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Resumo: Este artigo aborda uma investigação vinculada ao Programa de Pesquisa e PósGraduação em
Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Aportase em referenciais epistemológicos
e metodológicos autobiográficos considerando a perspectiva de ativação memorialística das experiências como
potencializadoras das reflexões acerca das práticas humanas. O cerne da pesquisa consiste na questão: Como
as experiências vividas com a Matemática, nos percursos de formação, se expressam na professoralidade de
pedagogos/professores?
Com 4 participantes, há evidências de que esse processo investigativo esteja a contemplar um caráter
formativo, indicando movimentos de professoralização através das escritas de si a produzirem a atualização
na diferença da professora que vínhamos sendo.
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TECENDO LA PROFESORALIDAD: LAS LINEAS DE LA VIDA Y DE LA ESCUELA

Resumen: Este artigo aborda una investigación vinculada al Programa de Pesquisa y Pós Graduación en
Educación de la Universidad Estadual del Sudoeste de la Bahia (UESB). Aportase en referénciales
epistemológicos y metodológicos autobiográficos considerando la perspectiva de ativación memorialística de
las experiencias como potencializadoras de las reflexiones cercanas de las prácticas humanas. El cerne de la
pesquisa consiste en la cuestión: Cómo las experiencias vividas com la Matemáticas, em los percusos de
formación, se expresan en la profesoralidad de los pedagogos/professores?
Con 4 participantes, hay evidencias de que ese proceso investigativo estea a contemplar un carácter
formativo, indicando movimientos de profesoralización a travéz de las escritas de si a produziren la
actualización em la diferencia de la profesora que veníamos sendo.

Palabras-clave: Pedagogos/profesores. Profesoralidad. Matemáticas.

Histórias de vida, experiência e formação
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Se em cada fase do processo da experiência adquirese uma nova
abertura para novas experiências, isso valerá tanto mais para a ideia de
uma experiência consumada.

Gadamer, 1997.

A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como
recorda para contála.

Márquez, 2005.

Este trabalho provém do posicionamento de olhar a vida como possibilidade de compor seus traçados como
faz um artista ao produzir uma obra de arte. Neste sentido, exploramos aspectos epistemológicos e
metodológicos relacionadas à pesquisa biográfica e, mais especificamente, a estudos que tratam a
constituição do ser professor como produção que ultrapassa uma identidade fixa. A especificidade da pesquisa
biográfica realizase em vieses singulares da experiência individual em um tempo biográfico que se situa na
origem de uma percepção e de uma elaboração peculiar dos espaços da vida social. (DELORYMOMBERGER,
2012).

Em tais dimensões entrelaçamse, em movimentos de fazimentodesfazimentorefazimento de tramas
históricas, as dimensões conceituais experiência e formação e, particularmente, da experiência na
constituição da profissão docente. Tais redes conceituais, ao trazerem à pauta a subjetividade humana em
sua processualidade, ampliamse para perspectivas que nos situam para além de uma identidade fixa e nos
remetem à exploração de processos de devir[1] de sujeitos inseridos em seus espaços sociais e em situações
pedagógicas ricas em potenciais, em trajetórias de formação de si ante a realidade; e, assim, como estes
configuram as suas experiências, como se constituem as tramas efeituais de histórias singulares.

A produção deste estudo dáse na direção de investigar aspectos peculiares de processos e percursos
formativos aqui denominados de movimentos de professoralização (PEREIRA, 2010)[2] pautados na
especificidade das relações com o componente curricular relacionado aos conhecimentos matemáticos, desde
que os sujeitos adentraram a instituição escolar. Mobilizanos a atribuição de sentidos ao que aconteceu e ao
que está acontecendo, as interpretações e as significações que se atribuem às próprias experiências
formativas e às marcas[3] transformadas em outras composições. Interessamnos, assim investigar
presumíveis dilemas e conflitos presentes no percurso formativo de professores de anos iniciais da educação
básica relacionados à Matemática e plausíveis desdobramentos destes em suas práticas pedagógicas, em
especial com a referida disciplina.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), de 24 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996),
regulamenta que a preparação dos citados professores deve acontecer em cursos de licenciatura em
Pedagogia. A atuação destes envolve a articulação entre os diversos componentes curriculares, nos
segmentos educacionais já mencionados, conforme dispõe a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006:

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destinase à formação de professores
para exercer funções de magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade Normal, de Educação
Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 2006, p.2).

A citada determinação, ao destinar ao referido curso a responsabilidade pela formação dos docentes que
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trabalharão com a educação infantil e as classes dos anos iniciais do ensino fundamental encaminha que a
formação dos pedagogos deverá ser realizada no sentido em que estes possam atuar de modo polivalente,
como já ocorria com o curso de magistério, formação exigida anteriormente. Os pedagogos continuam a ter,
no exercício da docência, a responsabilidade da mediação com todas as disciplinas que compõem o currículo
do citado segmento escolar sendo, por isso, considerado como um professor polivalente. Acerca da relação
destes com a Matemática, Ortega e Santos (2012, p.27) comentam que “é comum nos depararmos com
alunos de Pedagogia que afirmam ter encontrado muitas dificuldades em relação aos conceitos matemáticos
durante a educação básica e se mostram inseguros ao trabalhar com eles [...].”

Diante do exposto, este estudo justificase também pelas inquietações pessoais, experimentadas por nós em
itinerários como estudantes e docentes e, especialmente relacionados à citada disciplina desde os anos iniciais
da educação básica. Nesse sentido, uma questão central se delineou e o norteia: como as experiências vividas
com a Matemática, nos percursos de formação, se expressam na professoralidade de pedagogos/professores?
Esta problemática de pesquisa tem como objetivos compreender experiências vividas no decorrer de
percursos formativos vinculados ao campo pedagógico, em especial aquelas relacionadas à Matemática;
analisar como se evidenciam, nos movimentos de professoralização, a professoralidade de
pedagogos/professores na lida com o citado componente curricular. Tais intentos buscam, na reflexão
biográfica, marcas de historicidade para além do tempo de agora e acontecem no entendimento de que “é
investigando como me tornei o professor que sou, por que me tornei o professor que estou sendo é que
investigo a professoralidade.” (PEREIRA, 2010, p. 67).

Em tais premissas, elegemos a pesquisa biográfica como alternativa metodológica e esta colocada a serviço
de um sujeito que se interroga a si próprio no sentido de compreender a gênese das influências que sofreu 
do ilimitável de seus saberes ao longo de seus percursos como alunos e, posteriormente, na condição de
professores. Sua abrangência envolve, portanto “[...] as próprias experiências de vida como percurso
formativo no qual o indivíduo vai se constituindo de modo evolutivo numa definição de si mesmo.” (JOSSO,
2007, p. 416).

Seu contexto específico vinculase a uma escola de pequeno porte, escolhida aleatoriamente, pertencente à
rede pública de um determinado município baiano. Conta com a participação voluntária de quatro docentes
licenciadas em Pedagogia, daí a expressão híbrida utilizada: pedagogas/professoras. Destas, duas têm mais
de seis anos no exercício da profissão docente e as outras duas possuem mais de quatorze anos e ambas
atam em classes dos anos iniciais do ensino fundamental. Segundo estas a perspectiva biográfica utilizada foi
a principal razão que as motivou a aceitar nossos convites de participar ativamente desta ação. Ainda assim
confessaram que, inicialmente, houve um estranhamento pelo nosso interesse em incluir, em nossos estudos,
informações acerca de vidas de professores.

Existiu, desde o início desse processo, uma preocupação com a construção de movimentos de empatia
necessários à criação de uma ambiência pesquisadora em perspectivas teóricometodológicas relacionadas às
histórias de vida: acompanhavamnos a consciência dos sentidos formadores de rememorações dos vividos
no campo da prática pedagógica, de explicitações orais de experiências e marcas subjacentes às
potencialidades de ser atual. Ao mesmo tempo sabíamos das dificuldades que costumam envolver as coletas
de informações eivadas de historicidades em espaçostempos singulares atravessados pelas forças vivas dos
acontecimentos; buscamos minorálas ao planejar a realização de denominados ateliês autobiográficos
(DELORY MOMBERGER, 2006; JOSSO, 2007) em cuja dinâmica reuniramse presente e passado
entrecruzados nas formações existenciais, dando espaços para a explicitação de projetos pessoais, trajetórias
escolares e experiências profissionais como notas de composições de si. Tal abordagem, ao por em cena as
vozes dos professores deuse na expectativa de que estas, ao emanarem dos contextos do eu e do mundo
como forças vivas ativadoras do pensamento crítico e, nesse sentido, trouxessem possibilidades de criação de
ressonâncias e aberturas de fronteiras viabilizadoras de outras experiências e possíveis construções do ainda
não vivido. Nesse percurso a formação abriga o princípio da compreensão de como o sujeito se produz, se
constrói dentro das práticas e de como elabora seus conhecimentos e suas ações no tempo e no mundo.
(PEREIRA, 1996; 2001; 2013).
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As linhas das narrativas nos ateliês autobiográficos

“Não é sobre a finitude do que existe que colocamos nossa atenção, mas
na ilimitável e interminável existência das possibilidades.”

Pereira, 2012.

A pesquisa biográfica, ao designar um lugar particular à enunciação e ao discurso narrativo, traz em si
propriedades específicas a sustentar uma relação direta com a dimensão temporal da existência e da
experiência humana (DELORYMOMBERBER, 2012). Tal abordagem foi escolhida, neste estudo, em virtude da
perspectiva de se pensar a formação docente como um processo que imbrica a pessoa e o profissional.
(NÓVOA; FINGER, 2010).

Os Ateliês foram planejados e estão a ocorrer como procedimentos metodológicos e ampliam as possibilidades
de ocorrência de narrativas e socialização destas, a partir da utilização de intencionais recursos evocativos
para motivarem registros de histórias de vida, produção de memoriais como fontes de pesquisa
particularmente relacionadas a trajetos escolares de sujeitos na condição de discentes e docentes. Através da
utilização destes dispositivos  pensados como instrumentos de ativação da ligação entre o passado, o
presente e o futuro – emergem sentidos de formações existenciais, projetos pessoais, trajetórias escolares e
experiências profissionais e socialização destas. Acontecem, a partir destes, uma espécie de produção de si. O
potencial investigativo e formativo das narrativas, estão a apontar, neste estudo, para “o capital narrativo
como uma nova forma de capital cultural produtor de um novo modo de reprodução social.” (GOODSON,
2007, p.80).

Ao considerarmos, neste mister, a natureza emancipatória das histórias de vida, compreendemos as
possibilidades da exploração destas como um acesso ao vivido, bem como à elaboração de reflexão crítica
acerca do conteúdo explicitado no ato de rememorar. Tais movimentos parecem permitir o defrontarse com
o próprio eu, caminho para oportunizar a transformação de si e de suas práticas nos caminhos do vir a ser.
(JOSSO, 2007). Em tais bases, elegemos uma escuta ainda negligenciada, que é a das vozes dos professores
e, ao trazêlas para a cena, houve uma expectativa de que emanassem dos contextos do eu e do mundo
como forças vivas ativadoras do pensamento crítico, trouxessem as possibilidades de compreensão de nosso
objeto de estudo; além disso, de prováveis ressonâncias e aberturas de fronteiras viabilizadoras de outras
experiências e possíveis construções do ainda não vivido. Neste trabalho, por meio do trabalho com as
narrativas de professores, estamos contemplando a discussão das práticas como produções humanas comuns
que, nas suas labutas cotidianas, produzem seus fazeres e dizeres. (CERTEAU, 2012).

Registramos que, nesta abordagem memorialística, já foram realizados dois ateliês: no primeiro foram
utilizados recursos evocativos de memória com base na temática “Sabores na Família e na Escola.” Às
professoras foram apresentados um bolo e um livro de receitas e estes fizeram emergir palavras como:
cozinha, avó, mãe, lanche e cantina. As narrativas naturalmente encaminharamse para o social, às primeiras
experiências em família e, logo em seguida resvalaram para os primeiros contatos com o ambiente escolar
eivados de lembranças das primeiras professoras “que de tudo ensinavam...” Nessas primeiras histórias
narradas, identificamos múltiplos sentidos atribuídos à escola e à escolarização: encontramos o gênero
feminino forte e definido, a predominar. As professoras aparecem com poderes de decisão sobre as vidas de
seus alunos dentro e fora da escola, já que o que era feito ou dito por estas tinha o total apoio das famílias:
ser professora era ocupar uma posição de prestígio na sociedade, o papel de mestre estava atrelado à relação
saberpoder. Os conteúdos existiam para serem transmitidos e a professora “tudo sabia para passar...”.

No segundo Ateliê, utilizamos como dispositivo memorialístico a música: “Ao mestre com Carinho.”
Entregamos a letra digitada a cada professora e colocamos a canção gravada nas vozes de um grupo de
crianças; ouvimos e cantamos, ao mesmo tempo, todas juntas e com expressões que indicavam alegria e
entusiasmo. Em seguida, as pedagogas/professoras começaram a sinalizar algumas lembranças referentes à
escola, a seus aprendizados, a professores que tiveram; nas memórias, as linhas das experiências
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transparecem relacionadas a um processo formativo. Foram narradas cenas de violência das quais foram
protagonistas  de reguadas a castigos ajoelhados no milho. Essas narrativas provocaram diferentes
comentários acerca da normalidade desses acontecimentos em determinada época, relacionados a
comportamentos autoritários. Uma professora apresentou a seguinte indagação: por que os professores que
ensinavam Matemática eram os mais rígidos?
Uma das professoras (P3) [4] se pronunciou de modo mais contundente:

[...] Penso nas maneiras grosseiras desses professores, especialmente
quando ensinavam a Matemática. Elas tentavam transmitir os conteúdos
e acabavam deixando, na gente, algo negativo.

Nas diferentes narrativas, desde o início deste processo a relação com a atemática transparece como algo
contraproducente, relacionado a posturas autoritárias e transmissivas. Ainda incipientes, as vozes e escritas
das pedagogas/professoras têm demonstrado as possibilidades de aprendizagens fragilizadas, da presença de
cicatrizes do autoritarismo, da figura do medo relacionado à Matemática aliada ao desespero do reencontro, a
cada ano letivo, com a temida disciplina. A produção da realidade, pela enunciação dos visíveis e descobertas
dos invisíveis, na posterior condição de docentes, dão demonstrativos de que as marcas dos trajetos escolares
parecem seguir, pela vida afora, provocando ressonâncias em delineamentos dinâmicos da profissão.

Considerações finais

Diante do que foi exposto, reiteramos que esta pesquisa, embora ainda incipiente, traz à pauta uma
característica formativa pautada em premissas epistemológicas a envolver narrativas de vida a contribuir para
reiterar a inseparabilidade da formação/autoformação profissional. Seus meandros vêm apontando e
apresentando elementos que levam a pensar sobre os acontecimentos relacionados à instituição escolar, aos
movimentos de professoralização principalmente relacionados à Matemática, bem como interligados ao
currículo de cursos de Pedagogia, à especificidade da formação do pedagogo/professor polivalente, e a
presença/ausência das didáticas em tais cursos. Tais vieses parecem emprestar a esta proposição um
pretendido caráter investigativoformativo, através do qual os sujeitos partícipes da pesquisa dão indicativos
de alcançar maior compreensão acerca de si, de suas trajetórias discentes e docentes, do curso de Pedagogia,
atípico, que fizeram. Enfim, das exigências que envolvem a profissão de pedagogo, em especial nesses
tempos de agora.

Enfim, as narrativas de si, orais e escritas, ao colocar os sujeitos em contato com suas experiências
formadoras, prosseguem, neste estudo, a acontecer permeadas por simbolizações e subjetivações construídas
ao longo da vida e estas relacionadas ao seu objeto específico.

Finalmente, embora incipientes, há informações que nos remetem a posturas autoritárias incluídas em
situações de ensino e aprendizagem da Matemática, desde que se adentrou a escola. Também há indícios da
precariedade das didáticas específicas em cursos de licenciatura em Pedagogia. Reiteramos que, por ora, as
nossas intenções se processam no sentido de avançar com as recolhas de informações e compreensões e
ampliação das análises interpretativas destas. Continuam a movernos as ações de pedagogos/professores,
como linhas de forças vivas a se processarem como arranjos possibilidades. De renovação.

Especialista, mestranda em Educação, Assistente de pesquisa do Núcleo de Estudos em Formação docente,
Subjetividade e Territorialidade (FORMATE).

belinhativa@yahoo.com
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Professora Adjunta B da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Doutora em Educação Pesquisadora e
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