam os estudos. Alguns buscam 

direto o curso de graduação, outros optam por cursos técnicos. Podemos perceber que o Ensino 

Superior envolve uma formação que fornece aportes teóricos e práticos e que apesar das 

lacunas, que ainda ficam, são importantes para a qualificação do profissional docente. 

Nos chama atenção nesse percurso formativo a marcante figura dos professores. São 

unânimes as lembranças dos professores que tiveram, ao destacar suas qualidades ou aquilo que 

pode ser chamada de falhas. Pela figura dos docentes, que os inspiraram ou não, elaboram uma 

imagem do que consideram um professor e apontam aquilo que desejam ser como profissionais, 

trazendo marcas de ensino, práticas e aprendizagens. Ao observarem esses professores, 

construíram seu modo próprio de ser docente, fazendo as escolhas a partir do que avaliam ser 

adequado ou não. Além disso, é muito marcante, a presença do coletivo no trabalho docente, já 

que a ação docente é coletiva, dada pela troca de experiências entre esses profissionais. 
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Diário de viagem 3 – Entre trajetórias e experiências se tornaram professores 

“Acredito que o curso de licenciatura dá o ponta pé inicial para 

ser professor, mas é na prática que esse profissional se depara 

com situações que justificam suas escolhas. Na universidade há 

visões segmentadas/ particulares do processo, mas as ligações 

das várias dimensões deste tipo de conhecimento profissional 

(docente) são vistas na escola, no ato de ensinar” (Barnabé). 

 

O movimento de tornar-se professor é permanente e por meio das diversas vivências, a 

experiência adquire significado. Vários cenários foram construindo-os como professores de 

Matemática. Percurso que se dá com a soma de várias experiências, na articulação das 

experiências vividas na sala de aula como estudantes e professores, bem como nas marcas das 

condições em que viviam. Essas narrativas são cercadas pelas lembranças da família que os 

acompanharam no período escolar, por seus encaminhamentos e influências. E de diferentes 

pessoas que fizeram parte de sua vida apoiando ou incentivando no percurso de ser professores.  

Narram sobre o gosto pela disciplina, a notoriedade de serem bons alunos e tirarem boas 

notas, a ajuda e influência dos professores. Os memoriais são marcados pelos “modelos” e 

idealizações dos professores em relação à postura. Neles expressam uma imagem de si ou da 

profissão, trazendo seu olhar dos diferentes contextos (pessoal, social). Sejam experiências na 

Educação Básica ou no Ensino Superior há essas considerações e, em alguns casos, admiração 

pelo professor. Observações que os levaram para a docência, para o seu espaço de sala de aula, 

em que procuram “reproduzir” o legado que aqueles professores deixaram, aquilo de bom que 

guardam na lembrança e marcaram enquanto ainda eram alunos. A formação docente se dá nas 

experiências vividas em sua trajetória como alunos, às quais constroem imagens dos 

professores, sendo marcas significativas, tomadas como referência. 

Quando iniciam a docência, narram sobre o cotidiano da profissão, as tensões nesse 

local, as dificuldades com a indisciplina e outros problemas gerados no ambiente escolar. 

Assim, “embora conscientes das dificuldades de toda a ordem com que se depararam no 

exercício da profissão, significam-na emprestando-lhe um valor alto. Amam o que são e o que 

fazem – identificam-se como educadores – e amam seus alunos” (ABRAHÃO, 2009, p. 22). Se 

afirmam como professores e contam sobre as alegrias nesse espaço relacionadas a realização 

em perceber a aprendizagem dos alunos e que estão conseguindo exercer aquilo para o qual 

foram formados. Apesar dos obstáculos de ordem social, histórica, cultural, econômica e 

política, superam os desafios e exercem a docência com amor. 

Diante das dificuldades em sala, geralmente, buscam especializações como modo de 

conhecer métodos que os ajudem a entender o problema ou então para estarem amparados 
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diante dessas situações. Esse tipo de formação é um modo de complementar a formação do 

Ensino Superior, trazendo outros elementos para a aprendizagem profissional. Essa busca os 

levam ao mestrado, pelo qual descobriram um significado da Matemática e da profissão. 

Há ainda a presença de vários passageiros que os ajudaram a conhecer o ambiente da 

sala de aula, são os colegas de profissão, os professores que tiveram, os próprios alunos. Nas 

malas levam os conhecimentos adquiridos nos cursos, no mestrado, na vida e na escola, em que 

há o comprometimento acerca da formação e da prática docente.  

Se tornaram professores também no decorrer da arte de ensinar e do dia-a-dia da escola. 

Como colocou Barnabé em sua narrativa o professor vai se constituindo na prática diária da 

profissão. A realidade na escola e na universidade ajudam a construir saberes, mas estes vão 

sendo modificados à medida que o professor vivencia suas experiências. Ao observar o percurso 

formativo desses professores de Matemática, percebemos que os saberes dos professores se 

constituem em vários espaços, são plurais, e se constroem mediante o confronto entre a imagem 

“criada” dos professores que tiveram, das aprendizagens da graduação, dos cursos de formação 

e do contexto de prática. É interessante perceber que no decorrer do trabalho, ao internalizar 

outros saberes sua visão em relação ao espaço escolar se modifica, pois durante a trajetória vão 

aprimorando e (re)construindo as habilidades e competências da profissão. Apesar de buscarem 

várias formações em cursos, também se formam no dia-a-dia da escola, que advém da soma de 

várias experiências. E no “chão da escola” suas vivências vem a se transformar em experiências, 

ou seja, aprendem a ser professores sendo professores. Onde a partir da demanda profissional 

desenvolvem saberes importantes ao exercício profissional. 

 O professor é uma pessoa comprometida “em e por sua própria história – pessoal, 

familiar, escolar, social – que lhe proporciona um lastro de certezas a partir das quais ele 

compreende e interpreta as novas situações que o afetam e constrói, por meio de suas próprias 

ações, a continuação de sua história” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 235). Logo, a formação 

do professor e sua aprendizagem é um processo narrativo que entrelaça sua história de vida. 

Desse modo, ao perguntar aos professores “sobre seus saberes, isso equivale, de uma certa 

maneira, a levá-los a contar a história de seu saber-ensinar, através das experiências pessoais e 

profissionais que foram significativas para eles do ponto de vista da identidade pessoa” 

(TARDIF, 2014, p. 236). Afinal, os saberes dos professores advêm de sua história de vida.  

A constituição do professor é marcada por seus saberes que fundamentam a profissão. 

São temporais, pois se modificam ao longo do exercício da profissão, a partir do domínio e da 

reflexão acerca de sua ocupação (TARDIF; RAYMOND, 2000). Portanto, as experiências dos 

professores na profissão tornam-se “fonte primeira de sua competência, de seu ‘saber-ensinar’” 
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(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 213, grifos dos autores). Desse modo, os saberes não se 

reduzem a conteúdos que advém de um conhecimento mais especializado ou somente de 

conhecimento teóricos. Mas, ampliam-se e pautam-se em distintos objetos relacionados ao 

trabalho docente. 

Nessa trajetória cada um desses docentes viveu esse processo formativo e de escrita à 

sua maneira, mas tornou-se evidente nas diferentes vivências, na experiência da formação 

inicial ou continuada, no papel de aluno ou professor, nos cursos ou nas conversas com os 

colegas houve produção e ampliação de saberes diversificados (TARDIF, 2014). Tal construção 

acontece pelo confronto dos saberes advindos das diversas etapas de formação, com aqueles 

vindos da experiência no exercício da docência. Portanto, passam por um processo de 

(re)construir, mobilizar, (re)modelar, adaptar e produzir novos saberes pela prática profissional. 

A formação se dá em múltiplos espaços e a partir do aprofundamento das situações 

ocorridas em um espaço, tempo e lugar em que se articula contexto familiar, acadêmico, 

relações sociais e históricas, e profissionais. Esse movimento indica as trilhas percorridas por 

esses professores, e juntas apontam caminhos percorridos e aspectos da constituição como 

professores. Portanto, a trajetória formativa desses professores se constituiu na escolarização, 

nas vivências familiares, na licenciatura em Matemática, no mestrado e em outros espaços, 

articulada às experiências na sala de aula, onde se consolida o saber e o saber-fazer (TARDIF, 

2014) e se constrói o aprendizado para o processo de tornarem-se professores.  

Esses memoriais estão permeados pela infância, juventude e vida adulta ou ainda 

escolarização, graduação e docência. Possibilitaram adentrar nas histórias de vida de cada 

docente, conhecendo seu “mundo” social, histórico e cultural mediado pelo encontro e 

(des)encontro de pessoas, sentidos e experiências. As configurações do percurso de vida de 

cada professor têm movimentos singulares, em que cada narrativa expressa sentimentos e 

sentidos próprios. Os acon(tecimentos) tecem melindrosamente essas trajetórias, assim cada 

história se tece por uma dinâmica própria que dialoga entre si nas experiências.  

Nesses memoriais pudemos observar que eles estão repletos da figura da família, dos 

professores, dos colegas, dos parceiros e não parceiros da escola, entre outros. Assim, 

corroboramos com Dominicé (2014, p. 89) ao afirmar que a formação “é feita da presença de 

outrem, daqueles de que foi preciso distanciarmo-nos, dos que acompanham os momentos-

charneira, dos que ajudam a descobrir o que é importante aprendermos para nos tornarmos 

competentes e darmos sentido ao nosso trabalho”. Em outras palavras, todo processo formativo 

ou a nossa história de vida se constrói em um campo altamente relacional, ou seja, não nos 

formamos sem a presença do outro.  
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 4. ALGUNS ACHADOS DOS HORIZONTES PERCORRIDOS 

 
_______________      _______________

 
“Se procurar bem você acaba encontrando. Não a explicação 

(duvidosa) da vida. Mas a poesia (inexplicável) da vida” (Carlos 

Drummond de Andrade, 1996). 

 

“Talvez o tempo de que disponho pareça curto demais não por 

minha idade, mas porque, quanto mais velho você é, mais sabe 

que os pensamentos, embora possam parecer grandiosos, jamais 

serão grandes o suficiente para abarcar a generosa 

prodigalidade da experiência humana, muito menos para 

explicá-la” (BAUMAN, 2004, p. 16). 

 

A Boneca de Pano Emília tinha razão sobre a dificuldade do escrever sobre nós mesmos, 

e acrescentaria ainda, a dificuldade do próprio ato de escrita. Mas, em uma afirmação ela não 

está totalmente certa: o final é mais fácil. Não, não é apenas colocar o “Finis” e pronto. O finis 

vai além de um final, pois não marca exatamente o fim, mas o início de um outro caminho. 

Trazemos essa ideia de horizonte, pois ele não se esgota em si mesmo. Ao tentar procurar seu 

“fim” sempre há o encontro com uma extensão infindável. O final é um lugar privilegiado e 

possível para o começo, onde se encontra aquilo que era duvidoso, inexplicável.  

No trem da vida, nas idas e vindas das experiências, precisamos viajar em nossas 

reflexões para incorporar o conhecimento de nós mesmos. São necessários muitos embarques 

e desembarques para nos formarmos como sujeitos. Uma travessia que implica assumir os 

“outros” e nós mesmos como passageiros em processo constante de formação. Partidas e 

chegadas que nos levam a reconstruir sentidos das nossas experiências. Como afirma Nóvoa 

(1997, p. 26, grifos do autor), escrever e pensar sobre os percursos pessoais e profissionais “são 

momentos em que cada um produz ‘sua’ vida, o que no caso dos professores é produzir a ‘sua’ 

profissão”. 

Assim como um trem que ao passar pelas estações enche seus vagões, nós também 

enchemos os nossos, de memórias docente e nos sentimos como recolhedoras de experiências. 

Ao passar pelas estradas o trem vai apitando e marcando idas e vindas. Nessa pesquisa, os apitos 

são aqueles momentos que nos despertam para as “vozes” dos professores em suas partidas e 

chegadas através da memória. E o memorial de formação foi um instrumento privilegiado que 

nos possibilitou esse percurso, visto ser uma referência narrativa daquilo que vem da memória. 

Permite percorrer um processo de construção/(des)construção das nossas experiências, de 

representação das realidades dando visibilidade a si mesmo, de encontros ou buscas de sua 
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identidade e historicidade. É um mosaico de acontecimentos, desorganizações, fatos, histórias 

e uma espécie de catalisador de reflexões.  

Lembramos que Passeggi (2008, p. 27) afirma que escrever é uma “ação de cuidar de si 

e de renascer de outra maneira pela mediação da escrita”. Nessa pesquisa descobrimos também 

outros valores e sentidos da escrita, mediante a colaboração desses professores de Matemática. 

Para Monteiro escrever o memorial é fazer “um relato das experiências vivenciadas nesses 4 

anos de regência [...] Obrigado pelo convite”. Nastácia traz suas percepções desse momento 

“Eu estou achando muito interessante relatar minhas memórias, me faz pensar que já estive 

em situações piores. Muitas coisas e sensações eu já até tinha esquecido. Esse memorial está 

me ajudando a repensar minha carreira e o que me motivou a ser professora. E como seria se 

eu tivesse escolhido outro caminho”. Pedro considera “que esse exercício é muito bom para 

mim. Olhar para trás, relembrar a trajetória, escrevê-la e refletir as mudanças que ocorreram 

nesse período. Algo gostoso de se fazer e espero que mais memórias venham à tona para 

acrescentá-las a essas que ora ‘termino’. Vejo esse processo de escrita, de rememorar os fatos 

de outrora muito interessante. Uma experiência um tanto quanto difícil, mas prazerosa de 

buscar na memória acontecimentos importantes há muito esquecidos, mas que fizeram de mim 

o profissional que sou hoje e ainda perceber o quanto evoluí. Uma evolução que sei ser 

constante e que no amanhã serei melhor que sou hoje diante das muitas experiências que vou 

acumulando e tendo. É um processo sem fim, de aprimoramento, de aprendizagem que nunca 

cessa e que, claro, depende de mim, de meus interesses e objetivos”.  

Já Barnabé reflete que “Escrever recordando nossos caminhos traçados pela vida não 

é tarefa fácil, mas nos traz à tona momentos que só quem vivenciou tem a oportunidade de 

contar. Vejo esse processo de escrita como desafiador, pois entendo que para lembrar de algo 

temos que ser estimulados a isso”. E Benta esclarece que “Foi a primeira vez que fiz e tive 

contato com o Memorial de Formação. Achei uma experiência muito importante para mim. Na 

verdade, para fazer esse memorial tive que fazer uma retrospectiva da minha vida, não somente 

na parte acadêmica, mas de tudo.  Em alguns momentos da escrita do memorial me emocionei, 

pois estou a escrever nada mais e nada menos a minha vida. Gostaria de agradecer Iara, pela 

chance de escrever o que fui e o que sou e a pensar o que eu quero para o futuro”.  

Portanto, o processo de escrita se consolidou também em um processo de formação, à 

medida que esses professores ao lembrarem dos acontecimentos de sua vida, perceberam e 

refletiram sobre o percurso profissional realizado. No entanto, o processo de reflexão nem 

sempre é um movimento fácil e automático de ser encarado devido à nossa própria fragilidade 

como seres humanos, devido às ambivalências as quais vivenciamos. Isso acontece, pois “a 
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reflexão sobre a própria ação e sobre os esquemas de ação motiva o ator a inserir-se em sistemas 

sociais e a relacionar-se com os outros. Todos nós participamos de sistemas de ação coletiva” 

(PERRENOUD, 2002, p. 40). Portanto, a reflexão sobre a ação desencadeia/provoca reflexões 

sobre nossos relacionamentos, nossa maneira de criar e manter relações com o outro. E nesse 

processo de refletir, muitas vezes se torna incômodo e por isso nem sempre é fácil, diversos são 

os motivos que o provocam.  

Nesse sentido, como não considerar o caráter formativo do memorial? Se ao selecionar 

os fatos que serão narrados, o sujeito vai passando pelo processo de interrogar a si mesmo para 

“avaliar” aquilo que irá materializar. É nesse interrogar-se que vão se colocando as referências 

da narrativa, ou seja, aqueles momentos que ficaram de algum modo marcados, a infância, a 

Educação Básica, o Ensino Superior, entre tantos outros espaços que deixaram suas assinaturas. 

Escrever sobre si é um intenso processo de tecer, visto que à medida que as experiências e as 

reflexões vão acon(tecendo) entramos em uma dinâmica de tecer as narrativas a partir dos 

acontecimentos e vivências da própria história de vida. 

Em nossa pesquisa buscamos tecer uma compreensão de aspectos da trajetória formativa 

dos professores de Matemática ao desvelarem sobre esse caminho por meio da escrita do 

memorial de formação, identificando também nesse processo os elementos que culminaram na 

construção do se tornarem professores. Diante disso, percebemos nos memoriais que esses 

professores tiveram um percurso formativo análogo. Salvando as singularidades de cada 

professor, percorreram um caminho que parte da Educação Básica com os ensinamentos na 

família ou com os professores. Sobre a figura representativa dos mestres relembram as aulas, a 

postura, as palavras, o incentivo e também a falta de didática, os traumas, entre outras situações. 

A partir desse espaço de socialização são marcados por essas posturas, às quais são 

reproduzidas quando se tornam professores. Eles se projetam nos professores que admiravam.  

Com o término da Educação Básica, recorrem ao trabalho ou a cursos que podem dar 

ascensão na profissão. Quando o emprego é na escola há uma tensão devido ao primeiro 

estranhamento nesse novo ambiente. Com as demandas em sala de aula, buscam cursos e focam 

na inserção no mestrado. Um espaço que foi transformador para todos esses professores. 

Envoltos a esse contexto, têm dificuldades para conciliar o trabalho, estudos e família. É uma 

etapa cansativa e desgastante. 

O processo de formação como professores não se inicia apenas após o término da 

graduação, mas se dá desde o período da escolarização. Nesse espaço também constroem 

concepções, valores e o desenvolvimento de outros elementos que culminam no pensar sobre a 

postura que terão como professores.  
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A formação perpassa pelas experiências familiares, com a ajuda aos colegas com 

dificuldades no conteúdo, com o gosto pelos estudos, na observação dos mestres. Com a entrada 

na licenciatura, aprendem com as leituras, as disciplinas, as aulas dos professores e seus 

ensinamentos e orientações. Chega a etapa também dos primeiros ensaios como professores, 

ocorrida no estágio. Nessa fase há um estranhamento comum de quem é ainda estudante, mas 

ao mesmo tempo, naquele espaço, também ocupa a posição de professor.  

A contribuição dos pares é importante para o desenvolvimento na profissão; com eles 

conhecem e aprendem a lidar melhor com a realidade da sala de aula. As demandas na sala ou 

os projetos pessoais de aprimorar a formação os instigam a buscar cursos e até mesmo o 

mestrado, onde conseguem aliar prática e teoria. A partir daí passam a ver com outros olhos a 

sala de aula. Aliás, esse espaço formativo é importante, pois ali, pela reflexão, criam estratégias, 

aprimoram suas habilidades e competências. Por meio de suas pesquisas, procuram transformar 

sua realidade de trabalho. Assim, a constituição como professores ocorre a partir do 

entrelaçamento dessas diferentes experiências vividas durante toda a trajetória de vida do 

sujeito, como observado em cada um dos eixos de análise que remetem às convergências.  

Pudemos observar que, apesar de todas as circunstâncias, esses professores têm 

persistido na superação dos desafios da profissão e da sociedade, buscando permanecer na 

docência e dar o melhor de si para se desenvolverem como professores, além de proporcionar 

uma educação de qualidade aos seus alunos. 

Nessa experiência de pesquisar, nos colocamos na postura de recolher experiências e ao 

ler sobre os escritos das histórias de vida foi possível perceber, já nessas primeiras impressões, 

que na construção do ser professor  

se entrecruzam a dimensão pessoal, a linha de continuidade que resulta 

daquilo que ele é, com os trajectos partilhados com os outros, nos diversos 

contextos de que participa; daqui a importância de se considerar os espaços e 

as situações de reflexão partilhada como facilitadores do desenvolvimento 

pessoal e profissional e a necessidade de aprofundar os seus efeitos 

formativos, potencializadores de uma apropriação cognitiva dos mecanismos 

profissionais e de mudanças de perspectivas (CAVACO, 2003, p. 161). 

 

Essa pesquisa advém de inquietações e de perguntas que, certamente, possuem respostas 

temporárias e não findadas. As pesquisas atravessam uma constante reconstrução a partir da 

visão do leitor e do intercâmbio entre as experiências, que mesmo, muitas vezes, não sendo do 

conhecimento do pesquisador, há esse novo tecer da pesquisa. E com nossa pesquisa isso não 

será diferente, esperamos que o leitor se deixe cativar pelas palavras e acon(tecimentos). Ao 

chegar aqui utilizamos novamente as palavras de Saint-Exupéry (2009): “As estrelas são todas 

iluminadas... Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua?”. Quais foram as 
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estrelas que passaram a brilhar após a leitura desse trabalho? Que marcas foram cativadas? Que 

caminhos serão tomados a partir dessa pesquisa? E isso, só você, caro leitor, irá nos ajudar a 

responder. Muitas perguntas não serão respondidas, mas continuarão no silêncio ou na 

inquietação latente, até que seja despertada novamente.   

Algumas questões foram nos cativando nessa pesquisa. Ao entrar em contato com cada 

memorial, pudemos perceber que são histórias que trazem convergências e revelam o perfil do 

licenciando e licenciado em Matemática em nosso país, perfil que não é exclusivo de nossa 

pesquisa, mas que pode ser percebido também em outras pesquisas, como aquelas citadas no 

estado do conhecimento. Com esses dados, é possível refletir sobre caminhos e até mesmo 

possibilidades para projetos de formação de professores de Matemática, levando em conta suas 

angústias, necessidades e perfil. Essas questões vão ao encontro do que Nóvoa (1995) afirma, 

ao remeter à importância de conhecermos mais sobre a vida dos professores, pois através das 

histórias de sua vida é possível indicar propostas sobre a formação e profissão docente, partindo 

de sua realidade. Assim, as histórias de vida possibilitam traçar planos para a formação docente.  

Ler as histórias de cada professor foi um modo de retomar à nossa história como 

professores, ou à minha história como professora de Matemática, afinal, essa é uma 

potencialidade da narrativa, nos reportar à nossa própria vida. Em muitos momentos me via em 

diferentes aspectos naquilo que esses professores narravam. O memorial de formação foi para 

nós um convite à reflexão e aprofundamento de saberes, de aprendizagens e autoconhecimento. 

Entendemos que essa dissertação contribui no sentido de se pensar nos cursos de formação 

inicial e continuada que tanto tem estado nos debates e embates educacionais, a partir de uma 

perspectiva diferente, a do viés da história de vida. E também de refletir sobre as condições de 

trabalho e valorização da profissão docente. 

Como professora de Matemática e pesquisadora, refleti sobre a prática docente, sobre 

os modos de se elaborar a pesquisa, mas também me vi com vontade de retornar à sala de aula 

e me juntar a esses colegas que no “chão da escola” lutam por uma educação melhor. 

Na construção dessa pesquisa, passamos por muitas idas e vindas, avaliações, críticas, 

aprimoramentos, remodelações, escolhas, leituras e mais leituras. Foram processos árduos, mas 

necessários à pesquisa científica. Algumas dificuldades encontradas, para além daquelas 

colocadas sobre o processo de mediação de escrita do memorial, se deu nas reflexões e escolhas 

do referencial teórico sobre formação docente. Nos deparamos com um campo amplo de 

discussões que foi se tornando mais familiar ao realizarmos o “estado do conhecimento”. Outra 

questão que consideramos delicada esteve relacionada a manter a originalidade de cada história, 

de modo a não destoar, mas apresentar as experiências de cada professor. Ao organizar e 
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analisar os memoriais, era nossa preocupação não perder o tom narrativo com que cada 

professor de Matemática narrou sua história.  

 Nessas considerações, assinalamos alguns pontos de nossa pesquisa que podem abrir 

outros caminhos, como o entrecruzamento de outros instrumentos de produção de dados de 

modo a discutir e ampliar outras perspectivas da formação docente. Ou ainda focar em questões 

mais específicas da formação. Isso nos possibilita dar continuidade aos estudos de modo a 

aprofundar em outras questões que foram suscitadas nos memoriais, como por exemplo, dar 

mais atenção e explorar os sentimentos dos professores. Até mesmo a escolha de outros sujeitos 

(futuros professores, professores que estão quase se aposentando, professores do Ensino 

Superior) para colaborarem com a pesquisa ou a falta de algum desses professores de 

Matemática já faria dessa pesquisa uma produção diferente. Vemos que novas interpretações 

podem surgir se tomarmos como referências outras frentes teóricas e metodológicas. Por isso, 

não há possibilidade de colocar um “finis”, mas um “temporaire”. Pois o leitor em sua relação 

singular com o texto poderá ter novas interpretações. E essa foi a nossa versão da dissertação. 

No decorrer da escrita da dissertação, fomos transformadas pelas narrativas e pelo 

próprio percurso da investigação. A pesquisa significou para nós o “isso que nos passa”. 

Tivemos a experiência de uma relação com algo que não era “nós”, mas que possuía um lugar 

em nós diante de uma condição reflexiva, na qual “volta para dentro, subjetiva, que me implica 

no que sou, que tem uma dimensão transformadora, que me faz outro do que sou” (LARROSA, 

2011, p. 10). Que nos fez olhar para o espelho e enxergar que já não somos nós as mesmas que 

éramos antes. E nessa passagem tanto nós como outros fomos afetados e sofremos e(feitos). 

Sim, fomos feitos novamente por aquela experiência e (acon)tecimentos da relação com o outro, 

nos tecemos com outras pessoas diante dessa relação investigativa.  

Essa pesquisa se consolidou para nós como uma viagem, um percurso realizado que 

contou com muitos passageiros. Como pesquisadoras fizemos o exercício de nos formar e 

transformar pela pesquisa ao dar um passo para conhecer e desvelar o desconhecido para nós. 

Assim, tivemos não apenas os seis (Barnabé, Benta, Lobato, Monteiro, Nastácia, Pedro), mas 

nove professores envolvidos nessa pesquisa, nos incluímos também nesse processo, pois ao 

olhar para o modo como se tornaram professores, também nós narramos como nos constituindo 

como professoras também. O que fica para nós desse processo? Essas experiências singulares 

podem ser traduzidas nas seguintes palavras: 
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Essa experiência vivida 

 

Por onde viajamos conhecemos muitas histórias. Conhecemos as deles e a 

nossa. Foi um processo de ouvir, de pensar sobre nossa vida e de narrar no 

silêncio interior nossas experiências. Esses professores de Matemática 

fizeram parte desse momento narrativo. Com um movimento de pensar, 

expressamos nossa essência, nossa natureza de um eu pessoal vivido. 

Essência? Natureza? Quem sou eu? Quem são eles?  

Nossa particularidade e a sua também! Uma viagem tecida de encontros e 

(des)encontros, de lembranças e emoção. Nuance de palavras, sentimentos, 

silêncios e revelações. Reflexões e partilhas. Fragmentos de espaços e 

tempos. Fusão de olhares ou afastamento deles.  

Nessa viagem o ponto de partida foi o “eu”, com ele passaram-se trilhos, 

trilhas e estações. Uma travessia marcada das nossas histórias, das muitas 

histórias que não são iguais às minhas, mas que são feitas e acon(tecem) nos 

encontros, nem que seja no pensar, no sentir ou no fazer. O ponto de chegada? 

Foi a riqueza de ao desembarcarmos não sermos mais os mesmos que éramos 

antes. A certeza de que nessa travessia algo se transformou em nós. 

 

Portanto, nesse processo de produzir uma pesquisa, entre escolha de professores, leituras 

de referenciais, conversas com as orientadoras e colegas, diálogo com a banca examinadora, 

dentre tantos outros procedimentos que abarcam a investigação me transformei como 

pesquisadora. Não foi simplesmente um processo de produção de dissertação, mas deixei que 

essa produção me tocasse. Me transformei diariamente nessas tramas, que reverberaram em 

aprendizagens e também em segurança para que pudesse descer e embarcar em outra estação.   

Assim, por ora, podemos ouvir o apito do trem que anuncia a chegada a uma estação, 

que marca o término desse percurso e de onde poderão surgir novas viagens.  E o que está por 

vir é outra história!!!  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – Questionário para traçar o perfil dos sujeitos de pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

  PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO 
 

1. Dados Pessoais: 

Nome:         Naturalidade: 

Reside em qual cidade:           Estado Civil:                              Sexo:   

Faixa etária: (   ) 20 a 29 anos (   ) 30 a 39 anos (   ) 40 a 49 anos (   ) 50 ou mais anos 

 

2. Formação Acadêmica: 

Graduação:  (   ) Bacharelado  (   ) Licenciatura        Ano de Conclusão:  

Instituição: 

Caso tenha outra graduação especifique:  

Pós-Graduação/Especialização:  

Especialização em ___________________________ Ano de conclusão: _______ 

Mestrado em:       Previsão de conclusão:  

 

3. Dados Profissionais – Experiência na docência:  

Escola:       

Nível de Ensino (Ensino Fundamental, Médio ou Superior):   

(   )  Público  (   ) Privado:                  Professor Efetivo? (   ) Sim (   ) Não 

Período de atuação em anos: 

Escola:       

Nível de Ensino (Ensino Fundamental, Médio ou Superior):   

(   )  Público  (   ) Privado:                  Professor Efetivo? (   ) Sim (   ) Não 

Período de atuação em anos: 

Escola:       

Nível de Ensino (Ensino Fundamental, Médio ou Superior):   

(   )  Público  (   ) Privado:                  Professor Efetivo? (   ) Sim (   ) Não 

Período de atuação em anos: 

Caso tenha atuação profissional em outra área especifique: 

Local: 

(   ) Público (   ) Privado  Função:   (   )  Efetivo (   ) Contratado 

 

Já escreveu o Memorial de Formação antes? Sim (    )    Não (    ) 

*** Caso tenha alguma outra informação que queira acrescentar, coloque logo abaixo:  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para autorizar a colaboração 

na pesquisa 

Sobre o TCLE, cabe ressaltar que, muitas vezes, com o andamento da investigação os 

direcionamentos e até mesmo os objetivos podem se modificar, o que acaba ficando registrado 

no TCLE, como ocorreu nessa pesquisa. Logo, os objetivos de pesquisa registrados no TCLE 

foram alterados após passar pela submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Convidamos o (a) Sr (a)_______________________________________________ para participar da 

Pesquisa “O memorial de formação como possibilidade de reflexão e transformação da prática 

docente” sob a responsabilidade da pesquisadora Iara Leticia Leite de Oliveira a qual pretende 

investigar como o memorial de formação contribui para o processo de reflexão do professor tendo em 

vista a formação docente. Sua participação é voluntária e se dará por meio de participação da escrita 

do Memorial de Formação e, em caso de necessidade, de um grupo focal, que será gravado e 

transcritos, se assim o (a) Sr (a) autorizar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável 

por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. A sua participação na pesquisa não 

implicará em maiores riscos ou desconforto direto, pois serão tomados os devidos cuidados durante a 

realização da construção do memorial de formação e também do grupo focal, para impedir a 

ocorrência de danos de ordem física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual. Assim, 

fica estabelecido que caso aceite participar da produção do Memorial de Formação e do grupo focal, 

se necessário, você terá o tempo necessário para realizar tal tarefa. Reiteramos que a pesquisa poderá 

ser suspensa caso seja identificado algum risco ou dano ao estado moral, psíquico do sujeito 

participante. Se você aceitar participar, estará contribuindo para a construção de conhecimentos em 

torno da temática do memorial de formação como um instrumento que possibilita a reflexão do 

docente acerca da sua formação. Se depois de consentir sua participação o Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo ou 

penalização a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFOP e qualquer dúvida sobre aspectos éticos dessa investigação, o (a) Sr (a) poderá entrar em 

contato com o pesquisador no endereço R. do Seminário, Centro, Mariana - MG, 35420-000, pelo 

telefone (31) 3557-9407, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Preto -MG, telefone (31) 3559-1368. 

Reiteramos que a pesquisa poderá ser suspensa caso seja identificado algum risco ou dano ao estado 

moral, psíquico do sujeito participante da pesquisa. 

 

Consentimento Pós–Informação 

Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o pesquisador quer fazer e por que precisa da minha colaboração e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 
 

______________________________________________                              Data: ____/____/____ 
                         Assinatura do participante 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE C – Roteiro 1 para elaborar memorial de formação para os colaboradores da 

pesquisa (Turma 2014)  

 

Roteiro para auxiliar na escrita do Memorial de Formação 

 

Caros colaboradores, nesse processo de escrita do Memorial de Formação cada um de vocês 

irão narrar o próprio processo de formação como professores. Ressalto que a escrita do 

Memorial de Formação é bem livre, não havendo uma forma específica para escrevê-lo, cada 

um irá produzi-lo de acordo com seu modo de escrita.  

Antes de apresentar os tópicos que irão nortear a escrita trago uma perspectiva breve do que 

é memorial de formação. Segundo Prado; Soligo (2005) o processo de escrita de memórias, 

relatando eventos memoráveis, é denominado memorial, logo este é uma forma de narrar 

nossa história por escrito. Este instrumento na perspectiva desses autores é:  
o registro de um processo, de uma travessia, uma lembrança refletida de 

acontecimentos dos quais somos protagonistas.  

Um memorial de formação é um gênero textual predominantemente 

narrativo, circunstanciado e analítico, que trata do processo de formação 

num determinado período – combina elementos de textos narrativos com 

elementos de textos expositivos (p.7).  

 

Portanto, escrever o memorial de formação não é relatar toda a nossa vida, mas aquilo que 

nos marcou de alguma forma, não seguindo necessariamente uma ordem cronológica. 

Escrevê-lo é fazer um exercício constante de interrogação e reflexão de nossas próprias 

experiências para retomar não só as recordações, mas aos fatos significativos que dão sentido 

ao que vivemos hoje. Sendo assim, para abarcar esses aspectos vou elencar alguns pontos.  

Faça uma identificação com nome, local e data de nascimento, onde estudou no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, especificando se público ou privado. Ainda nesse aspecto 

escreva sobre as experiências que considere relevante durante o Ensino Básico.  

Que caminhos o levou a escolher a área de Matemática? Descreva como se deu a escolha da 

profissão e sua entrada na universidade.  

Como foi a entrada no curso de Matemática? Escreva sobre sua trajetória de formação 

acadêmica, trazendo algumas das experiências ocorridas nesse período de faculdade. 

Lembrando que podem ser a reflexão de experiências tanto positivas, quanto negativas.  

Conte como se deu o início e como foram as primeiras experiências no exercício da profissão 

docente, o tempo de atuação na área, quais foram suas impressões nesse ambiente?  

Nos caminhos de exercícios da profissão traga se houve algum tipo de formação continuada 

oferecida pela instituição ou formações continuadas por livre escolha; interesse de estudo, as 

dificuldades na docência, o debate e contribuições dos pares, dentre outros pontos que queira 

ressaltar nesse tema.  

Exponha um pouco e apresente suas experiências como professor.  

Narre como foi o processo de escolha pelo mestrado, o que o motivou a continuar e/ou buscar 

a formação? Como está sendo essa experiência do mestrado?  

Além dos tópicos sugeridos, nesse memorial de formação você poderá acrescentar outros 

pontos que considera relevante na sua formação.  

 

Bom trabalho de escrita! Que este seja um momento de descobertas e reflexões. 
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APÊNDICE D – Roteiro 2 para elaborar o memorial de formação para os colaboradores da 

pesquisa (Turma 2015)  

 

Roteiro para auxiliar na escrita do Memorial de Formação 

 

Caros colaboradores, nesse processo de escrita do Memorial de Formação cada um de vocês 

irão narrar o próprio processo de formação como professores. Ressalto que a escrita do 

Memorial de Formação é bem livre, não havendo uma forma específica para escrevê-lo, cada 

um irá produzi-lo de acordo com seu modo de escrita.  

Antes de apresentar os tópicos que irão nortear a escrita trago uma perspectiva breve do que 

é memorial de formação. Segundo Prado; Soligo (2005) o processo de escrita de memórias, 

relatando eventos memoráveis, é denominado memorial, logo este é uma forma de narrar 

nossa história por escrito. Este instrumento na perspectiva desses autores é:  
o registro de um processo, de uma travessia, uma lembrança refletida de 

acontecimentos dos quais somos protagonistas.  

Um memorial de formação é um gênero textual predominantemente 

narrativo, circunstanciado e analítico, que trata do processo de formação 

num determinado período – combina elementos de textos narrativos com 

elementos de textos expositivos (p.7).  

 

Portanto, escrever o memorial de formação não é relatar toda a nossa vida, mas aquilo que 

nos marcou de alguma forma, não seguindo necessariamente uma ordem cronológica. 

Escrevê-lo é fazer um exercício constante de interrogação e reflexão de nossas próprias 

experiências para retomar não só as recordações, mas aos fatos significativos que dão sentido 

ao que vivemos hoje. Sendo assim, para abarcar esses aspectos vou elencar alguns pontos.  

PARTE 1 

Faça uma identificação com nome, local e data de nascimento, onde estudou no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, especificando se público ou privado. Ainda nesse aspecto 

escreva sobre as experiências que considere relevante durante o Ensino Básico.  

Que caminhos o levou a escolher a área de Matemática? Descreva como se deu a escolha da 

profissão e sua entrada na universidade.  

Como foi a entrada no curso de Matemática? Escreva sobre sua trajetória de formação 

acadêmica, trazendo algumas das experiências ocorridas nesse período de faculdade. 

Lembrando que podem ser a reflexão de experiências tanto positivas, quanto negativas.  

 

PARTE 2 

Conte como se deu o início e como foram as primeiras experiências no exercício da profissão 

docente, o tempo de atuação na área, quais foram suas impressões nesse ambiente?  

Nos caminhos de exercícios da profissão traga se houve algum tipo de formação continuada 

oferecida pela instituição ou formações continuadas por livre escolha; interesse de estudo, as 

dificuldades na docência, o debate e contribuições dos pares, dentre outros pontos que queira 

ressaltar nesse tema.  

Exponha um pouco e apresente suas experiências como professor.  

Narre como foi o processo de escolha pelo mestrado, o que o motivou a continuar e/ou buscar 

a formação? Como está sendo essa experiência do mestrado?  

 

Além dos tópicos sugeridos, nesse memorial de formação você poderá acrescentar outros 

pontos que considera relevante na sua formação.  

 

Bom trabalho de escrita! Que este seja um momento de descobertas e reflexões. 
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APÊNDICE E – Informações mais amplas das produções acadêmicas do levantamento 

Quadro 3: Foco da investigação das produções mapeadas  
Autoras Foco da investigação 

Paulo 

(2006) 

O referencial teórico é constituído pela discussão sobre o mal-estar docente e considerações sobre uma 

possível conexão entre a psicanálise e a educação com base em Freud (1912, 1913, 1933), Cifali e Imbert 

(1998, 1999), Millot (1987), Almeida (1998, 1999, 2000, 2002), dentre outros. Sobre as inscrições que a vida 

pessoal e as trajetórias profissionais vão imprimindo no saber-fazer das práticas do professor resgata autores 

como Bolívar (2002), Nóvoa (1988) e Dominicé (1984). Ainda abrange a formação docente na perspectiva 

do aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento pessoal apoiada em Arendt (2005), Estrela (1997), 

Nóvoa (1999, 2000), Almeida (2001, 2003), Huberman (1990), Dominicé (1990), e outros. Se pauta em 

Quinet (1998), Birman (1997), Lacan (1960, 1966), Dejours (1996) e Dias (2005) para abordar sobre o tema 

estilo, subjetividade e educação. O objetivo da pesquisa foi investigar “as relações entre as experiências de 

vida pessoal/subjetiva do professor e sua identidade/prática profissional e como fornecem o suporte para que 

a transmissão de saber aconteça de forma prazerosa e criativa, com consequentes resultados gratificantes para 

o processo ensinar-aprender” (p. 48). Com uma abordagem qualitativa e enfoque nas histórias de vida como 

perspectiva metodológica, selecionou 17 professores em formação continuada atuantes na rede pública do 

Ensino Fundamental, no Distrito Federal, que participaram do curso de extensão “Memória educativa e 

subjetividade docente: do imaginário ao simbólico” (2005) da Universidade de Brasília.  

Carrilho 

(2007) 

Essa tese teve como objetivo geral “descrever e analisar a trajetória de formação de um grupo de professores 

formadores para se tornarem orientadores de memoriais, em um instituto de ensino superior” (p. 26). Os 

colaboradores foram 32 professores formadores que tinham experiência com orientação de memoriais no 

Instituto Kennedy. No âmbito das perspectivas teóricas sobre formação de professores, a autora apresenta o 

conceito fundamentada em Fabre (1994), Zabalza (2004), Souza (2004) e Pimenta (2005), principalmente. 

Os aspectos da formação de professores para a Educação Básica estão apoiados em Tardif (2002), Mendonça 

(1999), Catani et al. (2000), Nóvoa (1992, 2000), Severino (1999) e Anastasiou (2002). Para discutir sobre o 

professor formador recorre a Altet, Paquay e Perrenoud (2003), Snoeckx (2003), Lamy (2003) e Maradan 

(2003). Nesse sentido, a identidade docente e os saberes docentes são argumentados através de Espósito 

(2001), Pereira e Martins (2002), Pimenta (2005), Nóvoa (1995) e Brzezinski (2002). Tardif (2002), Gauthier 

(1998), Freire (1999), Altet (2001) e Charlot (2002) compõem o embasamento sobre os saberes docentes. 

Para tratar das histórias de vida e o memorial de formação dialoga com as ideias de Bosi (2003), Bruner 

(1997), Pineau e Le Grand (1996), Passeggi, (2003, 2006), Nóvoa (1992), Delory-Momberger (2000), Josso 

(2001, 2004), Dominicé (2000, 2001), dentre outros. 

Grandin 

(2008) 

Essa pesquisa buscou “identificar e analisar as transformações nas representações sociais sobre a prática e 

identidade docentes, em consequência do curso de Pedagogia do PROESF, evidenciadas no processo de 

escrita do Memorial de Formação” (p. 58). Os sujeitos da pesquisa são professores em exercício na rede 

pública que concluíram em 2007 o curso de Pedagogia no PROESF. Sobre a história da formação docente se 

apoia em Sadalla et al (2002), Pereira (2000), Freitas (2002, 2003), Schön (1992), Nóvoa (1995), Pimenta 

(2002, 2005), dentre outros. A formação continuada e as perspectivas de mudanças são discutidas com Pereira 

e Leite (2003), André et al. (1999), Monteiro e Mizukami (2002), Souza (2006), entre outros. Para abordar a 

formação e a constituição da identidade docente a autora dialoga, principalmente com Freitas (2006), Moita 

(1992), Saveli (2006), Garcia, Hypolito e Vieira (2005). Os aspectos sobre o Memorial de Formação estão 

ancorados em: Passeggi (2000), Soligo, Pereira e Leite (2006), Soligo e Alexandrino (2007) e Prado e Soligo 

(s/d). A Teoria das Representações é discutida principalmente em Moscovici (1978, 2004) e em relação as 

representações e a Educação foca em Pereira (2000), Andrade (2003), Antunes, Oliveira e Barcelos (2004), 

Gatti (2003), Passeggi (2000), dentre outros. 

Castro 

(2010) 

Castro (2010) busca compreender como se deu o processo de formação profissional em serviço, olhando para 

o encontro da experiência profissional com a formação acadêmica. Aborda o assunto das reformulações dos 

cursos de formação docente com base em Marques (2000), Melo (2010), Machado (2010) e da Lei Federal 

n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN). Entende a formação do professor 

sob o viés de Fiorentini (2008), Tardif e Raymond (2000), Imbernón (2000), Larrosa (2004), Freire (2005), 

Bolle (1997), Garcia (1999) e Nóvoa (1992) dada em um contexto social, institucional e em um processo 

histórico, complexo, inconcluso e coletivo. Os aspectos relacionados ao currículo se ampara em Sacristán 

(1998) e Saviani (1991) e na visão do trabalho docente se pauta em Tardif e Lessard (2009) e Tardif (2010), 

focando na importância do exercício da docência não ser uma ocupação secundária. Esses autores em 

conjunto com Gauthier et al. (1998) discutem os saberes docentes. O conceito de experiência é olhado sob a 

concepção de Smolka (2006) e Larrosa (1996, 2002, 2004). A pesquisa com abordagem qualitativa e 

quantitativa, recorre à aportes estatísticos, ficha de cadastro, aplicação de questionário, entrevista e memorial. 
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Foram aplicados ficha de cadastro e questionário à 43 professores-discentes e a entrevista e a escrita de 

memorial de formação realizou-se com 8 professores-discentes, sendo estes professores discentes de um 

Programa Especial de Formação para Professores para Educação Básica, sob responsabilidade da 

Universidade Federal do Acre. Para a análise de dados recorreu à Análise de Conteúdo (Fiorentini e 

Lorenzato, 2006). 

Silva 

(2010) 

Ancorada na abordagem histórico-cultural a tese está problematizada pela seguinte questão: “Como se dá a 

experiência da constituição docente em Matemática à distância, quando os saberes relativos à prática docente 

e os saberes relativos à formação superior se encontram?” (p. 28). Na busca de compreender a experiência da 

constituição docente em Matemática à distância, se ampara em Cury (2003) e Saviani (2009) para se referir 

às políticas públicas de formação. A discussão sobre formação de professores se baseia, principalmente, em 

Ferreira (2003), Fiorentini (2003). Já na formação docente de Matemática na modalidade EaD se ancora nos 

olhares de Flemming et al (2005) e Borba (2004). Larrosa (1996), Nóvoa (1995, 2005), Ponte (1992), Tardif 

(2002)  direcionam os olhares para os saberes docentes. A compreensão da EaD fica a cargo de Schneider 

(1999), Alves (1994), Vigneron (2001) que são trazidos para traçar um panorama da EaD em âmbito mundial. 

Referente ao cenário de expansão da EaD no Brasil, utiliza Vilarinho (2001), Vianney et al. (2003), Pesce 

(2007), Gatti e Barreto (2009), entre outros. O conceito de experiência é tecido mediante as perspectivas de 

Larrosa (2001, 2002) e Freire (1996). Já o de narrativa é visto pela ótica de Benjamin (1986), Clandinin e 

Connelly (2000) e Bolivar (2002). O caminho metodológico foi norteado pela abordagem qualitativa e pelo 

método de Pesquisa Narrativa, desenvolvido com a colaboração de alunos-professores de Matemática, em 

exercício, em um curso de licenciatura em Matemática à distância. 

Souza 

(2011) 

Essa tese tem como objetivo “discutir a formação permanente de professores em um movimento que legitime 

nesse processo o espaço da experiência na formação do professor” (p. 20). Assim, o referencial teórico está 

pautado em uma abordagem libertadora, humanística e crítica, através das contribuições de Paulo Freire. No 

que diz respeito a discussão de formação de professores se baseia em Nóvoa (1992, 1995) e Freire (2007, 

1989, 1997) no qual destaca o conceito de reflexão. Para argumentar sobre o conceito de experiência se pauta 

em Freire (1989, 2005) e em autores que dialogam com esse autor como: Dewey (1952, 1971), Vasquez 

(2007), Nóvoa (2009) e Larrosa (2002). Para a fundamentação da abordagem metodológica utiliza Josso 

(2004) e Nóvoa (2009, 2010). Tem abordagem qualitativa, a partir do método biográfico. Tem como sujeito 

colaborador um único sujeito, sendo este um professor da rede pública que tem perfil pesquisador. 

Instrumento de coleta de dados: memorial, dissertação, tese e entrevista. 

Teles 

(2011) 

A pesquisadora tem como corpus de análise sua própria história de vida, a partir de um memorial de formação, 

com foco na constituição de sujeito letrado da infância aos dias atuais. Propõe como objetivo da dissertação 

“analisar criticamente a construção do letramento e o exercício profissional docente, no caso específico de 

uma gestora educacional e formadora de professores” (p. 12). Assumindo uma perspectiva interdisciplinar 

entre a área da Linguística Aplicada e a área da Educação cerca-se de pressupostos teóricos dos estudos sobre 

Letramento, dos estudos de interação, da teoria bakhtiniana de discurso e linguagem, a partir de autores como 

Kleiman (1995,1998), Street (1984), Barton (2000), Soares (2006) e Bakhtin (2000,2004). Na abordagem da 

narrativa (auto)biográfica se ancora em: Nóvoa (1995), Souza (2008), Pineau (2006), Passeggi (2008), Josso 

(2006, 2008), Dominicé (2008) e Rego (2003). Para conceituar memorial de formação utiliza Severino (1990) 

e Passeggi (2008). A pesquisa se insere na abordagem qualitativa de cunho biográfico e ancora-se na 

metodologia das narrativas (auto)biográficas. 

Costa 

(2012) 

Esse trabalho tem por objetivo analisar “o desenvolvimento da trajetória formativa de professores 

alfabetizadores em serviço, que atuam no 1º ano nas escolas localizadas no campo, pertencentes à Rede 

Municipal de Ensino de Teresina” (p. 23). Nesse sentido em relação a figura do professor alfabetizador, 

discute a constituição da formação de professores alfabetizadores e as contribuições na prática de 

alfabetização, a partir dos seguintes autores: Kramer (2006), Garcia (2008), Soares (2004, 2010), Ferreiro e 

Teberosky (1999), Brito (2006, 2007), Nóvoa (1992, 1995, 2000), Pimenta (2002), Gómez (1992), Imbernón 

(2009, 2010), Arroyo, Caldart e Molina (2009), dentre outros. Sobre a prática e as concepções do saber e do 

saber-fazer a autora se apoia em Kramer (2006), Soares (2006) e Ferreiro e Teberosky (1998) dentre outros, 

apontando subsídios teóricos e metodológicos para discutir a natureza específica da prática de alfabetização. 

A pesquisa teve a participação de 5 professores alfabetizadores em serviço, efetivos, com experiência docente 

mínima de cinco anos. Considerando a dimensão formativa do memorial de formação se ancora em: Nóvoa 

e Finger (2010), Josso (2004) e Richardson et al. (1999).  

Soares 

(2012) 

Concebendo a formação como um continuun, a autora embasa seu trabalho em três aspectos: reflexão, 

desenvolvimento profissional/mudanças e autonomia. Quanto a reflexão se aporta em: García (1995), Schön 

(1983, 1992) e Pimenta (2002). A respeito de desenvolvimento profissional que está relacionado a formação 

contínua traz as contribuições de Oliveira-Formosinho (2009), Nóvoa (1995), dentre outros. Sobre autonomia 

a pesquisadora se aporta principalmente em Contreras (2002) e Ferreira (2009), sendo este um conceito 

entendido como qualidade do ofício de professor e sua perda implica em uma perda humana de si e 

proletarização do trabalho docente. Em relação ao memorial de formação se aporta em Cunha (1997), Catani 
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(1998), Sartori (2007) e André (2004). O trabalho procura “analisar o percurso de formação e trabalho de 

docentes da educação básica no processo de constituição do ser professor” (p. 21), ou seja, tenta compreender 

como o professor percebe a formação e a profissão durante o seu percurso formativo, a partir de suas 

lembranças da escola no tempo de aluno, os professores que marcaram, a escolha da profissão, as 

aprendizagens obtidas nas experiências vivenciadas e as mudanças de prática que identifica nesse processo. 

A pesquisa foi realizada com 5 professoras da Educação Básica da rede pública de ensino do Estado do Ceará 

que fizeram o Curso de Especialização em Metodologias do Ensino das Ciências Humanas e Sociais.  

Rosa 

(2013) 

A escrita da dissertação se apresenta a um estilo análogo daquele utilizado em um blog e seus posts. A autora 

discute em sua dissertação o significado da palavra (auto)biografia, baseando-se, principalmente, em Lejeune 

(2008), Alberti (1991), Passeggi (2010). A perspectiva autobiográfica como tentativa de historiografia é 

alimentada por uma “linha do tempo” sobre o início da utilização de (auto)biografias e de obras consideradas 

como tais. Coloca que diários, autobiografias e correspondências eram escritos presentes na 

contemporaneidade, como maneiras de expressar a vida privada e a individualidade. Com o advento da 

tecnologia, alterou-se os meios utilizado para escrever narrativas de si, passando a serem criados em arquivos 

de texto em computadores, blogs e perfis em redes sociais. Dos diferentes tipos de escrita (auto)biográfica, 

escolheu o memorial de formação, entendendo-o como uma narrativa onde o autor relata sua própria vida, 

pautando nas concepções teóricas de: Passeggi (2006), Souza (2006), Sartori (2008), Prado e Soligo (2007). 

A escrita do memorial favorece a reflexão das situações vivenciadas pelos professores, permitindo entender 

como ocorreu o processo de formação desses profissionais. Nessa pesquisa, o registro do memorial foi 

realizado em um ambiente virtual, o blog. Sobre o ato de lembrar se ampara em Benjamin (1987), Brandão 

(2008), Halbwachs (2006), Albuquerque Júnior (2007). Por meio das ideias de Tardif (2010), Larrosa (2002), 

Freire (1996) e Benjamin (1987) trata da experiência. A dissertação tem como objetivo compreender “como 

professores de Matemática, em seu processo de formação, se aproximam da educação inclusiva de alunos 

com deficiência visual e de como percebem a educação inclusiva” (p. 9). Nesse sentido, para a produção de 

dados utilizou os memoriais de professores de Matemática que participaram de um curso de Braille online 

oferecido pela Universidade Federal Fluminense, realizado no segundo semestre de 2011, na modalidade 

semipresencial via plataforma Moodle. 

Lopes 

(2014) 

Tendo como questão norteadora “De que maneira as narrativas expressas em memoriais de formação podem 

promover transformações e resultar em produção de conhecimentos de si, necessários à constituição da 

profissão docente?” (p. 34), a autora tem como objetivo analisar seu próprio processo de formação 

“procurando refletir sobre as histórias que minhas narrativas contam acerca do início da docência e assim 

compreender o que foi realmente transformador ou significativo na constituição do ser-professora em início 

de carreira” (p. 33). Para isso pontua suas experiências do “eu” pessoal e “eu” profissional, destacando a 

identidade profissional através de Garcia (2010), Josso (2010), Tardif e Raymond (2000), Souza (2011), 

Nóvoa (1992) e Passeggi (2006). Além disso, compõe sua fundamentação teórica autores que defendem a 

abordagem (auto)biográfica como Souza (2007), Abrahão (2011), Passeggi (2008, 2010), dentre outros. O 

conceito de memorial de formação está fundamentado em Passeggi (2006), Chené (2006), Tardif (2005), 

Josso (2004), Ferrarotti (1988, 2010), Clandinin e Connelly (2011). E para discutir a formação de professores 

se baseia em Formosinho (2009), Tardif (2000) e Nóvoa (2011). 

Gaspar 

(2014) 

Essa tese teve como propósito “(i) compreender os processos do acompanhamento do professor-formador 

para a escrita do memorial de formação; (ii) descrever e analisar a prática do acompanhamento no Ensino 

Superior enquanto modo específico de mediação biográfica para escrita do memorial; (iii) identificar as 

inquietações referentes ao acompanhamento e a escrita do memorial, tanto das professoras-formadoras, 

quanto das alunas; (iv) compreender como as experiências docentes das professoras-formadoras configuram 

e se manifestam no acompanhamento do memorial” (p. 40-41). Os participantes de pesquisa são 2 

professoras-formadoras e 7 alunas-formandas do Programa Especial de Graduação em Pedagogia 

(PROGRAPE) da Universidade de Pernambuco. A autora apresenta um panorama histórico da criação do 

Ensino Superior fazendo referência a Fávero (2000, 2006), Cunha (2000, 2001), Pimenta e Anastasiou (2005), 

dentre outros. Quanto a perspectiva do memorial de formação se aporta em Larrosa (2004), Passeggi e Gaspar 

(2013), Josso (2010, 2012), Passeggi (2006, 2008, 2010, 2011), Souza (2010) e Bakhtin (1999). As 

considerações teóricas metodológicas sobre as narrativas autobiográficas estão ancoradas em Nóvoa (1995), 

Sibilia (2008), Larrosa (2010), Pineau (2006), Pineau e Le Grand (2004), Ferrarotti (2010), Delory-

Momberger (2008), Nóvoa e Finger (2010), Halbwachs (1993) e Passeggi (2010). Sobre as aprendizagens na 

escrita a autora evidencia que quando narramos de modo escrito ou oral nossas memórias estamos ensinando 

e aprendendo, sobre esse assunto toma como referência os trabalhos de Charlot (2000), Josso (2002), Correia 

(2005), Barbier (1996) e Larrosa (2002, 2004). Os autores Giddens (2002), Berger e Luckmann (1985), 

Nóvoa (1992), Lopes (2002), Pimenta (1997) e Goffman (2009) compõem a argumentação dos estudos sobre 

a identidade profissional docente.  

Fonte: Dados da pesquisa construídos a partir dos dados do portal BDTD e Capes (outubro/2016) 


