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Resumo 
 
O professor para constituir-se percorre uma trajetória de vida pessoal e profissional. Essa 
trajetória é entremeada pelas vivências e experiências adquiridas nas escolas, pelas quais 
passou e com as quais irá atuar. Narrar sua biografia dá indícios dos caminhos transpassados 
para constituir-se. A narrativa centrada na formação e nas aprendizagens possibilita uma 
reflexão crítica sobre o processo de constituição do professor, que neste trabalho daremos 
ênfase ao professor de matemática. Este processo está em constante inacabamento. Este 
trabalho é parte de uma pesquisa que tem como objetivo analisar a constituição e a atuação do 
professor de matemática, por meio da narrativa biográfica ou autobiográfica. Bem como, 
investigar se os professores que passam, na trajetória acadêmica, no processo de formação 
profissional, deixam marcas significativas nos estudantes que se constituem professor. 
 
Palavras-chaves: constituição; formação de professores; narrativa biográfica 
 
Abstract 
 
To form himself the teacher walks a path of personal and professional life. This path is 
punctuated by the experiences and lessons learned in schools, through which he passed and 
which will act. Narrating his biography gives evidence of the paths that will be passed to form 
himself. The narrative focused on the training and learning provides a critical reflection on the 
process of formation of the teacher, who in this paper we will emphasize, the mathematics 
teacher. This process is constantly unfinished. This work is part of a research whose objective 
is to analyze the constitution and the role of professor of mathematics, through biographical 
or autobiographical narrative. As well as, investigate whether the teachers who pass in 
academic path, in the professional training process, leave significant marks on students who 
form themselves teachers. 
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Introdução 

 

A ênfase dada à formação docente nos remete a formação inicial e continuada como 

forma de constituição profissional do professor. Sabemos que existem lacunas não só de 

conteúdos, mas de outras formas que independem da vontade do professor. È preciso dar voz 

ao professor, por isso focaremos as histórias de vida de um professor para analisar como 

percorreu o caminho de constituição, ou seja, que influências, escolhas e valores podem ter 

sido determinantes para tornar-se professor atualmente. Assim, olharemos o passado na 

intenção de vislumbrar o presente. 

A memória humana é afetada por meio do tipo de relação desenvolvida ao longo da 

formação pessoal e profissional. O eu é marcado pelo outro, ou outros que o constitui e que é 

constituído pelo eu. Desse modo, os professores tornam-se pessoas que podem influenciar as 

escolhas no decorrer desse processo. Em nossa memória armazenamos informações que ficam 

veladas, mas que sempre vêm a tona quando necessário se faz. Às vezes passam 

despercebidas, mas estão lá se esgueirando em nossas atitudes, valores e hábitos. 

Trazer essas memórias para entender o processo de constituição e a atuação do 

professor de matemática é vital e imprescindível. Desse modo, neste trabalho utilizamos como 

metodologia a abordagem da pesquisa-ação, realizando entrevista in lócus. A forma narrativa 

permite ao professor rememorar momentos que para ele estavam esquecidos, permite ainda, 

um rever-se, colocando a memória em movimento. 

Rememorar é por em evidencia de que forma houve a apreensão do conhecimento 

trabalhado, subjetiva e afetivamente, resguardando a imagem e a personalidade de alguns 

professores transformados em modelos. Esse rever-se possibilita compreender porque 

escolhemos a forma de ensinar, como vamos tratar o estudante, que atitudes tomar. 

Compreendemos ainda, porque sentimos aversão ou simpatia por determina disciplina. 

Mergulhar na memória é reviver experiências e compreender que influências sofremos para 

ser o professor que somos. 

Fazer essa reflexão é uma forma de conscientizar o professor de matemática que ele 

não é apenas um mero mediador do conhecimento. É mostrar-lhe que ele é um agente de 

transformação e que sua maneira de ser professor pode deixar marcas de diferentes formas em 

seus estudantes. Assim, pesquisar a história de vida do professor, seja ela pessoal ou 
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acadêmica, traz a voga o que se quer construir com os estudantes. Focamos o passado, 

olhando o presente, mas almejamos o futuro, com novas propostas para melhorar o ensino da 

matemática, 

Formação inicial e continuada: espaço tempo de aprendizagens e de experiências  

  

 Os professores começam a constituírem-se nos bancos das escolas, as quais, ele está 

sendo preparado para atuar. É o que se chama de “simetria invertida”. Pires ao falar de 

simetria invertida afirma que:  

 
O conceito de simetria invertida ajuda a descrever um aspecto da profissão e 
da prática de professor que inclui o conceito de homologia de processos, mas 
vai além deste. A primeira dimensão dessa simetria invertida refere-se ao 
fato de que sua a experiência como aluno, não apenas nos cursos de 
formação docente, mas ao longo de toda a sua trajetória escolar, é 
constitutiva do papel que exercerá futuramente como docente. A 
compreensão desse fato, que caracteriza a situação específica da profissão 
docente, descrita por alguns autores como homologia de processos3, 
evidencia a necessidade de que o futuro professor experiencie, como aluno, 
durante todo o processo de formação, as atitudes, os modelos didáticos, as 
capacidades e os modos de organização que se pretende que venham a ser 
desempenhados nas suas práticas pedagógicas (PIRES, 2002, p.162). 
 

Portanto, entender essa simetria invertida subjaz a necessidade que o futuro professor, 

quando estudante, experiencie-se, compreenda os conteúdos disciplinares, adquira modelos, 

comprometa-se ética, estética e politicamente com a profissão escolhida, mas, que consiga ter 

uma prática sua, única, pessoal, pelas escolhas feitas ao longo do processo de formação. 

Os professores constituem-se nas escolas, as quais passaram em sua formação inicial e 

continuada, mas, eles aprendem muito em escolas, àquelas que proporcionaram a eles 

aprender. De acordo com Canário: 

 
[...] Afirmar que os professores aprendem a sua profissão nas escolas não 
deve ser confundido com a idéia segundo a qual os professores só 
aprenderiam a sua profissão nas escolas. Essa aprendizagem corresponde a 
um percurso pessoal e profissional de cada professor, no qual se articulam, 
de maneira indissociável, dimensões pessoais, profissionais e 
organizacionais, o que supõe a combinação permanente de muitas e 
diversificadas formas de aprender (CANÁRIO, 1998, p.9). 
 
 

Assim, o percurso profissional do professor é marcado pela inserção em um ambiente 

de ação e um ambiente de produção, os quais ele produz e é produzido, adquirindo uma 

profissionalidade.  
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 A formação é um processo de escolhas, particular e coletiva, determinada no ambiente 

de trabalho, na relação profissional, na troca com os pares, em uma época determinada, em 

um momento histórico. Canário citando Lesne e Mynvielle sustenta que: 

 
[...], a formação, como processo organizado e intencional, corresponde a um 
aspecto particular e parcelar de um processo contínuo e multiforme de 
socialização que coincide com a trajectória profissional de cada um. Nesta 
perspectiva, a produção (e a mudança) das práticas profissionais remete, 
fundamentalmente, para o processo de socialização profissional, vivido nos 
contextos de trabalho, em que coincidem, no espaço e no tempo, uma 
dinâmica formativa e um processo de construção identitária (CANÁRIO, 
1998, p.10). 

 
Portanto, a valorização dos saberes oriundos da experiência, faz com que cada 

professor seja único em seu percurso profissional e passe a ser o principal recurso de sua 

formação. Essa experiência torna-se ancora de novas aprendizagens, quando ocorre a reflexão 

crítica e é o professor, ele próprio, que articula e mobiliza ações distintas.  Essa valorização da 

experiência vincula-se a valorização dos ambientes de formação, de trabalho e da 

multiplicidade de relações desenvolvidas em diferentes interlocuções e interelações. 

 Reconhecer que a aprendizagem transpassa a experiência significa entender que, 

ambas fazem parte de um processo interno, de autoformação e autoconstrução do sujeito. A 

aprendizagem pode ser entendida como um processo de constituição do ser humano por si 

próprio. Nesse sentido, o processo de formação é permanente e indissociável de um ser 

humano inacabado, em constante devir. Canário citando Charlot afirma que: 

 
Aprender para se construir, segundo um triplo processo de hominização 
(tornar-se homem), de singularização (tornar-se um exemplar único de 
homem), de socialização (tornar-se membro de uma comunidade, da qual se 
partilham os valores e em que se ocupa um lugar). Aprender para viver com 
outros, homens com os quais se partilha o mundo (CANÁRIO, 2000, p.107). 

 

Narrativas e Memória: histórias de vida ou autobiografia profissional 

 

Entender a história de vida dos professores de matemática pressupõe compreender que 

a história contada é a maneira por ele apropriada para se produzir. Portanto, é pela narração 

que o professor toma forma e reelabora sua experiência pessoal e profissional, que o constitui 

professor e o faz atuar. De acordo com Honório Filho (2011, p.194): “[...] Não se trata de 

descobrir as pessoas, mas de criar oportunidades narrativas para que elas se reinventem, ao 

“caminhar para si” através das longas estradas dos relatos de vida” (grifo do autor). Esse dado 
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de contar-se afeta o professor, já que ao narrar ele procura descreve-se como produtor e 

produto do outro.  

Ao narrar existem diferentes fatores que afetam sua fala, o significado e significação 

de suas vivências, hábitos, costumes e valores adquiridos no espaço-tempo de formação 

inicial e continuada e de constituição profissional. Para Delory-Momberger: 

 
A “biografia” não é mais, a partir de então, unicamente o feito de indivíduos 
que circunstâncias excepcionais ou talentos particulares situam acima do 
desígnio comum, subtraindo-os do percurso coletivo: ela se impõe a todos 
como uma obrigação de individualidade e singularidade. (DELORY-
MONBERGER, 2008, p.77). 
 

 Trabalhar com biografias e narrativas de vida dá possibilidade para a compreensão, 

pelo professor, de sua constituição e atuação. Permite assumir-se como profissional. Permite 

rememorar o cotidiano vivido na apropriação da sua história de vida profissional, trazendo 

reflexão crítica e conscientização em ser professor. 

A possibilidade de descrever e compreender os professores como pessoa e como 

profissional nos leva a recorrer a Dominicé: 

 
A vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no qual se 
constrói a formação. Por isso, a prática da educação define o espaço de toda 
a reflexão teórica. [...] Desse modo, o saber sobre formação provém da 
própria reflexão daqueles que se formam. [...] No entanto, a análise dos 
processos de formação, entendidos numa perspectiva de aprendizagem e de 
mudança, não se pode fazer sem uma referência explícita ao modo como um 
adulto viveu as situações concretas de seu próprio percurso educativo (apud 
NÓVOA, 2000, p.24). 
 
 

Bem como a Josso: 

 
A Biografia Educativa designa uma narrativa centrada na formação e nas 
aprendizagens do seu autor, que não é classificada “auto” na medida em que 
o iniciador da narrativa é o investigador e, por fim, que o interesse da 
Biografia Educativa está menos na narrativa propriamente dita do que na 
reflexão que permite a sua construção (JOSSO apud HONÓRIO FILHO, 
2011, p. 195). 

  

Esses autores nos levam a compreender que os relatos realizados pelo professor são 

uma reelaboração, uma reconstrução de sua trajetória pessoal e profissional, transpassados 

pelo olhar do pesquisador. 

A entrada na história da vida, esse caminhar em direção a si, promove um rever-se, 

uma explosão de sentimentos que são despertados e gestados nessa construção para si, da sua 

vida para o outro. Consequentemente, “o estilo de vida do professor dentro e fora da escola, 
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as suas identidades, ou melhor, as formas identitárias, e culturas ocultas têm impacto sobre os 

modelos de ensino e sobre a prática educativa” (GOODSON, 2000, p. 72 – grifo nosso). 

Em sua atuação o professor é constituído e se constitui valorizando certas escolhas, 

sendo afetado e afetando seus pares e seus alunos. Rememorando o caminho percorrido e 

tentando ultrapassá-lo, o professor seleciona da memória coletiva aquilo que marcou a 

trajetória profissional, acadêmica e pessoal, que não deixa de ser cultural e histórica. O que o 

professor viveu, viveu em um dado momento e em uma dada cultura. Para Pollak: 

 
assim como uma "memória enquadrada", uma história de vida colhida por 
meio da entrevista oral, esse resumo condensado de uma história social 
individual, é também suscetível de ser apresentada de inúmeras maneiras em 
função do contexto no qual é relatada. Mas, assim como no caso de uma 
memória coletiva, essas variações de uma história de vida são limitadas. 
Tanto no nível individual como no nível do grupo, tudo se passa como se 
coerência e continuidade fossem comumente admitidas como os sinais 
distintivos de uma memória crível e de um sentido de identidade assegurados 
(POLLAK, apud CATANI, 2003, p.126). 

 

Assim, rememorar passa por aspectos concretos da vivência pessoal e profissional, 

pela percepção que o professor tem de si mesmo e de sua profissão. Essa percepção perpassa a 

percepção que o outro tem desse professor, como ele se forja perante o outro que o observa e 

o constitui. 

O grupo relacionado ao professor e o meio social são necessariamente aspectos que o 

afetam e produz-se e é produzido como pessoa e como profissional por meio deles. Para 

Walon (apud WEREBE & NADEL-BRULFERT, 1986, p. 178) “o grupo é o veículo ou o 

iniciador de práticas sociais. Ele transcende as relações puramente subjetivas de pessoa a 

pessoa”. Portanto, cada qual deixa sua marca, determina atribuições e constitui-se pelo 

pertencimento a determinado grupo. 

O eu é marcado pelo outro que pertence ao grupo e ao meio que os determinam. Para 

Wallon (apud WEREBE & NADEL-BRULFERT, 1986, p.164): 

 
As pessoas do meio nada mais são, em suma, do que ocasiões ou motivos 
para a sujeito exprimir-se e realizar-se. Mas, se ele pode dar-lhes vida e 
consistência fora de si, é porque realizou, em si, a distinção do seu eu e do 
que lhe complemento indispensável: este estranho essencial que é o outro. 

 
É com e pelo o outro que o eu confere importância àquilo que o outro lhe atribui, em 

atos de atribuição e, dependendo das circunstâncias, toma para si em atos de pertencimento. 

 
Narrativa de vida de um professor de matemática: espaço para reflexão 
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 Escrever sobre narrativas de formação e atuação do professor de matemática traz à 

voga a pessoa que existe neste profissional. Este ser presentifica-se formado por várias partes, 

não fragmentadas, que constitui o todo e que permanece em constante inacabamento. Segundo 

Dantas (1990, p.26) “[...] a criança, tende para o adulto como a semente para o exemplar da 

espécie, diz Wallon, mas esse adulto, no caso humano, é um ser em aberto”, significando que 

a trajetória de desenvolvimento, constituição e atuação de um profissional está sempre 

permeada por um vir a ser, um devir. Desse modo, preciso se faz que olhemos 

retrospectivamente, para buscarmos “indícios remotos de um estado final que deve ser 

retraçado” (Ibidem). 

 Ao buscarmos narrativas de vida, partimos da infância, analisando cada detalhe, 

procurando algo que traduz aquilo que o professor é atualmente. As lembranças longínquas 

guardam vestígios importantes para entendermos como se constitui o professor. Em nossa 

pesquisa sempre indagamos sobre a infância. O professor, que designaremos por R indagado 

sobre a infância conta sobre dificuldades vividas até os oito anos no sitio do avô, na selva 

amazônica e entre essas dificuldades afirma: “O ensino era muito precário já que muitas 

crianças de idades e séries diferentes compartilhavam o mesmo espaço”, permitindo antever 

que não existir separação trazia problemas para ele, tanto que diz que o ensino era precário. 

Em continuação afirma: 

 
No ano de 1988, eu me mudei para a capital Porto Velho, para morar com 
meus pais e iniciar os meus estudos na primeira série. Nessa época, tive uma 
professora que me fez acreditar que o demônio pode assumir muitas formas. 
Grosseira, batia com o apagador na cabeça dos alunos. Amarga com a vida 
possuía todas as características que um educador de verdade não pode ter. 
Certamente muitas crianças se desmotivaram em continuar estudando depois 
desta primeira experiência. A coisa era tão absurda a ponto de a professora 
fazer o aluno comer uma prova, a qual tinha errado todas as questões do 
ditado. Deve ser por isso que eu detesto língua portuguesa até hoje. Aprendi 
a ler em uma semana, dadas as condições de terror que existiam em sala. 

  

Percebemos nesta fala que o professor faz analogias com o que ele entende, 

atualmente, ser um professor bom ou ruim. Infelizmente essa professora foi lembrada pelo 

medo que impunha em seus estudantes, bem como pela imposição disciplinar e pelo exercício 

do autoritarismo, exercido por meio de palavras e agressões físicas. Esta professora, que o 

marcou negativamente, mostrou para ele aquilo que não deveria ser, quando constituído 

professor. São pessoas que deixam vestígios na memória, mas que traduzem temores e 

insegurança ou afeto e simpatia. Canetti em seu livro A Língua Absolvida escreve: 
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[...]. Mas aqueles personagens formam comigo uma unidade compacta e 
indissolúvel. Desde aquela época, portanto desde os meus dez anos, é para 
mim uma espécie de dogma o fato de que eu consisto de muitas pessoas, das 
quais de forma alguma estou consciente. Creio que são elas que determinam 
o que me atrai ou me repugna nas pessoas que encontro. São eles a 
verdadeira e secreta vida de meu intelecto (CANETTI, 2010, p. 111-112). 
 

Portanto, o professor se percebe composto por meio das pessoas que passaram em sua 

vida, que são aquelas que conjuntamente com o vivido pessoalmente, o constitui. Portanto, 

constrói sua identidade social, no espaço e no tempo, com base na trajetória biográfica e 

relacional herdadas precedentemente, “[...] mas também através das estratégias identitárias 

desenvolvidas nas instituições pelas quais os indivíduos passam e que eles contribuem para 

transformar realmente” (DUBAR, 2005, p.156).   

Percebemos que não houve um sentimento de simpatia para com a professora.  De 

acordo com Wallon (apud WEREBE & NADEL-BRULFERT, 1986, p.44) “[...] a simpatia 

pode manifestar-se em dois sentidos contrários: centrífugo e centrípeto. No primeiro caso, a 

criança transfere o objeto habitual de seus próprios desejos ou de seus temores para aquele 

que suscitou sua compaixão”. Essa não simpatia pelo outro é informada pelas analogias em 

imagens evocadas por sua mente, que na época dominavam o seu ser. Hoje, ele sabe que um 

professor pode desestimular seus estudantes de continuar seus estudos ou sobre qualquer 

disciplina, a qual não tenha experiência positiva. 

Relatando sobre o ensino médio o professor R afirmou: “Estudei em uma escola 

estadual muita boa, grande parte dos professores eram muito comprometidos com o ensino no 

bairro Lagoinha em Nova Iguaçu. Nesta época percebi que somente com uma boa educação 

poderia modificar minha condição social”. Essa fala alude à educação como àquela que iria 

retirá-lo de uma condição social não muito boa. Assim, em Mattos temos: 

 
O sucesso é perseguido e quem o detém possui poder e status. Para Cordié 
(1996, p.21) “Ser bem sucedido na escola é ter a pesrpectiva do ter, mais 
tarde, uma bela situação, de ter acesso, portanto, ao consumo de bens. 
Significa também “ser alguém”, isto é, possuir o falo imaginário, ser 
considerado, respeitado”. Desse modo, a criança da classe popular é mais 
exigida, por parte da família, como forma de aspirar uma condição social 
considerada melhor. Por parte da escola, como requisito para aumentar o 
índice de aprovação. Pelo educador, como necessidade de adquirir um 
ensino ministrado da melhor maneira possível (MATTOS, 2009, p. 3- 4). 

 

Essa ideia da educação como forma de ascensão social está radicada no imaginário 

social e nos remete as décadas de 50/60, que por influências políticas e pelo processo de 

transformação social, foi estabelecida como mecanismo para transpor os patamares da escala 
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social. Porém, a educação estava preocupada em conter a luta de classes, mostrando a 

realidade como pronta e inalterável, educando com a chamada educação bancária, 

domesticando os estudantes para a sociedade vigente, resguardando a hegemonia dominante. 

Ainda no ensino médio e pensando na possibilidade de ascender socialmente o 

professor R resolveu fazer graduação, entretanto, não obteve apoio dos pais, mas de alguns 

professores. Ele relata: 

 
Meus pais, por não terem muita instrução não me apoiaram nesta idéia de 
cursar faculdade, sabia que nunca iriam pagar universidade particular e nem 
mesmo preparatório, então comecei a estudar com o apoio de alguns 
professores entre eles os professores Alexandre de Física, Júlio de história e 
Adilson de Química, que além do apoio psicológico me deram livros para 
que eu pudesse estudar. 

 

Percebemos que o apoio dos professores fez com que continuasse em sua jornada para 

conseguir uma graduação. Seu projeto de vida foi o modo como direcionou sua formação. 

Entendemos que o “instruir-se” é o cerne da vida profissional de um professor. Não é o início 

de uma configuração histórica de formação, mas um caminhar em direção à formação. Todo 

professor sabe que precisa instruir e segundo Chartier (1990, p.31) o estudante aprende “com 

a liberdade de gerir, a seu modo, seus investimentos intelectuais – com a responsabilidade de 

seu êxito e de seus fracassos, consequentemente, o oficio de instruir impõe sua diretividade, 

suas progressões, seus exercícios formais e suas supervisões ao longo da aprendizagem” 

(grifo nosso).  

Professor e estudante formam um par e a parceria entre ambos resulta em 

aprendizagem, em satisfazer curiosidades, em estabelecer vínculos, em explorar o mundo real, 

vivenciando sua afetividade. Para Mahoney (2003, p.15) “a presença do outro garantirá não só 

a sobrevivência física, mas também a sobrevivência cultural pela transmissão de valores, 

instrumentos, técnicas, crenças, idéias e afetos predominantes na cultura”. Em sua fala 

notamos a presença dessa parceria tanto psicológica como em relação à aprendizagem. Esses 

professores deram a oportunidade para seguir seus estudos e concretizar seu desejo, o que 

instituiu vínculos, que o fez rememorá-los. 

Em se tratando de sua opção sobre a matemática relatou: 

 
Na verdade gostaria de cursar engenharia eletrônica, a matemática era uma 
ferramenta necessária para entender como as coisas funcionavam. Como não 
existia este curso na UFRRJ tive que buscar outra alternativa. Por conta da 
ajuda do professor Alexandre de Física quase me inscrevi para o curso de 
Física, mudei a minha inscrição para matemática no ultimo segundo, na hora 
de preencher o formulário. 
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Percebemos que o professor R tinha um vínculo maior com o professor de física, pois 

quase optou em fazê-la. Entretanto, realizou a escolha pela matemática, pois em seu desejo de 

fazer engenharia a matemática estava embutida. A engenharia lhe daria a ascensão social com 

o sentimento de propriedade e pertencente aquele grupo e aquela classe. 

Para Wallon (apud BASTOS & DER, 2003, p.41) “[...]. Este primeiro sentimento de 

propriedade baseia-se num sentimento de competição. Trata-se de apropriar-se do que é 

reconhecido como pertencendo aos outros”. Tem o significado de apropriar-se do que é do 

outro e, ao mesmo tempo, afirmar-se. Ainda, de acordo com Wallon (apud WEREBE & 

NADEL-BRULFERT, 1986, p.164), “as pessoas do meio nada mais são, em suma, do que 

ocasiões ou motivos para o sujeito exprimir-se e realizar-se”. Este é o esforço para 

individualizar-se e constituir-se como pessoa e como profissional. 

Fazendo referência ao curso de graduação em matemática o professor R afirma: “o 

curso era muito rígido, embora cursasse licenciatura, quase todas as disciplinas da grade eram 

de bacharelado, o que foi bom, pois, me deu uma boa base matemática para os estudos no 

mestrado”. Em relação ao que ele chama de “rígido” significa que sua aprendizagem se fez 

basicamente com o ensino tradicional. Já nessa época seu desejo era continuar sua formação, 

pois expressa verbalmente. A necessidade de formação continuada estava presente em seu 

desejo. Essa era a necessidade que se fazia presente, como forma de impulsioná-lo a novas 

descobertas e lhe dando poder e autoridade na profissão escolhida. Portanto, há o desejo de se 

sacrificar pelo outro, mas que traz embutidos desejos de status e ascensão profissional. 

A possibilidade de crescimento pessoal e ascensão social emergem com a 

ambivalência das reações de vaidade, conquista e aventura, bem como pela necessidade de 

atrair a atenção do outro para si. Ao mesmo tempo em que se sente igual com os pares sente-

se distinto e precisa tomar consciência de seu papel no grupo e na sociedade a qual pertence. 

Para Dér e Ferrari (2003, p.68): “é na relação com o outro e no movimento de “ir e vir” às 

origens que o jovem elabora a tomada de consciência temporal de si, [...]”. 

Durante a graduação o professor R teve alguns professores que foram significativos. 

Em sua narrativa relata: 

 
Durante a graduação alguns professores foram grandes incentivadores como 
a professora X e o professor Y [...]. A necessidade de me tornar monitor me 
fez estudar Álgebra 2, pois era uma disciplina que matemática pura que 
estava 2 anos sem monitor, pois, ninguém era aprovado na prova de 
monitoria. O Professor Y era o responsável por essa disciplina na época. Foi 
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no ano de 2003, eu estava no segundo ano da graduação.  Foi nesta época 
que comecei a ter mais contato com este professor. 

 

A importância desses dois professores foi marcada pela necessidade de afirmar-se 

como estudante dedicado. Eles deixaram marcas significativas que, fez com que seus nomes 

ainda estivessem em sua memória. É uma forma de deslumbrar-se, de seduzir-se pelo outro ou 

a tentativa de tornar-se o outro, tomados como modelos a serem seguidos, o que conta para o 

seu jeito de ser professor. 

A experiência de ser aprovado como monitor de uma disciplina, a qual o professor era 

representativo lhe deu prazer e orgulho. Era uma disciplina difícil a qual estava sem 

aprovação havia dois anos. Sua aprovação passa a ser vitoriosa. A busca do reconhecimento 

permite ir além, ultrapassando desafios da vida cotidiana, permite afirmar-se frente ao outro.  

De acordo com Der & Ferrari (2003, p.64) “o espírito de responsabilidade é definido por 

Wallon como um sentimento que se deve desenvolver no adolescente [...]. Não a 

responsabilidade para com o grupo fechado, como podem ser as gangs, mas a 

responsabilidade em relação a tarefas sociais” que desempenhará. Assim: 

 
O lugar, aliás variável conforme seus méritos, que o grupo lhe dá, as tarefas 
que nele assume,as sanções pelo menos de amor próprio que nele encontra, 
as normas que lhe impõe sua pertença ao grupo, tudo isso o obriga a regular 
sua ação e a controlá-la sobre os outros como num espelho (WALLON,1975, 
p. 176). 

 

As formas identitárias vão se constituindo fortemente marcada por meio das 

influências que o outro exerce sobre o eu. Para Walon (apud WEREBE & NADEL-

BRULFERT, 1986, p. 178) “o grupo é o veículo ou o iniciador de práticas sociais. Ele 

transcende as relações puramente subjetivas de pessoa a pessoa”. Portanto, cada qual deixa 

sua marca, determina atribuições e constitui-se pelo pertencimento a determinado grupo. É 

com e pelo o outro que o eu confere importância àquilo que o outro lhe atribui, em atos de 

atribuição e, dependendo das circunstâncias, toma para si em atos de pertencimento. 

Sobre sua prática o professor R relata: 

 
Primeiro tento conhecer o perfil da turma e ensinar os conteúdos baseados 
em suas experiências de vida e meio em que vivem. Sempre busco 
apresentar o conteúdo dentro de um contexto, pois acho importante as 
pessoas saberem onde a matemática pode ser usada no cotidiano e mostrar 
também que o conhecimento matemático pode ser uma ferramenta que pode 
ajudar a resolver vários problemas do cotidiano. E grande maioria dos alunos 
tem grande déficit de aprendizagem de serie anterior, e muitas dificuldades 
financeiras. Muitos alunos por falta de conhecimento ou falta de um 
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professor que se disponha a preparar uma aula mais elaborada acham que 
matemática e somente decorar formulas e equações, na verdade a 
matemática e muito mais que isso, ela é viva e uma importante ferramenta 
para a resolução de muitos problemas da vida cotidiana. 

 

 As dificuldades vivenciadas por seus estudantes trazem as suas próprias, já que seus 

estudantes têm dificuldades financeiras. Para minimizar este impasse, ele procura transformar 

sua aula em um momento prazeroso e agradável. Desse modo, contextualiza os conteúdos 

matemáticos, para desmistificar o jargão que a matemática é só “decoreba” de fórmulas e 

equações.  

 

Considerações: 

 

 A constituição do professor transcorre em escolas, as quais ele próprio irá lecionar. 

Compreender este fato é imprescindível ao professor iniciante, pois em seu processo de 

formação ele apreende modelos, atitudes e hábitos de seus professores, com os quais irá 

desempenhar sua prática docente. Entretanto, a apreensão de sua profissão se fará em seu 

percurso pessoal e profissional em combinação constante e permanente com as diferentes 

formas em que perpassou sua aprendizagem. O processo de formação de qualquer professor é 

intencional e repercute uma trajetória pessoal, que tem a intenção de constituir uma profissão, 

por processos vividos em ambientes de trabalho, bem como por meio de construção 

identitária.  

Rememorar a biografia de vida pessoal e profissional permite um retorno ao passado, 

tendo em vista o presente, objetivando o futuro. É por meio da história narrada que se constrói 

a atuação e a constituição de um professor, perpassando caminhos pedregosos, possibilitando 

uma reflexão crítica do próprio percurso educativo. Entrar na história vivida pressupõe rever-

se, trazendo um turbilhão de sentimentos que estavam adormecidos, mas não esquecidos. É 

um caminhar para si com os olhos no e para o outro. 

Para atuar o professor se constitui selecionando e fazendo escolhas, afetando e sendo 

afetado pelo outro. A história de vida individual tem seu fundo coletivo, pois alicerça-se em 

experiências e vivências no e com o grupo profissional e coletivo, em uma determinada 

sociedade, em um espaço e tempo estabelecido. Esta rememorização fica cerceada pela 

necessidade do entrevistador em função daquilo que pretende investigar. São parcelas 

seletivas de um todo vivido. Consequentemente é o outro que confere importância ao que é 

relatado. 
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Partindo da infância procurando detalhes, pormenores, buscamos entender a 

constituição do professor, conforme ela realiza-se atualmente. Em suas lembranças, distantes 

do presente, são revelados os caminhos para constituir-se como professor. Entendemos que 

essa constituição está sempre e constantemente se fazendo, por meios de modificações, 

alteração de referências, seguindo um percurso pessoal. Cada qual se faz e é feito por 

prioridades, seleção e escolha individual. 

Olhar para o caminhar pessoal do professor de matemática nos fez levar em 

consideração os sentimentos, os valores, estabelecendo um diálogo com a narrativa 

propriamente dita. Esta reflexão nos trouxe a consciência à importância de mostrar como esse 

professor se fez com aquilo que fizeram dele, trazendo para o diálogo a presença do outro 

nesta constituição. Portanto, falar de seus professores marcantes e significativos nos fez ver 

como os professores influenciam seus estudantes, de forma positiva ou negativa. 

Mesmo com uma vida difícil, passando por problemas pessoais o professor R 

conseguiu constituir-se e atuar em prol dos estudantes, com os quais se identificava. A clareza 

de seu papel como docente e de suas implicações tornou-se importante em sua formação. Em 

seu caminhar de formação profissional o professor R se encantou pela matemática, - mesmo 

que esta não tenha sido sua vontade inicial, antes de realizar o vestibular, mas que optou por 

fazê-la pela falta de opção do curso que desejava - o que podemos perceber em sua fala 

quando diz que a matemática “ela é viva e uma importante ferramenta para a resolução de muitos 

problemas da vida cotidiana”. 
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