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Resumo: 

Este artigo é sobre a prática pedagógica na disciplina Fundamentos do Ensino da Matemática 

em um curso de pedagogia que forma o professor para atuar na educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental. Ao longo do curso os alunos foram incentivados a realizar diferentes 

tipos de registros, buscando resgatar suas histórias de vida escolar e pessoal, para que pudessem 

refletir sobre a profissão docente. Na referida disciplina, ministrada durante o quinto semestre 

do curso, os alunos construíram três tipos de registros: Diário de bordo, um caderno coletivo, a 

cada aula, um aluno se disponibilizava a fazer os relatos das atividades do dia; Processofólio, 

caderno individual, que se caracterizou pelo relato do percurso próprio de cada aluno, como 

instrumento de aprendizagem e avaliação; Colcha de Retalhos, uma metáfora do processo de 

aprendizagem em que os alunos costuraram as suas histórias na trajetória escolar ao resgatarem 

os desafios do saber aprender Matemática. 

A Colcha de Retalhos emergiu dos relatos dos alunos no Diário de Bordo. Nesse registro 

percebeu-se a necessidade deles em sistematizarem o trabalho realizado no segundo semestre do 

curso quando a classe foi exposta à experiência do resgate da História de Vida e a costura 

coletiva da Colcha de Retalhos, na disciplina Projetos Interdisciplinares e, também, a 

experiência com o Memorial na disciplina Princípios Metodológicos do Ensino Fundamental. 

Essas experiências provocaram o amadurecimento do processo de aprendizagem dos alunos 

como apontou os registros no Diário e revelou que a aprendizagem significativa pode se tornar 

motivo de apoio à prática de outra disciplina de modo a re-ligar os saberes. 

Ao incentivar os alunos a registrarem as aulas sobre o ensino da matemática objetivou-se 

fundamentar os registros como instrumentos de formação docente, pois a leitura deles indica 

como os alunos pensam e propõem seus trabalhos; quais são os problemas que enfrentam 

durante o seu processo de formação, como utilizariam os recursos didáticos disponíveis; e, 

principalmente, em que perspectiva educativa o professor (autor do relato) se fundamenta para 

construir seu fazer pedagógico, favorecendo, assim, o exercício da prática reflexiva. 

A reflexão é essência do trabalho docente. Sem ela, as ações pedagógicas são mecânicas, 

destituídas de sentimento, e o sentimento permeia as relações dos docentes e seus alunos, pois, 

como diz Tardif (2000). Fazer o Diário de bordo, o Processofólio e a Colcha de retalhos 

possibilitou a mim e aos alunos fazermos uma reflexão crítica sobre nosso trabalho pedagógico 

acerca do ensino da matemática, pois estabelecemos um processo dialético, utilizando o 

conhecimento para descrever, analisar e rever nossas posturas e nossos procedimentos na 

construção do saber. Ao fazerem os relatos, em qualquer uma das modalidades, os alunos, além 



de exercitarem a escrita, perceberam-se autores do processo pedagógico, viram-se e deixaram-se 

ver, e para mim, enquanto docente, além da oportunidade de conhecê-las melhor, levou-me a 

refletir sobre a minha prática pedagógica. 

Palavras-chave: 

Diário de bordo, processofólio, colcha de retalhos, matemática. 

 

Este trabalho é o relato de minha prática com alunas do curso de Pedagogia que, ao longo dele, 

foram incentivadas a realizar diferentes tipos de registros, buscando resgatar suas histórias de 

vida escolar e pessoal, para que pudessem refletir sobre a profissão docente. A disciplina 

Fundamentos do Ensino da Matemática, que ministrei durante o quinto semestre, foi construída 

por três tipos de registros: Diário de bordo, um caderno coletivo, a cada aula, uma aluna se 

disponibilizava a fazer os relatos das atividades do dia; Processofólio, caderno individual,  que 

se caracterizou pelo relato do percurso próprio de cada aluna, como instrumento de 

aprendizagem e avaliação; Colcha de Retalhos, uma metáfora do processo de aprendizagem, as 

alunas costuraram as suas histórias na trajetória escolar ao resgatar os desafios do saber 

aprender   Matemática. 

A Colcha de Retalhos emergiu dos relatos das alunas no Diário de Bordo. Chamou-me a 

atenção a necessidade das alunas em “sistematizar” o trabalho realizado, no segundo semestre, 

quando a classe foi exposta à experiência do resgate da História de Vida e a costura coletiva da 

Colcha de Retalhos, na disciplina Projetos Interdisciplinares, com a docente Margarete May B. 

Rosito. A outra experiência foi o Memorial, também no segundo semestre, na disciplina 

Princípios Metodológicos do Ensino Fundamental, com a docente Adriana Rocha Bruno. Essas 

experiências provocaram o “amadurecimento do processo de aprendizagem”, ficava evidente 

em suas escritas no Diário, somente uma aprendizagem significativa pode se tornar motivo de 

apoio à  prática de outra disciplina de modo a re-ligar os saberes,  a tornar possível  uma relação 

de complementaridade e continuidade entre as disciplinas, leva-nos à uma experiência fecunda 

de ensino e aprendizagem.    

 

A formação docente 

 
O registro, para mim, era algo insignificante, uma  vez que  não conseguia enxergar 

suas vantagens. Agora, durante  a minha prática, sinto-me leve ao registrar tudo o que 

houve comigo e meus alunos diariamente. Escrevo até quem sentiu ou não dificuldade 

em compreender o  trabalhados. (L.V) 

 



Pensar a formação de professores é um desafio constante.  Ao longo dos anos, formou-se o 

professor sob diferentes perspectivas; entre elas, Gómez (1998) destaca: 

Acadêmica – o ensino é considerado um processo de transmissão do  conhecimento, e o 

professor, na sua formação, deveria adquirir conhecimentos suficientes das diferentes 

disciplinas, a fim de transmiti-los aos seus alunos quando estivesse no exercício do 

magistério. 

Técnica – o ensino é considerado uma ciência aplicada, e o professor, na sua 

formação, deveria aprender a dominar (tornar-se um técnico de) a aplicação do 

conhecimento científico. Mas esse conhecimento não era tão importante, e sim a 

técnica para ensinar o que os alunos deveriam aprender. 

Prática – como o ensino é uma atividade complexa, a formação do professor deve se 

basear na aprendizagem da prática pela prática e a partir da prática. Nessa 

perspectiva, a formação do professor pode se dar de maneira tradicional, pela qual o 

bom professor tem experiência e sabe transmitir para os alunos o que eles devem 

aprender, e de maneira reflexiva, pela qual o ensino é um processo interativo, e o 

professor, um profissional investigativo. 

De reflexão na prática para a reconstrução social – o ensino é considerado uma 

atividade crítica e o professor é visto como “um profissional autônomo que reflete 

criticamente sobre a prática cotidiana” (GÓMEZ, 1998, p. 373) para que possa 

compreender o processo educacional no contexto em que ele acontece, possibilitando, a 

todas as pessoas que participam do processo educativo, emancipar-se.  

 

Pensando a formação do professor sob a ótica da reflexão, procura-se “superar a relação linear e 

mecânica entre o conhecimento técnico-científico e a prática na sala de aula” (GÓMEZ, 1998, 

p. 365). Para Antônio Nóvoa (1997), é importante considerar as experiências vividas pela 

pessoa no trabalho de formação de professores, pois elas ocorrem em três dimensões: pessoal, 

profissional e organizacional. Por isso, acreditamos que a prática docente é construída a partir 

da história de vida e da  vida escolar do professor, além de nele apropriar-se de “certos 

conhecimentos disciplinares adquiridos na Universidade” (TARDIF, 2000, p. 14). 

Possibilitar aos alunos dos cursos de formação de professores a oportunidade de refletir sobre o 

seu processo de aprendizagem por meio do resgate de suas histórias de vida, da vida escolar e 

do pensar e fazer pedagógico de sua formação inicial propicia a eles amadurecimento intelectual 

e pessoal, tornando-os mais seguras de suas práticas, isso porque na teoria cognitivista de 

aprendizagem esse processo “se dá no exercício operacional da inteligência. Só se realiza  

realmente quando o aluno elabora conhecimento” (MIZUKAMI, 1986, p.76), isto é o aluno para 

aprender deve ancorar os novos conhecimentos em conhecimentos já construídos de forma a 

estar ressignificando os seus saberes. Compreendemos que nessa perspectiva há aprendizagem 



quando o indivíduo muda as suas atitudes. Esse processo é endógeno, exige do indivíduo 

reflexão e para isso ele precisa de saberes para que possa pensar e mudar suas atitudes diante do 

mundo. Já na teoria comportamentalista o processo de aprendizagem é compreendido como 

“uma mudança relativamente permanente em uma tendência comportamental e/ou na vida 

mental do indivíduo, resultante de uma prática reforçada”(ROCHA, 1980,p.28 apud 

MIZUKAMI, 1986, p.30), isto é, o indivíduo aprende quando há mudança de comportamento; 

ou seja, são os fatores externos que determinam as mudanças de comportamento é  exógeno.  

Sendo assim, mudar de atitude é muito mais complexo do que mudar de comportamento e os 

registros, em suas diferentes modalidades, podem ajudar o professor e/ou futuro professor a 

superar essa dicotomia entre teoria e prática, mudando suas atitudes, pois estarão refletindo 

sobre o seu processo de aprendizagem e fazer pedagógico.  

 

As alunas 

   

“Pro, você é a última esperança para eu aprender matemática”. 

 

“Você vai me fazer gostar de matemática; e eu que vim fazer pedagogia porque achei 

que não ia ter matemática”. 

 

“ Me falaram que você ensina matemática”. 

 

Esses comentários das alunas me deixaram intrigada. Por isso distribuí um questionário, no 

inicio do semestre letivo, para verificar quais eram os saberes matemáticos, os sentimentos em 

relação à matemática, as expectativas em relação à disciplina que iria ministrar e que me 

ajudassem a compreender o trauma em relação à matemática principalmente porque muitas das 

minhas alunas já são docentes e ensinam matemática para seus alunos. 

A classe era formada por trinta e quatro alunas, com média de idade de 23 anos, e a maioria 

delas cursou a educação básica, assim como o magistério no sistema público de ensino.  

Disseram ter apresentado dificuldade para aprender determinados conteúdos matemáticos 

durante a educação básica: resolução de problemas, divisão, fração, raiz quadrada, equação, 

expressão numérica, números decimais. Consequentemente, a maioria declarou não gostar dessa 

disciplina. As que são docentes no ensino fundamental, anos inicias ou educação infantil, 

mencionaram sentir dificuldade para trabalhar com seus alunos conteúdos como números, as 

operações matemáticas, resolução de problemas e fração.  



Quando foram solicitadas para, em uma palavra, expressarem o sentimento que nutriam em 

relação à matemática a maioria das alunas relacionou a disciplina a sentimentos negativos 

como: insegurança, medo, angústia, pavor, horror, dificuldade. Outras relacionaram a 

sentimentos positivos, como desafio, descoberta, busca e interesse. Esse questionário também 

revelou que atribuíam a postura do professor de matemática da educação básica às dificuldades 

que tinha em relação à matéria, que se preocupavam em não passar esses traumas a seus alunos 

e tinham expectativas muito positivas em relação à disciplina Fundamentos do Ensino da 

Matemática.  

Com esse perfil de alunas, e acreditando que os registros são instrumentos de (trans)formação 

da prática docente, e de maneira coerente com a minha formação e visão de um ensino de 

qualidade, a prática de registrar e ensinar a registrar faz parte do meu cotidiano pedagógico. 

Elaborei, então, o plano da disciplina Fundamentos do Ensino da Matemática buscando romper 

a aversão à Matemática apontada por elas no questionário.  

Nesse plano contemplei a resolução de problemas como eixo norteador do curso para trabalhar o 

conceito de número naturais e racionais, cálculo mental e escrito, sistema de medidas, 

probabilidade, estatística e geometria.  

 

O diário de bordo e o processofólio  

 

A professora comentou que está muito satisfeita com a qualidade dos registros, pois, 

segundo ela, havia ficado preocupada, quando no primeiro dia de aula, ao falar como 

seriam suas aulas, falou dos “tais” registros. Muitas alunas ficaram preocupadas, sem 

se darem conta de que o registro faz parte da nossa vida quando escrevemos um diário, 

quando contamos algo para alguém. Enfim, registrar é preciso. (C.O)  

 

A proposta feita às alunas para elaborarmos o Diário de bordo, na disciplina de Fundamentos do 

Ensino da Matemática, no quinto semestre, causou certa ansiedade na maioria delas, mas o 

exercício da escrita transpôs essa dificuldade, isso porque “quando escrevemos desenvolvemos 

nossa capacidade reflexiva sobre o que sabemos e o que ainda não dominamos” (FREIRE, 

1996, p. 6).  

O Diário de bordo foi o caderno construído coletivamente, que contou a história do trabalho 

desenvolvido na disciplina em questão. A cada aula, uma das alunas, espontaneamente, 

registrava os acontecimentos, atividades e reflexões vividas por ela e pelo grupo durante a aula. 

Para escrever esses relatos, não lhes foi apresentado nenhum roteiro ou modelo de como fazer 



os registros, mas elas leram e discutiram os textos de Antoni Zabalza (1994), no qual ele 

categorizou os diferentes diários. De acordo com a sua classificação, os diários podem ser: 

Um organizador estrutural - são os registros que não têm caráter reflexivo. O 

professor limita-se a transcrever a seqüência das atividades, horários, avisos, 

lembretes que devem acontecer durante o dia ou a semana. Esse tipo de diário pode ser 

caracterizado como uma “agenda didática” do professor. 

A descrição das tarefas - caracteriza-se pela descrição das atividades que o professor e 

os alunos deverão fazer durante as aulas. Algumas atividades podem estar descritas 

detalhadamente ou apenas identificadas com os objetivos que o docente pretende 

alcançar. 

A expressão das características dos alunos e dos próprios professores- “são os diários 

que centram a atenção nos sujeitos que participam no processo didactico” (1994, p. 

111). A preocupação é descrever as características dos alunos, suas impressões, 

dificuldades, seus avanços, como se sentem, como intervêm nas situações de sala de 

aula. É um diário reflexivo. 

Do tipo misto – são os diários que descrevem tanto as ações do sujeito quanto as 

atividades, pois quem os lê tem conhecimento não só das atividades que são realizadas 

em sala de aula, mas também como elas acontecem e as impressões dos alunos e do 

professor sobre a dinâmica da sala. Esse tipo de diário favorece o processo de reflexão 

do professor e das pessoas que fazem parte do processo pedagógico, como o 

coordenador, por exemplo. 

 

Assim, as alunas foram orientadas a usufruir da liberdade da arte de escrever e registrar o que 

para cada uma delas tinha sido significativo ou não na aula em que eram responsáveis pelo 

registro. 

Nos relatos feitos pelas alunas podemos identificar a categorização dos diários apresentada por 

Zabalza (1994). Alguns registros são mais descritivos. Uma aluna limitou-se a contar o que 

aconteceu na aula: 

Inicio esse registro marcado pela fala da professora Mercedes a respeito do Dia 

Internacional da Mulher. A professora parabenizou todas as alunas pelo dia especial. 

 

A aula iniciou com as alunas em círculo e explicações sobre o texto trabalhado além da 

correção da atividade anterior, referente à aplicação e classificação de problemas. 

 



Aprendemos a decifrar o enigma escondido atrás dos enunciados dos problemas. 

Pudemos observar que além de uma aparente simples operação, verificamos o tipo de 

raciocínio usado para se chegar a uma resposta. 

 

A professora explicou que o resultado correto é único, mas as maneiras de se chegar a 

ele são variadas. Torna-se necessário prestarmos atenção na construção do 

pensamento lógico da criança e, sempre que necessário intervirmos. (A.G.G) 

 
 Já outros registros são mais reflexivos. Uma aluna preocupou-se não somente relatar os fatos 

ocorridos, mas também em pensar sobre eles: 

[...] Vimos que essas atividades podem ser desenvolvidas com nossos alunos, fazendo-

os compreender a importância de termos um instrumento oficial de medida. Nesse tipo 

de aula os alunos vão se ‘agitar’, porém será uma agitação pedagógica, saudável, 

essencial para estarem desenvolvendo e aprendendo [...] (A.P.F) 

  

Os registros dos momentos vividos na classe apontam o caminho que as alunas percorrem para 

aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver, isso porque cada uma, ao registrar, colocou 

neles a marca da sua individualidade, que caracteriza as necessidades da “autora” no momento 

em que escreve no Diário de bordo, desvelando a diversidade de estilos, indicando o uso que 

cada uma delas faz da arte de escrever, como mostra este fragmento de registro: 

Para falar a verdade não vejo a hora de ver ‘meu caderninho’ (modo carinhoso que 

encontrei de falar) pronto como se fosse uma outra pessoa escrevendo sobre mim, pois 

meus registros estão ficando tão reais e documentados que tenho a impressão de que 

alguém me observou e relatou os fatos ocorridos. 

Defino meu registro e Processofólio com uma frase de Thiago de Mello: “Não, não 

tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar.  (V.L.) 

 

Para utilizar o Diário de bordo como recurso didático para a aprendizagem das alunas, todo 

início de aula a responsável pelo registro da aula anterior lia seu relato. No final da leitura, 

refletíamos sobre o que havia sido escrito, e essa estratégia didática possibilitou também 

conhecer melhor as alunas e repensar o plano da disciplina. Isso porque a leitura dos diários 

propiciou um  diagnóstico (aqui, no caso, as alunas) das dificuldades que enfrentavam, do 

processo de aprendizagem, do conflito da classe, do interesse pela disciplina, pois  também era o 

momento da avaliação dos trabalhos realizados durante as aulas.  

Acredito que o registro é um espaço de reflexão do professor, pois ele estabelece um diálogo 

consigo mesmo, porque coloca no papel, sem muita preocupação estética, suas impressões, 



dúvidas, angústias, sucessos, revê atitudes e procedimentos junto aos alunos e, 

consequentemente, vai contando a sua história, construída junto com a classe. 

Paralelamente ao Diário de bordo foi construído o Processofólio, que é o caderno das alunas 

caracterizado como instrumento de aprendizagem e avaliação.  

O Portfólio, que também é um instrumento de avaliação, é mais conhecido pelos professores. 

Mas, atualmente, o uso do Processofólio como estratégia de avaliação vem sendo defendido 

porque: 

Os portifólios contêm normalmente trabalhos acabados, os processofólios, ao 

contrário, proporcionam um insight tanto nos processos quanto nos produtos de 

aprendizagem dos alunos. Eles documentam os objetivos, os rascunhos e as revisões 

iniciais, incluem trabalhos iniciais assim como posteriores, e podem conter as 

anotações do aluno e também artigos ou fotos que influenciaram seu trabalho. 

(Campbell, Campbell, Dickinson, 2000, p.281- 2). 

 

Os cadernos, utilizados como instrumento de aprendizagem e avaliação, deixam de ser um 

simples depositário das informações recebidas do professor e tornavam-se  um veículo de 

diálogo entre ele e os alunos sobre o processo de aprendizagem, favorecem e fortalecem o 

diálogo entre os atores do processo educativo, transformando “a sala de aula em laboratórios de 

aprendizagem que dão suporte à aquisição de novas informações e habilidades e refletem o 

significado do conteúdo desse curso na vida do aluno. (CAMPBELL, CAMPBELL, 

DICKINSON, 2000, p.282). 

 No Processofólio, as alunas fizeram os registros sobre os textos lidos, exercícios, atividades 

propostas, resumo das aulas, avaliações e principalmente, respondiam a uma pergunta que lhes 

era proposta, ao final de cada aula, para que refletissem sobre seu processo de aprendizagem: O 

que você aprendeu com a aula de hoje? Qual  relação você estabeleceu entre o texto lido, 

nossas discussões e  sua prática de sala de aula? Como você analisa, hoje, seu processo de 

aprendizagem na educação básica? Também havia as reflexões sobre o ensino da matemática 

nos estágios que elas estavam realizando e as que eram docentes incluíam no registro as 

atividades que faziam com seus alunos e os resultados obtidos, como exemplifica alguns 

fragmentos dos Processofólios de  alunas, no qual elas analisaram um vídeo sobre a construção 

de uma maquete que alunos de uma   4º ano do ensino fundamental de uma escola particular 

fizeram onde a proposta era a reforma de uma sala de aula  em auditório. Nesse vídeo verifica-

se o trabalho com determinados conteúdos matemáticos como: medidas, números decimais e 

proporção.  

A professora foi o tempo todo mediadora/ problematizadora. Foi interessante ver as 

interações da professora desde o início ao fim da confecção da maquete, fazendo os 



alunos desenvolverem habilidades de criação. Usaram roteiro, registros e 

pesquisa”[...} Quanto ao interesse dos alunos, como foi dada oportunidade para os 

alunos atuarem, elas se sentiram totalmente à vontade para expor suas dúvidas e 

entendimentos. (I.B.S) 

 

O projeto da maquete é simples e utilizou muitos conteúdos de matemática, além de 

contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem, mas também desenvolveram nos 

alunos uma grande auto-estima por auxiliarem ou cooperarem na transformação de um 

espaço físico da escola. É destas idéias que precisamos conhecer para ampliar a nossa 

visão de educadora com projetos” (L.M) 

 

O vídeo nos trouxe uma boa idéias de como se pode trabalhar com diferentes conteúdos 

de forma dinâmica, que envolve os alunos e onde realmente podem aprender.[...] Será 

que a atividade do vídeo ocorreu desta forma porque a escola é particular ou é porque 

a professora é comprometida com seu trabalho? Acredito que a Segunda opção [é a 

mais aceita e não se pode culpar a escola pública por tudo é preciso que se analise o 

que fica oculto nela. (D.A .A) 

 

Também quando o curso estava terminando propus uma  questão para  as alunas refletirem 

sobre o seu processo de aprendizagem: 

O que foi mais significativo no curso para você? 

 

A disciplina de matemática foi a que mais deu suporte para chegarmos em classe e até 

mesmo nos estágios e tentarmos aplicar uma matemática diferente, mais próxima do 

aluno. A oportunidade dada para os alunos falarem sobre os objetivos alcançados 

demonstrou que todos eles ao se pronunciarem provaram que conseguimos chegar a 

um ou vários objetivos quando se tem determinação.(I. B. S) 

 

Muitas coisas aprendi o sentido da existência, ou seja, aprender a aprender a conhecer, 

pois aprendi “aprender a fazer” e talvez agora posso dizer que aprendi a conviver com 

a matemática . Sabe que agora estou começando a gostar de matemática? (L.M) 

 

Ao final do semestre, as alunas me entregaram seus Processofólios (os cadernos) para que eu os 

lesse e pudesse avaliá-los. A avaliação desses cadernos foi qualitativa e, para isso, foram usados 

como critérios o nível de complexidade da reflexão e a redação. As alunas receberam a 

devolutiva desse trabalho por meio dos comentários que fiz sobre o processo de aprendizagem 



vivenciado durante as aulas. Esses comentários eu os escrevi em papelzinhos do tipo “post-it”, 

pois nunca me senti autorizada para escrever nos processofólios das alunas. 

 

A colcha de retalhos 

Fazer o Diário de bordo e o Processofólio possibilitou realizarmos uma reflexão crítica sobre 

nosso trabalho pedagógico, pois, utilizando esse conhecimento, estabelecemos um processo 

dialético para descrevermos, analisarmos e revermos nossas posturas e procedimentos na 

construção do saber matemático. E, por meio desses dois instrumentos, finalizamos o trabalho 

dessa disciplina com a costura de uma colcha de retalhos, uma metáfora do conhecimento 

matemático das alunas construído ao longo do desenvolvimento da disciplina Fundamentos do 

Ensino da Matemática. Para isso, cada uma construiu um retalho que representasse sua 

aprendizagem na disciplina.  

Costurar a colcha foi um momento de muita emoção. Combinamos que o tema da Colcha seria 

“a aula de matemática”, e os retalhos deveriam representar as histórias de vida escolar 

relacionadas somente à matemática, o que sistematizaria os registros do Diário de bordo e do 

Processofólio, isso porque entendo que mexer com lembranças passadas poderia trazer à tona 

sentimentos que não são parte do escopo de minha disciplina. O objetivo principal desse 

trabalho era  fazer com que as alunas pudessem entender matemática pelas  suas memórias e, a 

partir, disso rever metodologias e procedimentos aprendidos, pois, segundo Rosito (2004): “A 

construção dos conceitos e autoria não é apenas um produto, mas um processo que evolve 

momentos de conscientização e de libertação, a aprendizagem  da autonomia [...]. No caso do 

professor, o  caminho é a criatividade como possibilidade de ser construída com retalhos de sua 

história de vida. É preciso mergulhar na soma de retalhos da vida, pedaços tecidos de memória 

vivida, no processo de ser professora/o” (p. 129).  

Cada aluna construiu seu retalho e compartilhou com as outras alunas  seu “pedaço de história”. 

Foi interessante ver e ouvir cada uma delas contando sua relação com a matemática. A maioria 

delas trabalhou com pedaços de tecido escuros, mas enfeitou-os com brilhos e desenhos. 

Questionei-as sobre a cor e o desenho dos retalhos, e elas explicaram que apesar do medo de 

estudar matemática, o curso  Fundamentos quebrou a sua resistência em relação à disciplina. 

Um exemplo que pode ser citado é caso de uma aluna, professora de ciências no ensino 

fundamental II, que fez um retalho com o símbolo do Yin e do Yang, pois, para ela, que sempre 

teve dificuldade em entender e gostar de matemática, isto significava que o curso representou o 

equilíbrio entre as ciências. Outra aluna, professora da rede municipal de ensino, fez um retalho 

com o jogo da amarelinha, em cada um dos quadrados colocou sinais das operações 

matemáticas e, por eles pôde contar sua história de vida escolar. 



A costura da colcha também representou a teoria trabalhada durante as aulas. A medida que as 

alunas costuravam seus retalhos, eram questionadas sobre o que estava significando o ato de 

costurar seu retalho na historia da colega e com quais conteúdos que trabalhado durante o 

semestre elas definiriam o trabalho. 

Como não daria tempo para que todos os retalhos fossem costurados, pelo fato de  a colcha ter 

sido feita nas duas últimas aulas que antecederam a avaliação final, elas resolveram alfinetá-los 

para que eu os costurasse em casa. Também, procuraram organizar seus retalhos de forma que a 

colcha formasse um quadrado perfeito. Como não foi possível, questionei-as sobre os espaços 

que elas não estavam conseguindo completar, e elas concluíram que a escola e o professor não 

dão conta de completar todos os espaços, pois o conhecimento nunca está acabado, fechado ou 

completo, sempre  haverá lacunas. 

Em casa, ao costurar as histórias, tive que reorganizar os retalhos que estavam alfinetados, 

seguindo os que já estavam costurados, dando um formato à colcha. Nesse momento, pensei no 

papel do professor, que deve mediar o conhecimento, planejar as atividades, gerenciar as 

situações de conflito, ensinar e avaliar. Foram esses sentimentos que afloraram em mim 

enquanto costurava (organizava) a colcha.  

A cada retalho que eu costurava, lembrava o que ele significou para minhas alunas. Completei 

os espaços vazios com plástico transparente, para dar forma à colcha (a mediação do professor 

no processo de aprendizagem do aluno) e também passei fita volta dela, para lhe dar sustentação 

(a sistematização do trabalho).  

Quando levei a colcha pronta, pedi às alunas que, com uma palavra, dissessem o que 

representou para elas os diferentes instrumentos de seus registros (na realidade, eu queria saber 

o real significado desse trabalho realizado nas aulas de fundamentos). As palavras, isoladas, 

acabaram gerando este texto: 

 



                  
                     Foto da Colcha de retalhos 

 
 

O curso representou a novidade de um caminho que foi o primeiro passo para querer a 

mudança. A transformação da nossa trajetória se deu como conhecimento que gerou 

esperança, vontade, descobertas, aprendizado e surgimento de luz na confusão de 

nossos sentimentos. Possibilitou encontrarmos esclarecimentos, perseverança e 

esperança para recomeçar em equilíbrio a expectativa de uma criação infinita. 

 

Considerações finais 

Quando as alunas foram incentivadas a registrar as aulas foi realizado um trabalho objetivando 

fundamentar os registros como instrumentos de formação docente, pois a leitura deles indica 

como os professores pensam e propõem seus trabalhos; quais são os problemas que enfrentam 

durante o desenvolvimento das atividades e que solução dão para a situação apresentada; como 

se comunicam com seus alunos; como utilizam os recursos didáticos que têm disponíveis; e, 

principalmente, em que perspectiva educativa o professor (autor do relato) se fundamenta para 

construir seu fazer pedagógico, favorecendo, assim, o exercício da prática reflexiva.  

A reflexão é essência do trabalho docente. Sem ela, as ações pedagógicas são mecânicas, 

destituídas de sentimento, e o sentimento permeia as relações dos docentes e seus alunos, pois, 

como diz Tardif (2000), “o objeto do trabalho docente que são os seres humanos [...] trazem 

consigo as marcas do ser humano” (p. 16). Fazer o Diário de bordo, o Processofólio e a Colcha 

de retalhos possibilitou a mim e as alunas fazer uma reflexão crítica sobre nosso trabalho 

pedagógico, pois estabelecemos um processo dialético, utilizando o conhecimento para 



descrever, analisar e rever nossas posturas e nossos procedimentos na construção do saber. Ao 

fazerem os relatos, em qualquer uma das modalidades, as alunas, além de exercitarem a escrita, 

perceberam-se autoras do processo pedagógico, viram-se e deixaram-se ver, e para mim, 

enquanto docente,  além da oportunidade de conhecê-las melhor, levou-me a refletir sobre a 

minha  prática pedagógica. 

Segundo Warschauer (1993), “registrar é deixar marcas. Marcas de uma história vivida” (p. 61).  

As marcas das histórias vividas em sala de aula e registradas no Diário de bordo, no 

Processofólio e na Colcha de retalhos foram positivas  Como docente, digo que pensei, formei, 

transformei, revi, cresci. Quantos as alunas, para mim, os registros falam por si. 
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Resumo: 

Este estudo traz uma reflexão sobre a Pedagogia Universitária e seus reflexos na escola pública 

de ensino fundamental, buscando explicitar as relações e as contribuições entre o trabalho 

desenvolvido nestes dois níveis de ensino no Brasil. Desse modo, analisamos as reflexões e 

proposições de professores, lotados em escolas de ensino fundamental da rede municipal de 

Fortaleza sobre a percepção de sua prática pedagógica, de sua formação contínua e de seu 

desenvolvimento profissional, a partir da seguinte questão: Quais as contribuições que os 

profissionais da educação básica podem trazer para a elaboração de uma pedagogia 

universitária? Trata-se de uma pesquisa qualitativa hermenêutica que destaca a diferenciação 

entre os dois tipos de objetos de estudo, o físico e o humano, ao admitir que, ao contrário do 


