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Introdução 

Trata-se uma pesquisa com abordagem qualitativo-interpretativa, realizada a partir do 

desenvolvimento da disciplina Matemática na Educação Infantil em um curso de especialização. 

Participaram do curso professoras graduadas, quase que na totalidade, em Pedagogia e que 

atuam na Educação Infantil ou séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Os objetivos da pesquisa foram: (i) analisar as histórias de formação, as aprendizagens e 

expectativas das professoras em relação à matemática e seu ensino durante sua trajetória pessoal 

e profissional; (ii) identificar as relações entre as aprendizagens das professoras e suas 

necessidades ao exercerem a docência e (iii) apontar indícios de desenvolvimento profissional 

nos contextos de formação ao longo da vida. 

 Inicialmente, apresentamos as opções teórico-metodológicas dessa pesquisa, 

fundamentadas nos autores que tratam da formação docente na perspectiva do desenvolvimento 

profissional e da escrita narrativa enquanto instrumento de formação e investigação. 

Posteriormente, trazemos as discussões provenientes da análise dos dados, constituídas pelo 

entrelaçamento de histórias, identificando-se três tempos-espaços de formação: a criança no 

professor, a formação no professor e o professor no professor. 

Aspectos teórico-metodológico: um diálogo da pesquisa com a literatura 

Considerando a indissociabilidade do professor pessoa e profissional – “o professor é a 

pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” (NÓVOA, 1992, p. 15) – pensamos que 

a formação desenvolve-se fundamentalmente a partir da superposição dos planos pessoais e 

profissionais. Desse modo, o professor carrega traços formativos desde seus primeiros 

momentos de vida, quer sejam no âmbito familiar, escolar ou social. 

Então, tecendo um recorte na história pessoal do professor, podemos afirmar que a 

escolarização, desde a mais tenra idade, incide nos primórdios de sua formação profissional. As 

experiências formativas que são desenvolvidas nos ambientes familiares e escolares, ao compor 

sua história pessoal também compõem sua história profissional. O início da escolaridade, o 

encontro com diversos conteúdos escolares, as experiências com os modos de ensinar de seus 

professores, o desenvolvimento de seus modos de aprender, as conquistas, as alegrias, as 

dificuldades, os obstáculos e os sentimentos que vão se criando, ao mesmo tempo em que são 

trajetórias constituem a pessoa enquanto sujeito aprendente e futuro profissional. 
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Concordamos com Souza (2006, p. 36) que a 

formação é entendida como um movimento constante e contínuo de construção e 
reconstrução da aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo saberes, experiências 
e práticas. A formação integra a construção da identidade social, da identidade pessoal 
e profissional, que se inter-relacionam e demarcam a autoconsciência, o sentimento de 
pertença. (...) Ela resulta das relações que tecemos entre o pessoal e o social, o eu e o 
outro, o objetivo e o subjetivo, demarcando a definição de si e a percepção interior. 

Nesse sentido, a formação entendida ao longo da vida estreita-se ao conceito de 

desenvolvimento profissional, conforme sublinhado por Gama (2007, p. 29): 

 um processo pessoal, interativo, dinâmico, contínuo, evolutivo e sem fim, que envolve 
aspectos conceituais e comportamentais. As aprendizagens advindas desse processo 
são de natureza pessoal, profissional, institucional, social e acontecem ao longo da 
trajetória de vida de cada um. Além disso o desenvolvimento profissional dos 
professores depende também das políticas públicas e dos contextos escolares nas quais 
realizam a sua atividade docente. 

 
A formação docente, alinhada ao conceito de desenvolvimento profissional aqui 

compreendido, implica ao sujeito o interesse em buscar mudanças, evolução e aprendizagens, 

em um movimento interior e por outro lado, às instituições (escolas, universidades, sistemas de 

ensino, etc) em oferecerem oportunidades de formação que possibilitem tal envolvimento.  

 Consoante a tais pressupostos, a disciplina Matemática na Educação Infantil, contexto 

dessa pesquisa, utilizou diversas estratégias e instrumentos formativos, como escrita de 

narrativas, reflexões a partir das narrativas orais, releitura de textos, elaboração de mapas 

conceituais, dentre outras. No que diz respeito às narrativas, para a presente pesquisa foram 

selecionadas duas narrativas de formação realizadas individualmente pelas professoras 

participantes, expressas na forma escrita.  

 Tais narrativas foram elaboradas a partir de temas indicados pelas pesquisadoras, 

professoras formadoras da Disciplina. A primeira solicitava narrar uma história, na condição de 

narrador e protagonista principal. Para isso, deveriam recordar e reviver momentos de sua 

história de vida pessoal e profissional, destacando as aprendizagens e o ensino de matemática 

nesse percurso, considerando alguns elementos de sua história, como: a matemática entrando em 

sua vida escolar e a aprendizagem desta disciplina durante o tempo em que foram alunas, a 

matemática em sua formação docente e a matemática e seu ensino em sua trajetória profissional. 

Essa narrativa foi solicitada antes do início das aulas ministradas pelas pesquisadoras, para 

evitar-se que trouxesse aspectos já discutidos na disciplina. 

A segunda narrativa referia-se à escrita de uma carta na qual narrassem as 

aprendizagens, surpresas, incômodos e expectativas a partir das aulas da disciplina, sendo 

solicitada ao final. 
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 As atividades escritas, incluindo as narrativas, foram propostas no curso em formação 

com a intencionalidade de promover a reflexão de cada professora sobre sua história de 

formação e suas práticas utilizando-a como um fator propulsor de desenvolvimento profissional. 

O ato de escrever pressupõe a realização de “uma reflexão distanciada sobre o exercício 

profissional. Organiza-se o pensamento de forma lógica e retomam-se, pela memória, os 

acontecimentos ocorridos”. (MIZUKAMI et al, 2002, p.167).  

 Ao utilizar narrativas de formação compartilhamos com Souza (2006, p. 38) que 

A reflexão sobre o processo de formação, mais especificamente, sobre as trajetórias de 
escolarização, concede uma ênfase às experiências formadoras construídas e que 
marcam as histórias de vida. O princípio da reflexibilidade é propulsor da formação 
centrada na abordagem biográfica, porque evidencia o lugar do sujeito ao formar-se, 
visto que o trabalho com a narrativa de formação implica o autor-ator. 

 Como “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 passam muitas coisas, porém, ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece.” (BONDÍA, 2002, p. 21) interessamo-nos pela narrativa como 

um modo de representar a experiência, revivê-la, reconstruí-la e ressignificá-la. Esse movimento 

de ser e tornar-se durante a escrita da narrativa permite entrelaçar a vida pessoal e profissional 

do professor nos espaços formativos, trazendo ao tempo presente do narrador e protagonista sua 

trajetória e suas perspectivas. 

A narrativa, na perspectiva da formação, é um modo de “refletir, relatar e representar a 

experiência, produzindo sentido ao que somos, fazemos, pensamos, sentimos e dizemos” 

(FREITAS; FIORENTINI, 2007, p. 63). Fiorentini (2006, p. 29) reafirma as palavras de 

Connely e Clandinin (2000) que  

as narrativas representam um modo bastante fecundo e apropriado de os professores 
produzirem e comunicarem significados e saberes ligados à experiência. As narrativas 
fazem menção a um determinado tempo (trama) e lugar (cenário), onde o professor é 
autor, narrador e protagonista principal. São histórias humanas que atribuem sentido, 
importância e propósito às práticas e resultam da interpretação de quem está falando ou 
escrevendo. Essas interpretações e ressignificações estão estreitamente ligadas as suas 
experiências passadas, atuais futuras. 
 

Além disso, as narrativas permitem interpretar e compreender a experiência humana, 

evidenciando a perspectiva e interpretação dos seus autores (FREITAS; FIORENTINI, 2007), 

constituindo-se assim em um instrumento de investigação. Com isso, tivemos como questão 

norteadora: Quais os indícios de desenvolvimento profissional são revelados por professoras 

participantes de um curso de formação a partir de suas narrativas? 

 Para respondê-la, as narrativas foram analisadas e a partir de seu conteúdo, evidenciamos 

três eixos, aqui denominados tempos-espaços de formação. O primeiro deles – a criança no 
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adulto-professor – revela as recordações das professoras enquanto alunas durante sua 

escolaridade básica. O segundo – a formação no professor – evidencia as memórias e 

significados dados pelas professoras sobre a formação que tiveram durante a graduação ou 

magistério e participaram no exercício profissional. O último tempo-espaço traz os incômodos, 

reconhecimentos e estranhamentos de si e as perspectivas em relação à prática narrados pelas 

professoras – o professor no professor. 

 Os três espaços-tempos aqui identificados estão entrelaçados e representam o contínuo 

da formação pessoal e profissional que constitui a pessoa do professor e o professor na pessoa, 

instâncias indissociáveis que convivem e coexistem durante o período de docência. 

 Além do entrelaçamento das esferas pessoais e profissionais, ao longo da vida, na análise 

e na discussão aqui apresentada, evidenciamos o cruzamento das histórias das participantes, 

permitindo-nos destacar aspectos coexistentes e interpretar o movimento de formação individual 

que se fez no espaço coletivo do curso.  

A criança no adulto-professor 

No primeiro tempo-espaço de formação – a criança no adulto-professor – evidenciamos 

nas narrativas, as lembranças de infância, a convivência escolar e familiar bem como os fatos 

marcantes, que vieram acompanhados dos coadjuvantes desse processo, um familiar ou ex-

professora.  

 Nesse eixo, a matemática foi representada por seus fatos, conteúdos e procedimentos e 

pelos modos os quais era ensinada e avaliada. Conforme narrou DQ1: 

a matemática na minha vida escolar não foi das boas, era pura decoreba, prova oral, 
reguada e pontos negativos. Na 4ª série, eu até sonhava com a tabuada, de tanto que 
tinha que fazer 10 vezes no caderno porque errava na chamada oral, principalmente do 
seis ao nove. De 5ª a 8ª série até que foi razoável, só estudava para ir bem na prova ou 
colava as fórmulas.  

Além disso, a criança deveria acertar os resultados, independente do processo 

desenvolvido: 

 (...) no pré-III, a professora passava os numerais na lousa de 0 a 10 e tínhamos que 
copiar mas encontrava muita dificuldade ao fazer o número 8, então eu fazia um x e 
depois completava com dois semi-círculos. A professora achava o meu 8 perfeito, 
nunca percebeu que eu o fazia de uma forma diferente e tinha dificuldade. (...) Lembro 
que os conteúdos eram engessados, apresentavam-no de maneira única, tínhamos um 
único processo para chegar ao resultado e se não chegássemos ao resultado correto 
toda conta era considerada errada. (DL) 

                                                 
1 A referência a cada uma das professoras é feita pelas iniciais de seu primeiro nome e de seu último sobrenome. 
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 A história da infância de várias das professoras pareceu coexistir com o tempo da 

tabuada, das chamadas orais, das listas intermináveis de atividades e que hoje, com o olhar de 

professora, no reencontro com o passado, ousam afirmar não ter sido significativa e estarem 

remanescentes nas lembranças, conforme nossos grifos: “A matemática nas séries iniciais na 

minha vida não foi muito significativa. Recordo-me apenas de chamadas de tabuadas e listas 

enormes de continhas para fazer.”(MP). 

As lembranças referentes à matemática incidiram, por vezes, em elencar o que era a 

matemática em seus primeiros anos escolares. Conforme TJ, “da primeira à quarta-série, as 

professoras geralmente transpunham os conteúdos veiculados nos livros para a lousa. As aulas 

eram marcadas pela resolução de problemas, contas de adição, subtração, mais tarde 

multiplicação e divisão.”. Além disso, DL exemplifica, em sua história, a resolução de 

problemas como aplicação de procedimentos: “fazia muitas situações-problemas, mas nunca 

precisava pensar muito para chegar a conclusão de que cálculo usaria, pois aparecia palavras-

chaves como: sete meninas mais cinco meninos são?”. 

Nas memórias, as tabuadas e os cálculos com números naturais ocuparam o lugar 

principal para muitas das professoras. VM confirma que “lembro-me das tabuadas, das 

chamadas orais, dos cálculos, tanto da professora quanto da minha mãe. Me recordo do 

desenho das laranjinhas [desenho de uma laranja] para aprender a dividir e da famosa ordem 

dos exercícios ARME E EFETUE.” 

 Concordamos com Dominicé (1985, p. 56) que “aquilo em que cada um se torna é 

atravessado pela presença de todos aqueles de que se recorda. Na narrativa biográfica, todos os 

que são citados fazem parte do processo de formação”. Assim, os familiares estiveram presentes 

em diversas situações, sendo referência no processo de aprendizagem da matemática. Além de 

VM, LF escreveu: “... fui entender o processo da divisão na 4ª série e ainda foi a com a minha 

mãe.”. 

Além de familiares, as cartas de várias participantes tiveram como destinatárias suas ex-

professoras. Uma delas, ao fazê-lo, demonstra o pesar por ter enfrentado situações não 

suficientes para constituir-se como a pessoa que gostaria. Agora, vendo-se como aluna, na 

especialização, evidencia a necessidade de outras experiências para desconstruir conceitos e 

barreiras que surgiram:  

o que aprendi com você foi válido em alguns aspectos, mas não o suficiente para 
construção de uma pessoa que seja capaz de enfrentar situações reais e sim o encarar 
de uma matemática distante, massacrante e horripilante. Porém, outras experiências 
favoreceram a desconstrução de conceitos obsoletos e barreiras que impediam a visão 
de uma matemática significante e possível. (EL).  
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Desse modo, “a formação passa pelas contrariedades que foi preciso ultrapassar, pelas 

aberturas oferecidas. O professor é evocado como responsável, tanto por um fracasso como por 

um sucesso” (DOMENICÉ, 1985, p. 60). Para um professor que não vivenciou uma 

aprendizagem diferente das formas tradicionais de transmissão de conhecimento, tendo a 

matemática como algo a ser evitado, Shor adverte que  

poucos de nós somos experientes o suficiente para romper drasticamente com nossos 
velhos hábitos de ensino e aprendizagem. Nós internalizamos as formas tradicionais, a 
velha arquitetura da transferência de conhecimento, os hábitos autoritários do discurso 
professoral em sala de aula. (SHOR; FREIRE, 1986, p. 100). 

Por outro lado, EL destacou que houve outras experiências que permitiram a 

desconstrução de conceitos e a superação de barreiras. Estas possivelmente colocaram-na como 

sujeito, que de fato vivencia e não apenas deve aprender.  

O desenvolvimento profissional do professor é imbricado de sua própria formação 

discente e de sua história de vida pessoal, então as experiências constituem o sujeito de modo 

que, em outros momentos, pelo distanciamento e pela possibilidade de reflexão, possa 

compreender sua própria trajetória. Nas narrativas, estão explícitos modos de aprender 

matemática, marcados pela habilidade de memorizar, podendo, possivelmente serem assim 

percebidos pelo distanciamento que se fez necessário entre o vivido e a reflexão sobre o vivido, 

tendo como referência o presente. AC assim declara: “... hoje ao lembrar como ocorreu a 

apropriação dos conceitos matemáticos, vejo que estes não se desenvolveram a partir do 

entendimento, mas a partir da memorização de números, contas e esquemas.”. 

 Como sublinha Chené (1986), “com a produção de uma escrita, constrói-se a experiência 

de formação. (...) É passando pela narrativa, que a pessoa em formação pode reapropriar-se de 

sua experiência de formação”. Para isso, além das lembranças que permitem descrever e 

reinterpretar as experiências, as professoras trouxeram sentimentos de medo, insegurança e 

frustração incidindo em ações de obediência ou de fuga. EL escreveu:  

a princípio a matemática não teve muito significado em minha vida,  foi apresentada e 
trabalhada de maneira insignificante, distante, impossível e traumática (....) recordo-me 
que éramos chamados à mesa da professora em dupla seguindo a ordem da caderneta e 
era realizada a sabatina sendo que a aluna que errasse dava a palmatória, se fosse fraca, 
a professora a fazia bem forte, que segundo a mesma era para colocar força para que a 
reguada doesse. (...) Vejo que os traumas que tenho hoje se deram por um ensino 
doloroso e injusto.  

Ao narrar, essa professora, além de explicitar o lugar reservado à matemática em sua 

vida escola, deixa registrados os castigos e a violência física a que era submetida. Ao mesmo 

tempo em que descreve, ela reinterpreta sua formação e a traz para o momento presente, 

colocando os traumas no tempo de hoje, conforme sublinhamos. 
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 Os sentimentos do passado acompanham as relações estabelecidas com a matemática e 

seu ensino, fazendo com que suas experiências enquanto alunas tornassem referências em suas 

escolhas profissionais. Então, as experiências que elas tentavam manter distantes levaram-nas a 

evitar a matemática em sua formação para a carreira docente.  

A formação no professor 

Nesse eixo, as narrativas evidenciam que a escolha pela Pedagogia ou Magistério tem 

influência das dificuldades com a aprendizagem da matemática enquanto alunas na escola 

básica. AC registrou que  

posso dizer-lhe [carta para uma ex-professora] que desde então, relacionava-me com a 
matemática de maneira não muito prazerosa tentando evitar seu uso sempre que 
possível. Essa impressão inclusive direcionou minha escolha profissional, já que decidi 
optar por um curso da área de ciências humanas, onde não houvesse exercícios 
matemáticos a serem realizados. 

 Na história das professoras, as lembranças das aulas relacionadas à matemática ou seu 

ensino parecem não ter contribuído do modo que gostariam e durante seu trabalho, buscam 

superar as dificuldades. EL relata que: 

durante o processo de formação a matemática infelizmente foi superficial, não serviu 
de suporte teórico/prático para minha vida, nos aspectos pessoais e profissionais. No 
meu ensino na área de matemática procuro torná-la acessível, prazerosa e abrangente 
(...) preciso vencer obstáculos, aprender matemática porque a bagagem que tenho é 
insuficiente. 

 Contudo, a formação aquém do que gostariam ou percebam necessária não se deu apenas 

pelo modo como as disciplinas ocorreram ou pelas oportunidades que foram oferecidas. 

Também a condição de não-professor, durante a formação na graduação não despertou o 

interesse e o compromisso necessário para as aprendizagens ocorrerem. A escrever para sua ex-

professora da graduação, SB declara que: 

eu não me propus a estudar e aproveitar o quanto deveria as aulas, uma vez que hoje 
que estou inserida (em uma escola) sinto falta de muitos conceitos e atividades que me 
recordo que apenas me foram dados, mas que eu por falta de interesse e achando que 
não iria precisar tão cedo deixei de lado e não me atentei. (...) como eu estava na 
alienação de acreditar ser tudo mais simples, não prestei atenção e deixei passar. 

Para interpretar as escolhas feitas por SB, aproximando-se de sua própria história, 

recorremos à sua primeira narrativa, na qual identificamos que esta professora também não teve, 

em sua experiência escolar enquanto discente, uma relação com a matemática de modo 

proveitoso e construtivo. Utilizando-se de termos matemáticos, SB testifica que  

a matemática é para muitos um bicho de mil cabeças ao quadrado elevado à hipotenusa 
do triângulo. Para mim assim também o foi. A matemática foi um ponto marcante em 
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minha vida escolar, uma vez que era a responsável pelas minhas únicas notas 
vermelhas nas provas e pelas aulas tensas do meu pai tentando me convencer que 4 – 6 
= -2 !. 

 A professora GF, por outro lado, revela em seu registro escrito, sua experiência na 

Pedagogia, denotando a importância do diálogo com pesquisadores da área: 

Recordo-me do professor [nome] ao nos apresentar um texto de sua autoria, falando do 
ensino da matemática por meio de resolução de problemas, sendo este um meio e ou 
recurso promissor para a aprendizagem da matemática (...) Trabalhar o ensino da 
matemática com resolução de problemas gera ganhos para o desenvolvimento dos 
alunos, pois estes passam a adquirir hábitos de persistência e curiosidade não só para o 
ensino de matemática, mas também para as situações da vida, leva-os a perceberem 
que um mesmo problema pode ser resolvido de maneiras diferentes. 

No registro de GL ilustramos outra faceta da resolução de problemas, contrapondo-se à 

DL anteriormente citada. Nesse caso, ao invés da resolução de problemas ser uma aplicação de 

procedimentos, esta o é percebida enquanto meio ou recurso metodológico, indo ao encontro do 

que é defendido por diversos pesquisadores (ONUCHIC, 1999; DINIZ, 2001). 

Além das memórias de outros ambientes formativos, nas narrativas, relacionando ao 

espaço-tempo a formação no professor, foi possível localizar experiências vividas na disciplina 

Matemática na Educação Infantil. Tais experiências apontam as apreensões e ressignificações 

reveladas a partir do referido contexto de formação contínua. 

 Tal disciplina da especialização teve como objetivos (i) compreender e analisar os 

processos de aquisição e construção dos conceitos matemáticos pelas crianças de zero a seis 

anos; (ii) conhecer e analisar propostas metodológicas para o ensino de matemática para 

crianças da Educação Infantil e (iii) contribuir para a reflexão da prática, concebendo-a como 

fator propulsor à (re)construção de conhecimentos profissionais. 

As atividades desenvolvidas tiveram como fio condutor a discussão e reelaboração de 

tarefas que possam ser apresentadas às crianças de educação infantil, na quais as professoras 

vivenciaram as situações de jogo e os problemas propostos, tanto no sentido de delinearem as 

soluções quanto de elaborarem outros problemas. Nesse contexto, houve espaço para as 

discussões sobre os materiais didáticos concretos sua importância aliados à intencionalidade 

educativa do professor. Buscamos um entrelaçamento entre conteúdos matemáticos, diferentes 

metodologias e as histórias vividas e compartilhadas, incluindo nesse sentido as práticas 

pedagógicas trazidas pelas professoras, pelas pesquisadoras ou pelos diversos autores dos textos 

apresentados. 

 A dinâmica na disciplina previa atividades individuais ou em pequenos grupos seguida 

de uma discussão e reflexão compartilhadas, envolvendo toda a classe, a partir da qual os 
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referenciais teóricos e os textos provenientes da literatura eram apresentados pelas professoras-

pesquisadoras como fundamentos para a argumentação que se estabelecia. 

 Referindo-se a uma dessas dinâmicas, AL destacou a criação de regras em situações de 

jogo, a qual ela relacionou essa experiência com sua futura atuação: 

o que achei mais importante foi o levantamento das dificuldades que nós mesmas 
tivemos ao realizar as atividades práticas, pois repensamos na teoria para ver como 
nossos alunos vão desenvolver esse processo e como vão chegar ao fim (...) verificar 
como nos saímos (nossas dificuldades, nossas ansiedades, os acordos feitos no grupo, 
frustrações) e em seguida criar novas possibilidades para realizar o jogo, o que nos 
deixa mais confortável para jogar já que conseguiremos chegar ao resultado esperado. 
O fato de criarmos novas regras e formas de jogar possibilitam que pensemos antes de 
dar o jogo para o aluno, já levantando algumas possibilidades de ter uma pequena 
noção de como eles irão desenvolvê-lo podendo assim, intervir junto ao aluno de modo 
mais relevante. 

Em contraponto à narração de SB anteriormente citada, inferimos que AL tenha 

analisado o jogo com vistas a sua atuação profissional uma vez que ela já exerce a docência e 

cuja experiência não se antecipa, mas é concomitante com a ação que desempenha. Como Freire 

(1996) afirma, um dos saberes necessários à prática docente “não apenas precisa ser 

apreendido” (...) mas também precisa ser constantemente testemunhado, vivido” (p. 47). 

 A divergência e, ao mesmo tempo, a necessária aproximação entre o olhar do professor e 

o do aluno é explicada por GF do seguinte modo: 

Quando somos alunos temos um determinado tipo de visão, o olhar do aluno, mas 
quando somos professor nosso olhar passa a ser outro, o de professor, porém este 
nunca deve deixar de se colocar junto ao olhar do aluno e isso acaba exigindo de nós 
um duplo olhar: o de professor e de aluno. 

 Outro aspecto identificado nas narrativas foi o diálogo estabelecido entre as lembranças 

de formação e as práticas pedagógicas do presente. Tal interlocução é desenvolvida pela 

professora EL em sua narrativa. Ela relaciona as dificuldades que teve no desenvolvimento das 

atividades com o caminho único que estava habituada ao aprender matemática. Além disso, 

analisa suas próprias ações enquanto educadora, denominando-as de equivocadas:  

nunca imaginei que houvesse uma saída para perceber uma nova matemática na vida 
das pessoas enquanto estudantes (...) uma vez que depois de 20 anos tive a 
oportunidade de encontrar caminhos para vivenciar uma nova matemática (...) A minha 
surpresa durante esse processo (Matemática na Educação Infantil) foi a apresentação 
de tantas alternativas de se trabalhar com a criança o que para mim, foi utilizado um 
único caminho e da maneira mais conflitante possível. (...) foi perceber as barreiras que 
surgiram no momento em que as professoras [pesquisadoras] pediram para procurar 
outros caminhos para se trabalhar um jogo, bem como a descoberta de tantas posturas 
equivocadas que apresentei no trabalho com a matemática. (EL). 

 O segundo eixo, a formação no professor, traz traços das práticas pedagógicas, como 

mostra a escrita de EL, incidindo no terceiro espaço-tempo, aqui denominado o professor no 
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professor. Essa denominação por nós dada ao terceiro eixo representa a tentativa de explicitar as 

ideias, expectativas e reflexões reveladas pelas professoras em suas narrativas, buscando 

compor quem é o professor de cada uma delas, no professor-pessoa que está constituído. 

O professor no professor  

Entender a formação do professor, na perspectiva de seu desenvolvimento profissional, 

implica analisar as ressignificações reveladas a partir de estratégias e possibilidades nas quais o 

professor, como autor e ator, mantenha um diálogo com sua história e com suas práticas. Desse 

modo, no terceiro eixo – o professor no professor – houve reflexões que apontaram para um 

contraponto entre os processos de aprendizagem construídos enquanto alunas e a experiência 

mais recente, de professora em formação que reflete sobre sua prática. 

As ressignificações sobre o professor e a criança no desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem destacam o professor ouvinte de seu aluno. Para EL, 

a criança não passa por uma sabatina (palmatória) e por avaliações que se preocupam 
com apenas resultados, ora dantes decorados e medonhos (...) trabalhar o que se pode 
fazer pensar (...) o exercício da escuta encarado como um processo e não como um 
procedimento. 

 O desenvolvimento profissional do professor se faz quando esse se dispõe, em formação, 

a ser elaborador, construtor e autor; a ser quem pensa, faz e reflete. Postura essa, nem sempre 

adotada pelos professores em formação e que, ao assim se perceberem, se surpreendem. Em 

uma atividade que previu a elaboração de estratégias e de problemas a partir de situações de 

jogo, NM revela sua surpresa na carta para sua ex-professora da graduação: “me surpreendi 

com a quantidade de variações que esse jogo oferece. Muitas dessas foram sugeridas por nós, 

as professoras-alunas, acredita?” (NM). 

 A importância de uma vivência discente que seja constitutiva para a atuação docente é 

destacada por Freire (1996), ao afirmar que: 

É interessante observar o que minha experiência discente é fundamental para a prática 
docente que terei amanhã ou que estou tendo agora simultaneamente com aquela. É 
vivendo criticamente a minha liberdade de aluno ou aluna que, em grande parte me 
preparo para assumir ou refazer o exercício de minha autoridade de professor. Para 
isso, como aluno hoje que sonha com ensinar amanhã ou como aluno que já ensina 
hoje devo ter como objeto de minha curiosidade as experiências que venho tendo com 
professores vários e as minhas próprias, se as tenho, com meus alunos. O que quero 
dizer é o seguinte: Não devo pensar apenas sobre os conteúdos programáticos que vêm 
sendo expostos ou discutidos pelos professores das diferentes disciplinas mas, ao 
mesmo tempo, a maneira mais aberta, dialógica, ou mais fechada, autoritária, com que 
este ou aquele professor ensina. (p. 90) 
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 As aprendizagens a partir de um ambiente coletivo, o aprender com o outro, seja 

professor-formador, colega de profissão e/ou literatura da área despontou-se como um dos 

elementos do eixo a formação no professor. A reflexão compartilhada nos diversos momentos 

pode ser evidenciada na narrativa da professora ML: “as discussões realizadas em sala se 

deram a partir dos textos, exemplos de experiências levados pelas professoras e as vivências 

das colegas, o que ampliou meus conhecimentos e concepções sobre a matemática na educação 

infantil”. As aprendizagens de ML se aproximam da construção conjunta e do 

compartilhamento de aprendizagens identificados em grupos colaborativos por Gama (2007), 

uma vez que estas são “construídas através do olhar “para si” como trajetória (passado, presente 

e futuro), do olhar “para o outro” (modelos e experiências) e do olhar “do outro” (reflexões 

coletivas) sobre seu trabalho” (p. 189) permitindo, como afirma esta pesquisadora, que ocorram 

“constantes negociações de significado, produzindo identidades múltiplas e cambiantes.” 

(ibidem) 

  Outros ambientes de aprendizagens são destacados, com singularidade, pela professora 

SS, na oportunidade de estabelecer uma com-vivência na mesma sala de aula e com os mesmos 

alunos, sendo professora auxiliar. Nessa oportunidade, SS reconhece-se como uma pessoa que 

aprendeu a gostar da matemática: “por estar inserida na sala de aula como auxiliar consegui 

também reaprender e gostar da matemática”. 

 Nesse eixo, com a busca por evidenciar quem é o professor que se faz no professor-

pessoa e indissociável do professor-profissional, temos como destaque suas práticas, mas não 

nos restringimos nesse aspecto, é necessário que as interpretações da prática sejam feitas à luz 

da formação e da história de cada uma das professoras. 

 As demandas advindas da prática são elementos que impulsionam o professor a 

perceber-se e ter-se como responsável pelo seu próprio processo de desenvolvimento. AC 

narrou que “Quando me deparei tendo que ensinar matemática para crianças de 3 a 4 anos de 

idade senti necessidade de “fazer as pazes” com esta área do conhecimento e passei a buscar 

novas formas de relacionar-me com ela.”. A compreensão da prática, a partir da reflexão, 

permite ao professor analisar seu próprio percurso docente e a tomar decisões que possam 

redirecionar sua ação pedagógica, incluindo, conforme registro de AC, a própria forma de o 

professor se relacionar com as disciplinas que ministra. Com referência a Serrazina (1998), 

Saraiva e Ponte (2003) salientam o papel da reflexão do professor sobre sua experiência, sendo 

esta uma forma de ele se conscientizar e examinar pressupostos que fazem sentido na prática 

docente e com isso melhorar e aprofundar a compreensão de sua prática. Assim, conforme 
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defende Freire (1996, p. 38) “a prática docente crítica envolve um movimento dinâmico, 

dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer”.  

 Ao refletir sobre a própria prática é possível localizar aprendizagens, incidindo em 

oportunidades de desenvolvimento profissional. Nesse movimento, não somente a reflexão 

sobre a prática permite novos conhecimentos, mas também o momento de ensinar, no qual é 

possível aprender com os alunos. Para Freire (1996, p. 26) “nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. 

 A possibilidade de aprender com os alunos enquanto ensina foi identificada nas 

narrativas. AC escreveu que: “Ao desenvolver com as crianças o pensamento matemático estou 

aos poucos me apropriando de novas formas de relacionar-me com esta área do 

conhecimento”. Mesmo que esta professora não tenha deixado explícitas quais são essas novas 

formas de se relacionar com o conhecimento matemático, é relevante considerar que essas 

transformações são propulsoras de desenvolvimento profissional por permitir que o professor se 

localize enquanto sujeito de seu próprio desenvolvimento, incitando uma curiosidade sobre a 

mesma, e que, acreditamos, sejam um prenúncio de um investigador de sua prática. Além de 

AC, destacamos o registro de MD: “hoje trabalho na educação infantil e estou aprendendo e 

conhecendo mais sobre a matemática junto com os alunos e como o processo de aprendizagem 

pode ser prazeroso”. 

 Conforme afirma Josso (2004, p. 214) “Eu aprendo com o que cria ou criou 

“experiência” para mim, daí extraio “alguma coisa”, algo que passo a guardar comigo, cuja 

evocação me pode permitir uma retomada, uma reinterpretação e que serve de referencial para 

minha ação ou pensamento”. Consoante a esse movimento enunciado por essa pesquisadora, as 

experiências as quais as professoras indicam transformações têm o caráter formativo do 

encontro de si, da busca do professor no professor. 

 Nessa procura, o eu, representado pelas suas práticas que vêm ao presente no momento 

da narrativa, torna-se objeto da reflexão, para no processo de análise, permitir reconhecer-se ou 

estranhar-se, transladando-se do que foi para o que se espera, ou seja, tornando-se professor 

durante o ser professor. Ou seja, “quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 

razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me” 

(FREIRE, 1996, p. 39). Concordando com tais circunstâncias, nas palavras de JZ, uma 

professora ocupante de cargo técnico na área educacional, realçamos o professor como quem se 

busca, quem se vê e principalmente quem se encontra:  
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até então pensava que essa disciplina não poderia ser tão bem trabalhada nessa faixa 
etária. Fiquei um tanto decepcionada em perceber quanto tempo e quantas 
oportunidades perdi quando atuei na educação infantil. Quantas atitudes diferentes teria 
tido se tivesse passado por esse curso antes... Bom, mas saio desse curso com um a 
imensa vontade de voltar a dar aula e colocar em prática tudo que aprendi aqui e tudo 
que ainda posso aprender. 

Concordamos com Shor que 

ao tentar fazer a transformação, aprendemos como fazê-la, e os limites dentro dos quais 
atuamos. Quando aprendemos os limites reais, em nossas salas de aulas ou em outras 
áreas da sociedade, também obtemos algum conhecimento concreto sobre quanto, ou 
até quão pouco, pode ser alcançado agora. (...) Isto faz com que seja necessário que o 
professor adote uma atitude muito experimental em suas salas de aula. Mas a atitude 
experimental é comum a todas as políticas de transformação. (SHOR; FREIRE, 1986, 
p. 72-73). 

 Nesse sentido, na narrativa de SB evidenciamos que sua prática pedagógica tornou-se 

um ambiente para transformação e experimentação. Essa professora percebeu que seus alunos 

podem ter respostas além das esperadas e por vezes, pode superar seu próprio desempenho: 

O que me encasquetou foi que em algumas atividades para crianças eu não consegui 
fazer. Isso me mostrou que às vezes subestimamos a capacidade de nossos alunos e 
“alto” estimamos a nossa, e quando pegamo-nos a realizar certas coisas, também não 
somos capazes. Pude ter a surpresa de aplicar uma das atividades [nome] que aprendi 
na disciplina em sala com meus alunos e acredite pai [destinatário da carta], muitos 
deles conseguiram de primeira e eu não consegui em muito tempo. 

Considerações 

Ao analisar as narrativas das professoras, na composição dos eixos, pudemos perceber 

que as transformações nas relações que elas estabelecem ao longo da vida, via processos 

formativos, são indícios de desenvolvimento profissional uma vez que permitem colocar-se 

como sujeitos responsáveis tanto por suas aprendizagens como pelo seu ofício – ser professor. 

As relações entre as professoras e a matemática ou seu ensino foram constituídas nas 

experiências escolares e perpassaram sua formação profissional ao longo da carreira. Tais 

relações se modificam na reflexão individual e compartilhada sobre a prática, sobre as próprias 

experiências, sejam mediadas por discussões ou pela escrita narrativa, imbricada do eu pessoal e 

profissional entrelaçados na história. 

 O olhar para o passado, buscando reconhecer-se ou estranhar-se, compreendendo o que 

foi, à luz do presente, tendo em vista as demandas da profissão mostrou-se como ambiente 

propulsor ao desenvolvimento profissional. 

 Assim, o lócus da formação centra-se no sujeito, nas experiências que ele constrói, nas 

transformações que ocorrem em diversos espaços-tempo, quer seja na criança, na formação ou 

no professor. A ressignificação do passado, na reflexão do presente, possibilita que o 
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desenvolvimento profissional seja um processo pessoal e não uma oportunidade, evento ou 

ocasião. 

 O desenvolvimento profissional, enfim, se faz, quando o professor entende-se como 

sujeito capaz de mudar o decurso de sua história, quando olha para o si constituído e para as 

necessidades atuais e decide que precisa: aprender, mudar, refletir, pensar, fazer, ousar e 

construir.  
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