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Resumo 
Este texto discute um recorte dos resultados do primeiro ano de uma pesquisa longitudinal 

constituída e financiada no âmbito do Programa Observatório da Educação (OBEDUC-

MEC/CAPES). O artigo tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas no primeiro ano do 

projeto na Universidade Federal de São Carlos para a constituição de uma rede de colaboração no 

Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Práticas Educativas em Matemática (GEPRAEM) que congrega 

docentes universitários, pós-graduandos, docentes da escola básica e licenciandos de Matemática e 

de Pedagogia. A pesquisa de natureza qualitativa está estruturada considerando os dados relativos 

às escritas reflexivas postadas das atividades no ambiente virtual de aprendizagem (moodle) 

utilizado pelo GEPRAEM e os relatos orais dos participantes áudiogravados na avaliação anual 

realizado no último encontro. A análise utilizou referenciais teóricos da área de formação de 

professores, em especial: aprendizagem e saberes da docência; professor pesquisador e parceria na 

formação de professores. Os resultados apontam para a relevância da participação em um mesmo 

grupo, pessoas em diferentes momentos da formação para viabilizar o desenvolvimento de uma 

prática educativa para o ensino de matemática efetivamente significativa, trazendo alguns 

indicativos de como podemos contribuir para a mudança do cenário atual em que se situa o ensino 

da matemática. Os participantes possuem excedentes de visão partindo da sua comunidade de 

prática e acrescentam a rede de colaboração as suas experiências, perspectivas e desafios locais na 

multiplicidade de aspectos conceituais, culturais e sociais.  Pontualmente, podemos destacar as 
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contribuições dos professores da Educação Básica para a discussão coletiva sobre as repercussões 

das políticas de avaliação externa e o contexto do ensino de matemática nas escolas públicas. Os 

licenciandos trouxeram questionamentos sobre a sua própria formação e a relevância das temáticas 

e tapas dos projetos de pesquisa que serão desenvolvidos individualmente ou em parcerias entre os 

membros do grupo.  

 

 

Abstract 
This paper discusses an outline of the results of the first year of a longitudinal study 

established and funded under the Program Education Observatory (OBEDUC-MEC/CAPES). The 

article aims to analyze the actions taken in the first year of the project at the Federal University of 

São Carlos for the establishment of a collaborative network of the Study Group on Educational 

Practice and Research in Mathematics (GEPRAEM) that brings together university faculty, 

graduate students, primary school teachers and future teachers of mathematics and pedagogy. The 

qualitative research is structured considering the data on reflective writing activities posted in the 

virtual learning environment (Moodle) used by GEPRAEM and taped oral histories of participants 

in the annual evaluation conducted at the last meeting. The analysis used theoretical frameworks in 

the area of teacher training , in particular: knowledge of teaching and learning; research professor 

and partnership in teacher training . The results demonstrate the importance of participating in a 

group, people in different moments of training to enable the development of an educational practice 

for teaching mathematics effectively significant, bringing some indications of how we can help 

change the current scenario in which lies the teaching of mathematics . Participants have surpluses 

of sight leaving their community of practice and the collaboration network add their experiences, 

perspectives and challenges in the local variety of conceptual, cultural and social. Occasionally, we 

highlight the contributions of teachers of Basic Education for the collective discussion on the 

impact of assessment policy and external context of mathematics teaching in public schools. 

Undergraduates brought questions about your own training and the relevance of the themes and 

tapas research projects that will be developed individually or in partnerships between members of 

the group. 

 

 

Introdução  
Partindo do cenário de mudanças curriculares e conceituais na formação de professores no 

Brasil, propomos um projeto de pesquisa em rede entre a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e a Universidade Federal do 
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ABC (UFABC), vinculado ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC) financiado pela 

Coordenadoria Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). Esta pesquisa 

longitudinal propõe a criação de uma rede colaborativa entre três programas de pós-graduação, 

respectivamente: UFSCar núcleo-sede aloca um programa de Mestrado em Educação que está em 

processo de consolidação e tem como uma das demandas a área da Educação Matemática; PUC/SP 

possui um programa específico consolidado na formação de pesquisadores da área de Educação 

Matemática e UFABC caracteriza-se por uma perspectiva interdisciplinar, em consonância com seu 

projeto acadêmico arrojado e inovador de ingresso aos cursos de graduação em duas opções de 

bacharelado interdisciplinar, que proporcionam o aprendizado dentro de uma visão ampla e geral.  

Este projeto OBEDUC em rede busca compreender os múltiplos olhares e contextos trazidos 

pelos formadores, professores em serviço (especialmente os iniciantes) e licenciandos, enquanto 

dialogam e problematizam em rede sobre as diferentes práticas docentes para melhorar o ensino de 

matemática, as práticas de inserção e sustentabilidade na docência e os diferentes conhecimentos 

sobre, na e da prática no processo formativo (Cochran Smith e Lytle, 1999). Estas práticas partem 

do pressuposto da importância da reflexão, da escrita e do diálogo a partir da prática docente, além 

de termos como princípios norteadores a colaboração e a autonomia na elaboração de recursos 

didáticos para o processo de desenvolvimento profissional docente.  

Dentro desse projeto em rede, este artigo analisa as ações desenvolvidas no primeiro ano da 

Universidade Federal de São Carlos para a constituição da rede de colaboração no Grupo de 

Estudos e Pesquisa sobre Práticas Educativas em Matemática (GEPRAEM) que congrega docentes 

universitários, pós-graduandos, docentes da escola básica e licenciandos de Matemática e de 

Pedagogia. A seguir serão apresentados alguns pressupostos teóricos e metodológicos utilizados no 

projeto de pesquisa e a discussão dos dados.  

 

 

Pressupostos teórico-metodológico 
Considerando o objetivo do artigo, optamos por apresentar um relato descritivo analítico 

sobre as primeiras ações e interlocuções ocorridas para a constituição de uma rede colaborativa 

entre os diversos agentes que participação do grupo de estudos e pesquisas (GEPRAEM). 

O grupo está composto por nove professores a Educação Básica, seis licenciandos, quatro 

mestrandos e dois professores formadores que se reúnem quinzenalmente e está dividido entre dois 

campus da universidade (São Carlos e Sorocaba).  

Para isso, a pesquisa constituiu-se de natureza qualitativa considerando os dados relativos às 

escritas reflexivas e memórias das reuniões presenciais postadas das atividades no ambiente virtual 

de aprendizagem (plataforma moodle) utilizado pelo GEPRAEM e os relatos orais dos 

participantes áudiogravados na avaliação anual realizado no último encontro.  
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Para a análise dos dados foi utilizado os referenciais teóricos da área de formação de 

professores, em especial: aprendizagem e saberes da docência; professor pesquisador e parceria na 

formação de professores. Os sujeitos serão localizados pela inicial do nome, função no projeto, 

cidade e ano. 

 

 

Discussão e resultados  
A constituição da rede colaborativa foi idealizada a partir dos pressupostos da colaboração e 

das possíveis contribuições em relação aos diversos olhares e contextos que trazem seus 

participantes e dos diálogos vislumbrados no OBEDUC voltados ao desenvolvimento profissional 

de todos os envolvidos.  

O GEPRAEM iniciou suas atividades com a análise dos relatórios de avaliações externas 

(SARESP-campus São Carlos e Provinha Brasil–campus de Sorocaba) elegidos e disponibilizados 

pelos próprios participantes. Esta atividade de análise possibilitou conhecer e discutir sobre os 

bancos de dados sobre o ensino de matemática e realizar um mapeamento sobre os conhecimentos 

matemáticos que apresentavam índices altos de erros, indicando as principais dificuldades de 

domínio conceitual e metodológico na Educação Básica. Esta atividade deflagrou a escolha de 

temas de interesse para os estudos teóricos, os relatos de experiências e as pesquisas que são 

discutidas e desenvolvidas no projeto. Também foram escritas e compartilhadas no coletivo as 

narrativas sobre as trajetórias escolares dos participantes com a matemática.  

Podemos perceber inicialmente que os pós-graduandos (mestrandos) percebem e relatam a 

dinâmica do grupo e explicitam contribuições apontando os seus múltiplos papéis vividos neste 

momento (professores da escola básica, formadores de professores e pesquisadores da área de 

Educação):  

 
“A dinâmica e ação maior se davam na orientação e discussão dos projetos dos alunos 

da graduação – Licenciatura em Matemática, bolsistas do OBEDUC que inicialmente estavam 
analisando os dados do Relatório do SARESP, especialmente identificando as habilidades com 
maior grau de defasagem, e diante desse diagnóstico definiam que conteúdo seria o alvo para 
pesquisa em seus projetos. Nesse período pude contribuir com minha vivência e experiência 
obtida como professor da rede estadual de São Paulo e também como professor coordenador 
de Matemática do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino”(E,SC,2013) 

 
“Sou professora de matemática desde 2009 e a cada dia dentro da escola me apaixono 

mais por essa profissão. Porém, a necessidade da descoberta, do conhecimento e da formação 
me levou ao mestrado em 2013, uma experiência única e de amadurecimento, um duelo entre 
titãs, de um lado a professorinha em busca do reconhecimento e do outro a academia do 
saber. Junto a esse momento inicia-se também uma parceria com o nosso grupo o GEPRAEM, 
que me trouxe o saber da colaboração”. (S, P e M, SO, 2013) 

Durante o ano, em nossos encontros, pude conhecer cada participante do grupo e seu 
envolvimento com a matemática...com a educação matemática. Ouvi histórias que me fizeram 
refletir sobre minhas atitudes enquanto professora da Educação Infantil e Básica, que me 
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fizeram modificar meu modo de pensar e agir enquanto formadora de professores. (M, M, SO, 
2013) 

Se aprendi fazendo parte desse grupo de estudo? Com certeza!Aprendi que “o outro” é 
que nos constitui professor/formador. Aprendi a ouvir para saber qual o caminho a seguir. 
Aprendi que o processo de ensino/aprendizagem não parte do nada, de um planejamento 
pronto, acabado, mas sim de uma relação entre as pessoas que participam desse processo.
 Aprendi que posso, através da pesquisa, tentar mudar o cenário em relação à matemática 
junto aos professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Aprendi 
que sou capaz de me apresentar em eventos acadêmicos, sem medo e com a segurança de estar 
contribuindo para a melhoria da qualidade da nossa educação. (M, M, SO, 2013) 

 

Também a diversidade dos membros do grupo também foi destacada por uma mestranda: 

 
“A diversidade surge como elemento articulador, pois o grupo é constituído por 

professores doutores, mestres, mestrandos, graduandos e professores da educação básica, e 
deste modo, foi possível “olhar” para o mesmo objeto de estudo de diferentes ângulos. 
Ademais, as produções individuais realizadas até o momento, ganham contornos significativos 
à medida que são compartilhadas. (...)Esse movimento foi capaz de impulsionar avanços 
significativos em minha prática e acredito que na produção dos demais participantes, pois foi 
possível nesse processo, avaliar e redirecionar propostas. Tomo como exemplo, nossa  
participação no SHIAM que fomentou uma reflexão, uma investigação e uma escrita sobre a 
prática de matemática.” (P, M, SO, 2013) 

 

Os licenciandos ao analisarem sua participação no GEPRAEM destacam o contato com as 

pessoas mais experientes e as contribuições para a sua iniciação a prática docente (estágios) e 

também para a sua iniciação a pesquisa: 

 

“Para a minha formação, a participação neste projeto está sendo muito grandiosa, pois 
eu, com graduanda, estou tendo contato com pessoas mais experientes, como a professora que 
é coordenadora e seus alunos de mestrado, que nos ajudam muito seja na elaboração do 
projeto que estamos desenvolvendo, seja em acontecimentos nos estágios que fazemos.” (A, L, 
SC, 2013) 

Em geral, neste ano em que participei do grupo do Observatório da Educação aprendi 
muito com as pessoas que já estão na rede, com a professora, com o trabalho do Saresp e 
principalmente com as discussões feitas nas reuniões onde todos podem dar suas opiniões, 
tirar dúvidas e expor experiências vividas tanto no estágio como no trabalho.(L, L, SC, 2013) 

“(...) [discussão do projeto de pesquisa de iniciação científica no grupo] resultou em 
muitas colaborações de todos os integrantes do grupo, que fez com que eu enxergasse a 
complexidade que existe por trás de cada pedacinho da pesquisa.” (N, L, SO, 2013) 

Durante o ano fizemos algumas atividades, em grupo e individualmente, mas de 
maneira colaborativa, levando para o grupo quaisquer aprendizagens ou dificuldades 
encontradas durante a realização das atividades.(...) A participação no grupo está sendo 
muito rica para minha formação. Como destaque, acho que este é um espaço/momento onde 
posso tirar dúvidas e aprender com experiências alheias sobre a profissão de professora e 
quais possibilidades existem para dar continuidade aos estudos após a graduação; além de 
observar algumas semelhanças com a prática (relatos dos participantes) e o estágio 
supervisionado, que é meu único contato com os alunos e a escola por enquanto. (Lx, L, SC, 
2013) 

 

Importante destacar as percepções dos professores da rede básica de ensino em relação a sua 

participação no grupo de pesquisa, pois esse movimento de aproximação entre a escola e a 

universidade em um programa de pesquisa tem se constituído na concepção de pesquisa com 
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professores (Foerst, 2001). Os professores destacam principalmente a importância do trabalho 

colaborativo e da valorização do seu saber: 

 
“A importância do trabalho coletivo e colaborativo, pois em cada exposição dos 

projetos de pesquisa, TCC e a apresentação no SHIAM, cada um que fazia os apontamentos do 
trabalho do outro, teve a oportunidade de aprender ainda mais sobre a elaboração textual 
desses tipos de textos, é o que eu chamaria de aprender colocando a “mão na massa”. (J, P, 
SO, 2013) 

“A minha profissão tem muito valor e me senti valorizada, principalmente em poder 
compartilhar meus projetos que realizei em sala de aula e minha apresentação no SHIAM com 
pessoas preocupadas com a Educação Matemática, e posso dizer que a cada encontro fui 
adquirindo essa preocupação também” (J, P, SO, 2013). 

 
“Aprendi...:1...Que posso crescer muito profissionalmente, pois estar no GEPRAEM me 

causou um grande respeito e valorização dentro do ambiente profissional;2...A contemplar 
minhas aulas com conceitos matemáticos, pois não quero que meus alunos tenham a mesma 
experiência que tive na época da escola;3...A me “deslocar” de dentro da sala de aula, para 
me observar lecionando, e é incrível fazer isso, pois faz com que a aula seja mais envolvente, 
prazerosa para os alunos e eles realmente aprendem melhor dessa maneira. (J,P,SO, 2013) 

 
 “O grupo proporcionou um crescimento significativo em minha formação pedagógica 

através de estudos e a prática de pesquisa e de redação de textos  relacionados à minha 
prática em sala de aula. Fizemos análises dos trabalhos dos colegas de grupo e produção de 
um trabalho junto com a Heli, para apresentarmos no SHIAM, senti minha prática mais 
valorizada. Percebi que se continuasse no caminho apenas “dar aulas”, sem participar do 
OBEDUC, correria o risco de perder o prazer pela educação e consequentemente, minha 
inspiração na profissão.”  (E, P, SO, 2013) 

Destaco significativamente a interação do grupo para favorecer a aprendizagem e a 
formação colaborativa. (...) A participação no grupo permitiu a aproximação com diferentes 
profissionais, que estão em constante formação. (Pa, P, SO, 2013) 

 

Podemos perceber que na interlocução de professores universitários, professores da escola 

básica, pós-graduandos e licenciandos com diferentes formações e atuações profissionais em um 

processo de constituição de um grupo de estudos e pesquisas valorizam seus excedentes de visão 

partindo da sua comunidade de prática (Wenger, 1999) e acrescentam a rede de colaboração as suas 

experiências, perspectivas e desafios locais na multiplicidade de aspectos conceituais, culturais e 

sociais. 

 

 

Considerações Finais  
No aspecto formativo, ainda estamos no início da criação de espaços com diálogos e 

reflexões mais sistematizadas através da escrita, da elaboração de recursos didáticos e da 

socialização dos múltiplos olhares e contextos que possam contribuir na discussão e influir como 

diferencial no enfrentamento dos desafios da carreira docente, como: insegurança, isolamento, 

características pessoais, práticas avaliativas, imitações acríticas de condutas, revisões de crenças e 
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concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem de matemática, além de auxiliar na 

descoberta e na sobrevivência na profissão (Huberman, 1997).  

Na pesquisa priorizamos a sistematização de ações e dinâmicas utilizadas nos grupos de 

estudos e pesquisa para obter-se as características colaborativas. Percebe-se inicialmente que os 

grupos não surgem colaborativos, eles tornam-se colaborativos em um processo que exige um 

pensar sobre o tempo, a confiança entre os participantes e a percepção dos objetivos em comum. 

Outra percepção que podemos destacar é o cuidado ético e de forma a considerar a lateralidade dos 

agentes no movimento de articulação entre teoria e prática ao considerar as diferentes trajetórias e 

práticas.  

Para além da pesquisa, a formação de recursos humanos está se constituindo o resultado mais 

relevante para todos os envolvidos nesse processo de constitui-se colaborativamente em rede.  
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