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INTRODUÇÃO
As exigências atuais de adequação aos novos formatos e modalidades de trabalho seguem
alinhadas as reestruturações do sistema produtivo, no qual a versatilidade, o preparo para
mudanças constantes e um conhecimento cultural ampliado são requisitos para atuar
profissionalmente.
Quanto à formação dos sujeitos, questiona-se o benefício que pode trazer para a qualidade
do desempenho profissional, uma formação que não tenha como objetivo promover reflexões
sistemáticas em direção à autonomia dos trabalhadores, notadamente em profissões em que a
necessidade desses atributos é claramente evidente, como no caso da docência (KUENZER,
2001).
Há necessidade de responder às novas demandas sociais e dessa maneira a formação deve
capacitar os cidadãos para enfrentar a realidade profissional no âmbito da vida cotidiana.
Ao concluir a formação, espera-se que os professores, ao menos em grande parte, venham
a ocupar postos no mercado de trabalho. Todavia, são cada vez mais frequentes as formações
aligeiradas e precárias que trazem uma ilusão de conhecimento, na verdade externo e não
incorporado1.
Particularmente em relação aos professores de Matemática, FIORENTINI (2008) destaca
que instituições privadas sem compromisso com a pesquisa, têm-se valido de artifícios e
mecanismos que barateiam os cursos de licenciatura, tais como o aumento de alunos por turma e
redução ao máximo do tempo necessário para concluí-lo (p.48).
Encontram-se iniciativas de reforma nos cursos de formação ou mesmo em cursos recém
criados que não condizem, com as exigências de um professor que participe da construção do
projeto político pedagógico da escola, que esteja em formação permanente, desenvolva projetos
interdisciplinares, trabalhe em equipe e que promova essa possibilidade para os alunos.
Há ações de organismos internacionais que também procuram regular a prática docente,
preocupados, muitas vezes, com o desempenho adequado para atingir exigências de organizações
internacionais, sem vínculo com os interesses da comunidade educativa e com uma educação de
qualidade.

1

Ver em SAVIANI (2007), uma análise do PDE, no qual considera a compreensão e ações do Estado brasileiro
sobre a prioridade do enfrentamento da questão da qualidade da educação.

12

A título de exemplo, tem-se o Estudo do Banco Mundial2 sobre a educação brasileira
desenvolvido em 2008, que fez diagnósticos e encorajou uma série de ações no sentido da
melhoria do sistema. Relativamente aos professores sem titulação universitária, a recomendação
é que sua formação seja feita por ensino a distância. Sem entrar no mérito da questão, podemos
perceber pelas recentes ações governamentais3 que isso vem sendo implementado.
Essas questões levam a uma pergunta comum: como a formação do professor, seja ela
inicial ou continuada, pode auxiliar esse momento de transição, de um professor que executa
tarefas, para um professor participante e ativo que questione e contribua para a melhoria da
escola, do ensino e da aprendizagem do aluno?
Independentemente das dificuldades e questões a serem superadas com relação à
formação de professores essa discussão envolve a interdependência entre a teoria e prática na
escola e revela uma oportunidade para compreender melhor como esta pode ser um local de
aprendizagem do professor e de produção de saberes. O objetivo é que os professores assumam a
direção de sua prática e da formação continuada numa dinâmica de questionamento permanente.
Os aspectos ligados à LDBEN (lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional) e a regulamentação das diretrizes de formação inicial de professores, esclarecem, como
um dos principais pontos, a ênfase dada ao reconhecimento da licenciatura como um curso com
identidade própria e não mais como uma versão barateada dos cursos de bacharelado, busca-se
enfatizar a formação do professor segundo uma concepção de profissionalização na qual se
procura estabelecer características e competências definidas para essa modalidade.
Em concordância com esse pressuposto, vários pontos são essenciais para a formação do
professor, como os princípios norteadores dos cursos de licenciatura que estão baseados em três
fundamentos.
O primeiro é o desenvolvimento de competências como ponto nuclear da formação, ou
seja, a capacidade de agir de maneira eficaz em determinado contexto e situação, que esteja
apoiada não só em conhecimentos, mas na habilidade de gerir e resolver problemas.

2

Rodríguez, A. Knowledge and Innovation for Competitiveness in Brazil. Washington: Organization for economic
cooperation and development – OECD The WBI studies,2008. disponível em: www.worldbank.org Acesso em: 24
/04/2009. Trecho:“Certification of unlicensed teachers—for example, through distance learning—needs to be
extended. Teachers need to be trained and retrained in teaching methods that are more active and learner
oriented.”(p. 119).
3
Ver PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pde/default.html Acesso em:24/04/2009.
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O segundo é a responsabilidade dos formadores dos professores no desenvolvimento de
um ensino exemplar o que “... pressupõe que o formador deverá ter uma prática consistente com
o fato de que o licenciando irá atuar em ambiente semelhante àquele em que é formado”.
(Diretrizes para a formação inicial de professores-CP1/2002 - ART. 3 – II)
O terceiro baseia-se na pesquisa segundo a ideia de que o processo de ensino e
aprendizagem deve ser concretizado focando o princípio metodológico de ação–reflexão–ação
como norteador, valorizando-se o professor como pesquisador da própria prática.
Esses princípios objetivam superar a concepção de formação do professor como prático de
projetos preestabelecidos, procurando formá-lo como alguém que deve instruir-se segundo um
corpo de conhecimentos específicos da docência.
A escola e o ensino enfrentam hoje aspectos complexos e incertos (GIMENO, 1995 apud
MORAL-SANTAELLA, 1998) e isso implica que os professores precisam lidar com várias
situações que não se restringem a aspectos técnicos ligados quase que somente à instrução.
A capacidade do professor para resolver problemas e tomar as próprias decisões, constitui
aspectos de um movimento nomeado por GIMENO (op.cit.) de desregulação da educação, no
qual são repensados os aspectos curriculares, do ensino, da escola e da profissão docente.
Aspectos segundo os quais a escola passa a ser um local de relações de colaboração para
promover interação e não mais como palco de controle e de hierarquias. Considera-se então a
possibilidade de o professor construir sua própria teoria sobre o ensino (MORAL-SANTAELLA,
1998).
A formação inicial, segundo os princípios norteadores acima apontados, compreende que
a prática do professor tem início quando este observa a prática de seus professores, dessa maneira
o formador deve demonstrar, a partir da própria prática, além dos conhecimentos específicos, as
habilidades e competências necessárias à prática docente.
Já no processo de formação continuada de professores, esses princípios se manifestam
com o propósito de articular ação e reflexão sobre a prática em serviço e outros aspectos como
aqueles relativos à vivência institucional, passam a influenciar a perspectiva do professor em
relação ao trabalho que desenvolve.
É importante considerar que, na carreira docente, é constante o processo de reelaboração
de sentidos vinculados à vivência na instituição escolar e ao amadurecimento da prática docente.
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Esse fato torna necessário considerar a análise dos vínculos dessa prática com o histórico de vida
profissional do professor quando se fala da carreira.
É particularmente desafiador ao professor o início da docência pelas novas atribuições e
responsabilidades e também pela oportunidade de exploração, por outro lado, existem incertezas
e frustrações relativas às expectativas do que viria a ser a docência (HUBERMAN, 2000).
Pesquisas como as de ROCHA (2005) e BEJARANO & CARVALHO (2003) confirmam o início
de carreira como um momento de choque entre a formação universitária e a realidade escolar, que
é marcada por inúmeros desafios, angústias e dilemas próprios desse momento.
Por outro lado, o professor que adquire certa experiência como docente tem uma visão
mais ampla do processo de ensino e aprendizagem realizado na escola e da instituição a qual está
vinculado, já teve oportunidade de vivenciar o cotidiano escolar elaborando para si uma ideia de
como ele funciona.
Um exemplo disso está no trabalho de GÉGLIO (2006), que pesquisou a percepção de
professores da rede pública sobre a influência dos cursos de formação continuada em suas
práticas, segundo esse autor há a compreensão de que a prática deve ratificar a teoria. Essas
expectativas se conectam à concepção técnica da prática, pois a teoria, neste caso, são leis e
conhecimentos que se apresentam como uma verdade que direciona a prática.
Assim, na formação de professores, é necessário compreender a dinâmica da reflexão e
da ação docente e como a pesquisa do professor sobre a própria prática configura-se como
produção de conhecimento.
Poderemos identificar, ao longo deste trabalho, alguns estudos e iniciativas na formação
de professores que procuram configurar pesquisa docente como um princípio norteador da
formação. É preciso então investigar como o professor desenvolve uma atitude investigativa e,
além disso, compreender os benefícios que a inserção de trabalhos investigativos na formação
docente traz para o ensino e tomadas de decisão do professor.
Se a investigação realizada por professores se diferencia da que é realizada por
pesquisadores acadêmicos em universidades e centros de pesquisa, cabe então perguntar: que
princípio é esse - o da pesquisa docente – e como é possível incorporar este princípio à formação
dos professores de Matemática?
A pesquisa do professor sobre temas ligados à sua prática docente, aliada a processos de
formação continuada é o recorte que estabelecemos para captar e analisar os questionamentos dos
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professores e seu desenvolvimento num processo de perguntas e respostas. Tomando como
hipótese que num processo dialógico as certezas são problematizadas, as perguntas elaboradas
pelos professores podem se tornar cada vez mais sistematizadas.
Neste trabalho nossa preocupação está no processo inicial do professor em formação que
passa a questionar sua prática, e nas primeiras sistematizações dos objetos de sua prática que se
tornarão alvo de uma investigação.
Nosso enfoque é a formação do professor e o tema da curiosidade, ou seja, como a
curiosidade do professor a respeito de sua própria prática pode ser permanente. No primeiro
capítulo procuramos nos aproximar de um conceito de curiosidade e da relação desta com a
formação de professores de Matemática. Inicialmente, percorremos diversos sentidos da
curiosidade segundo vários autores, em épocas e contextos distintos, depois relacionamos a
curiosidade a temas correlatos como o interesse e o pensamento para, em seguida, estabelecer
uma ligação da curiosidade com a ideia da investigação do professor e seu processo de
conhecimento.
Afirmamos que a reflexão do professor sobre questões da própria prática pode se tornar
uma reflexão crítica segundo um processo de questionamentos que, ocorrendo na formação
continuada de professores trazem mudanças no que e como ensinar e, sobretudo no
desenvolvimento profissional do professor.
Assim no segundo capítulo, relacionamos o tema do professor que investiga a própria
prática e sua formação. Apresentamos alguns modelos de formação de professores e as principais
características de cada um deles evidenciando a possibilidade de ocorrência da investigação do
professor. Em seguida falamos sobre algumas modalidades da formação continuada incluindo os
programas de capacitação e cursos de pós-graduação. Associado a processos investigativos na
formação tratamos da curiosidade retomando trabalhos de autores como DEWEY em relação a
importância dada à experiência e FREIRE em relação ao valor da pergunta e dos processos
dialógicos como parte fundamental da docência.
A curiosidade é tomada em relação à formação do professor como um processo que se
inicia com a prática de perguntas e respostas sobre o próprio trabalho docente. O exercício de
aprimoramneto da curiosidade será analisado como um processo de criação e re-criação do
professor.
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A opção de trabalhar com a curiosidade do professor de Matemática em serviço seguiu-se
da compreensão de que os professores – esta pesquisadora inclusive – estão, já há algum tempo,
são chamados a participar das decisões escolares para expressar suas opiniões e entendimentos.
Outro fator que nos levou a optar em trabalhar com a curiosidade do professor é a relação
direta que esta tem com a investigação da própria prática, pois para investigar um assunto é
preciso colocar as certezas que se tem sobre ele em suspenso e olhá-lo com curiosidade. Essa é
uma curiosidade inicial de quem se interessa em mudar algo em sua prática na intenção de
aprimorá-la.
Como seria possível, então, que a curiosidade estivesse sempre presente no
desenvolvimento de uma participação ativa do professor em relação às metodologias de trabalho
que adota e na procura por objetos de ensino, na maneira como estrutura seu aprendizado e na
possibilidade da produção de conhecimento sistematizado?
Para isso conduzimos o início do terceiro capítulo relacionando as exigências atuais na
formação do professor e do mundo do trabalho. O objetivo foi fazer uma análise conjunta,
considerando os propósitos de cada uma, e evidenciar qual a influência na formação continuada
trazidas pelas mudanças no trabalho. Em seguida, no mesmo capítulo realizamos uma revisão de
trabalhos sobre a formação de professores que se referem ao início da carreira e os primeiros
questionamentos, e ainda, pesquisas que tratam da investigação de professores que investigam a
própria prática. Alguns são trabalhos que traçam diagnósticos levantando a situação do professor
na formação, outros encaminham e desenvolvem propostas relacionadas à investigação da própria
prática docente, comprometidos com a transformação do professor para assumir a direção de seu
ensino segundo uma atitude crítica em relação ao contexto em que atua. Ao final deste capítulo
relatamos algumas tendências atuais de pesquisas nessa área temática.
No quarto capítulo desenvolvemos a metodologia de trabalho desta pesquisa, que
procurou evidenciar a ações investigativas na formação do professor e nela a vivência da
curiosidade, mais propriamente uma vivência segundo dinâmicas de perguntas e respostas que
encaminhassem uma procura sistemática. Numa metodologia interpretativa, realizamos um
estudo de caso com um grupo dez professores de Matemática num contexto de formação
continuada, numa disciplina de Fundamentos Metodológicos de um mestrado profissional em
Ensino de Ciências e Matemática. É apresentado o contexto onde se desenvolveu a pesquisa,
como foi realizada a coleta dos dados e como foram escolhidos os mestrandos, alunos da
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disciplina, para participar da pesquisa. Relacionamos as atividades solicitas aos mestrandos e
aquelas que foram selecionadas para análise, além dos roteiros das entrevistas realizadas com os
mestrandos e com um dos proponentes da disciplina.
No quinto capítulo apresentamos a condução da análise dos dados coletados, analisamos
fundamentalmente, a curiosidade do professor, ou seja, seus interesses e o processo de
sistematização dos temas de investigação. Observamos ainda o desenvolvimento dos trabalhos
dos mestrandos, na disciplina de Fundamentos Metodológicos, o que significou identificar
atitudes curiosas do professor sobre sua prática docente e a diversos interesses correlatos como o
contexto onde atua e questões escolares. Além disso, localizamos momentos nos quais os
mestrandos encaminharam seus questionamentos e os resultados dessas ações. Para esta análise
foram utilizadas entrevistas, os questionamentos desenvolvidos em debates ocorridos durante as
aulas da disciplina de Fundamentos Metodológicos e documentos como as atividades realizadas
pelos mestrandos.
Neste estudo parte-se da hipótese de que um processo dialógico tomado como premissa
num curso de formação de professores potencializa manifestações de atitudes curiosas e
investigativas.
Para que possamos verificar esses pressupostos procuramos indícios de atitudes curiosas
por parte dos mestrandos, descrevendo e analisando as falas dos sujeitos e o desenvolvimento dos
trabalhos que eles realizaram. Procuramos identificar o desenvolvimento da curiosidade inicial
para a reflexão crítica e o encaminhamento metódico desses questionamentos. Para tanto
propusemos a seguinte questão que resumem nossas considerações:
Como docentes de matemática inseridos em um processo de formação continuada numa proposta
que enfatiza a formação do professor como pesquisador da própria prática, manifestam e
desenvolvem atitudes investigativas?
É o que procuramos responder ao longo deste trabalho.
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1. A CURIOSIDADE
Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer.
Aristóteles – Metafísica

Para nos aproximar de um conceito de curiosidade ligado à educação e, especificamente
na formação de professores de Matemática, nos propomos recuperar diversos sentidos dados à
noção de curiosidade em contextos diferenciados por diversos autores.
O propósito dessa aproximação é compreender a presença da curiosidade em diversos
contextos para relacioná-la ao ensino e aprendizagem na formação do professor de Matemática
em ambientes investigativos.
1.1 UMA APROXIMAÇÃO DO SIGNIFICADO DE CURIOSIDADE
O conceito de curiosidade tem sido historicamente compreendido segundo diferentes
significados e se configura por meio de sua correlação com as condições culturais e materiais.
Um conceito tem relação com seus componentes, o que possibilita sua caracterização
segundo um campo de conhecimento que ressalta certas características próprias desse domínio.
Configurar a curiosidade inclui componentes do momento histórico no qual ela é utilizada
e a compreensão que os sujeitos têm sobre o significado da procura pelo conhecimento, quer
dizer, como e o que os sujeitos julgam importante conhecer. Isso delimita o conceito e lhe dá
consistência porque a maneira como ela se manifesta nos sujeitos impõe um encaminhamento à
resolução de problemas.
Nesse sentido, é que nos reportamos a diversos entendimentos e usos do conceito de
curiosidade no qual o adensamento acima referido diz respeito não a uma definição estrita desse
conceito, mas a delimitação de uma relação de procedência da curiosidade segundo nossos
questionamentos. Nessa delimitação, inclusive, exibimos entendimentos sobre a curiosidade dos
quais não partilhamos, mas que ressaltamos por serem conhecidos e muitas vezes serem
utilizados como compreensão da curiosidade.
O conceito de curiosidade já esteve ligado a diversos significados e interesses. Aristóteles
assinala, na Metafísica, o nosso amor aos sentidos e particularmente à visão, como se a
compreensão do mundo dada ao homem pelos sentidos lhe seja privilegiado na visão.
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No livro “Confissões”, Santo Agostinho condena a curiosidade e a classifica como uma
doença que tudo quer conhecer segundo a exploração dos sentidos. Ele observa:
“Esse desejo curioso e vão disfarça-se sob o nome de ‘conhecimento’ e
‘ciência’[...] para satisfazer a paixão de tudo examinar e conhecer.” (AGOSTINHO,
1987, p.198).

Essa maneira de encarar a ideia de curiosidade esteve articulada ao conhecimento e à
exploração dos sentidos com o fim de desvendar a natureza, seus mecanismos. Encontrou-se, de
acordo com o contexto da época, vinculada necessariamente às esferas do poder, que na tradição
ocidental contrapunham a fé e a razão, revelação e busca humana (ASSMANN, 2004). Nesse
sentido vale destacar o forçoso processo de direcionamento na avaliação do que era considerado
ou não legítimo como conhecimento e em que empreender esforços de estudos.
A possibilidade de conhecimento restrito à condução do clero e da aristocracia, entretanto,
viu-se abalado com os cismas religiosos, dificuldades econômicas e o aumento das atividades
comerciais. A burguesia ascendente, impaciente por poder econômico e político, questionava os
direitos inerentes à origem e, em seu lugar, defendiam que esse acesso deveria vir do trabalho,
das realizações e do saber (JAPIASSÚ, 1995). Para fazer valer essas ideias, aproveitavam-se das
dificuldades econômicas dos nobres para exercer seu poder.
Na Inglaterra do início do século XVII, no entanto, o estudo era considerado uma
vocação, sendo um privilégio de uma elite letrada. A nobreza entendia ser importante seu papel
na pesquisa em filosofia natural dada sua condição de homens livres, e intelectuais
desinteressados, aptos a explorar temas distantes para além do senso comum (BURKE, 2003).
Não se consideravam relevantes, nos gabinetes universitários, os problemas de ordem
prática nem tampouco as questões relacionadas com a experiência, empreendimento que era
costumeiramente reservado aos artesãos. Entretanto, o termo curiosidade foi usado com maior
freqüência, em espaços que buscavam novos conhecimentos, pela análise e exploração de
fenômenos.
Muitas dessas sociedades, como Lincei (linces) na Roma do séc. XVII, foram fundadas
por sujeitos que se uniam em torno de temas afins e transformavam parte de suas casas em locais
denominados “gabinetes de curiosidades” (BURKE, 2003), nos quais, além de exposições eram
realizados experimentos diversificados.
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Nesse contexto de transição, o papel de Francis Bacon (1561-1626) anunciou uma nova
condição para o pensamento e conhecimento da natureza (JAPIASSÚ, 1995). Ele considerava
que o desvendamento da natureza era condição necessária para dominá-la. Ligado ao interesse
pelo concreto, pelas experiências de laboratório e por traços de curiosidade, inquietação,
ecletismo e esperança no progresso, Bacon estabeleceu nuanças de um novo tempo e da
revolução do pensamento moderno, debatendo sobre a busca pelas leis da natureza e sua relação
com o real.
Isso pode ser ilustrado assinalando-se o papel que ele estabelece para a dúvida, que é
concebida como um ponto fundamental para que o desenvolvimento e o movimento constante em
direção ao conhecimento. Do livro De Dignitate (L. IV, cap IV) destacamos:
“Lembrar e propor as dúvidas tem duas vantagens: uma, de fortificar a
filosofia contra os erros; é uma vantagem que obtemos quando temos a sabedoria de
não ousar o juízo nem asserção sobre aquilo que ainda não se encontra perfeitamente
esclarecido; a outra é que essas dúvidas são como que esponjas que bombeiam e
atraem, de certa forma, para as ciências, novos crescimentos...”. (BACON, s/d apud
JAPIASSÚ, 1995, p. 112)

Observa-se que a dúvida está aliada à busca por conhecer, e à ideia de curiosidade
aparece sob a metáfora das ‘esponjas’, aproximando-se e ampliando perspectivas. Deve-se
observar, inclusive, que, à época, os conceitos de saber, filosofia e curiosidade eram equivalentes
em diversas línguas européias.
Já na modernidade, com um projeto centrado no homem, o conhecimento e a dominação
da natureza visavam ser legitimados nos debates acerca de sua autenticidade e na busca das leis
que regessem esse conhecimento. A Matemática passa a conduzir esse processo, a dúvida é
metódica seguindo parâmetros matemáticos e do pensamento analítico, numa espécie de ciência
universal, a mathesis universalis que partindo da Matemática irá resolver os enigmas do universo.
(KARLSON, s/d, p. 235)
Com relação ao conhecimento, sua sistematização e organização que vinham sendo
conduzidas desde o Renascimento, destacamos a ideia de Leibniz em propor a necessidade de dar
espaço à pesquisa na academia de Berlim, em lugar de se cultivar curiosidade. (BURKE, 2003)
É possível notar que, mesmo livre do caráter impuro atribuído por filósofos da igreja, e já
num contexto laico, o método analítico afastou a curiosidade da busca do conhecimento confiável
tomando-a como elemento intuitivo e ligado aos sentidos.
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Entretanto, a partir do final do século XIX, o pensamento confiável e exato sobre as
coisas por meio das leis Matemáticas, passa a considerar diferentemente que estas não mais
representam a realidade, mas sim que a inteligência científica busca compreender as leis como
uma aproximação dos fenômenos. Cada observação, rigorosamente, passa a depender da posição
do observador, inseparável da situação, rejeitando a ideia de um observador absoluto e trazendo
de volta a importância da experiência humana e da percepção sensível (MERLEAU-PONTY,
2004).
Tem-se, portanto, o pensamento como um pressuposto irrefletido de quase todo mundo
(ARENDT, 1992). A habilidade de pensar e, antes, o reconhecimento como seres pensantes são
um evento que passa a ser uma necessidade, que entretanto não coincide, a maior parte das vezes,
com a necessidade de sistematização desse pensar. Já as questões colocadas para o conhecimento
aludem à curiosidade, com relação aos aspectos ligados aos sentidos e à necessidade de explorar
as relações entre as coisas.
Considerando-se que essas relações podem ser fixadas nas qualidades das coisas, ao
serem percebidas estabelecem significados para o corpo e a vida e, por serem cobertas de
características humanas, são simbólicas vivendo em nós como tantos emblemas de nossas
condutas. (MERLEAU-PONTY, 2004)
Essas qualidades evocam em nós certos comportamentos provocando reações favoráveis
ou desfavoráveis, ou seja, nos lançam curiosamente na busca do conhecer.
Pode-se considerando de outra forma, estabelecer que as qualidades não são intrínsecas
aos seres ou às coisas em si, mas um movimento dialético que se estabelece nas qualidades como
relações orientadas (CARAÇA, 1978) que, ao mudar o contexto em que se encontram, produzem
por consequência alterações no significado que estas possuem.
Há uma síntese que direciona os sujeitos às afirmações, tomadas de posição e ações e que
está repleta de significado histórico e social, em que o mundo vivido dos homens está relacionado
dialeticamente.
A curiosidade participa dessa situação dialética, configurando-se como uma espécie de
totalidade4 que inclui as mediações promovidas pela exposição dos sujeitos às determinações
4

Totalidade para Kant, em a Crítica da Razão Pura, não é outra coisa que pluralidade considerada unidade. Já em KOSIK
(2002), forma a realidade pensada como um todo estruturado em que os fatos podem ser racionalmente compreendidos. Não é o
conjunto de todos os fatos, coisa humanamente impossível de se ter e tampouco é uma acumulação simples de fatos com os quais
se compreende a realidade. A totalidade é responder a pergunta: que é a realidade? Para daí, sim, ser tomada como um princípio
metodológico para a busca do todo, e de qual é o movimento de seu desenvolvimento.
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internas e externas, individuais e coletivas, e os movimenta numa interação segundo o aceite e a
contraposição de ideias que produz sínteses direcionadas para seus interesses.
Na vida cotidiana, a curiosidade pode estar mais próxima de situações ligadas aos
impulsos e ao comportamento lúdico, na exploração do novo e, certamente, nas sucessivas
reelaborações objetivando sempre satisfazer aspectos individuais e genéricos presentes em cada
sujeito por meio de indagações.
Segundo HELLER (2004), o conhecimento do mundo e toda pergunta sobre ele são
motivados por um “Eu” único (com suas necessidades e paixões), sendo isto uma questão
individual e, por outro lado, também de ordem genérica, pois as ações e atividades são da ordem
do social.
A que se poderia ligar, ainda que se corra o risco de simplificação, a ideia de curiosidade
do ponto de vista das características do desenvolvimento humano? Arriscamos dizer que essa
ligação se vincula ao contexto e às motivações dos sujeitos e que difere em vários momentos da
vida humana como nas atividades espontâneas nos bebês, nas crianças mais velhas na imaginação
vinculada à criação de brinquedos e nas brincadeiras. Já no adulto, a complexidade que este
estabelece em sua relação com o mundo, implica numa análise de aspectos da realidade5 em que
o sujeito está inserido. Explorar essas visões sob o visão de alguns estudiosos é o que faremos a
seguir.
1.2 VISÕES SOBRE A CURIOSIDADE
Ao discutir sobre o termo curiosidade, ASSMAN (2004) salienta a ligação com inúmeros
significados que possibilitam estabelecer informações sobre a utilização deste termo e as
influências no uso e nas ideias aos quais esteve ou estão ligadas. Entretanto, destaca que existem
vários compromissos de sentido que acompanham seu histórico, estabelecendo determinações
particulares.
É possível, no entanto, conceber uma característica comum para a noção de curiosidade
que a vincula com o processo de criação e recriação da existência humana aliada ao
questionamento do mundo.
5

Considera-se a realidade como a totalidade dos processos que envolvem o sujeito, sendo eles estabelecidos pelos próprios
sentidos bem como as determinações externas às quais ele esteja submetido nos contextos em que vive. A realidade social é criada
pela atividade objetiva do homem, que cria situações como parte objetivada da realidade social. (KOSIK, 2002)
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Ao buscar uma caracterização, para a curiosidade pretendemos superar explicações
dualistas conceituando-a segundo a inseparabilidade de um número finito de componentes.
Com isso outros conceitos se agregam para compor o entendimento que fazemos da
curiosidade, delimitando as condições para soluções de problemas - em nosso caso, o tema da
formação do professor relacionado à processos de investigação da própria prática.
A noção de curiosidade tem significado histórico e cultural e faz parte das manifestações
humanas que vão desde a necessidade de sobrevivência até a atividade intelectual.
Segundo PICCONE (1999), as pesquisas que envolvem a exploração e a curiosidade
pertencem a uma agenda acadêmica de caráter eclético. O autor destaca estudos que se referem à
determinação de diferenças individuais na intensidade com que ocorre a curiosidade, às
condições dadas para uma curiosidade maior ou menor, a possibilidade de esta ser ensinada por
tutores6 atentos, e faz referência às dimensões negativas e positivas do comportamento curioso e
exploratório.
Segundo o autor, para as crianças, a curiosidade, junto com a dúvida e ao medo, aparece
quando elas têm suas necessidades não correspondidas. Os fatores, como o quanto se sentem
seguras, além de um temperamento para exploração também contribuem para uma maior
aproximação de comportamentos exploratórios quando estas se sentem protegidas para poder
ousar ações.
O autor enfatiza a curiosidade como um traço positivo no sentido de ser um prognóstico
de sucesso e que se expressa na relação entre curiosidade e criatividade, identificando-se com
uma maior motivação para as atividades.
Finalmente, considera a curiosidade como grande parte da construção da autonomia e
ressalta a perda da curiosidade no decorrer do tempo considerando que os homens aprendem a ter
medo do conhecimento Citando Maslow (1968), completa:
"[…] medo do conhecimento... é a proteção de nossa autoestima, do nosso amor e de
nosso respeito próprio.” 7 (Tradução nossa)

6
7

Do inglês: caregiver (tradução nossa)
"… fear of knowledge... is a protection of our self-esteem, of our love and respect for ourselves.”
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Esse ponto de vista, de que o medo de conhecer é uma experiência de adaptação do
homem para preservar-se de adversidades, não é duradouro, pois pensar e conhecer são também
aquilo que nos preserva e nos constitui.
Comportamentos espontâneos e exploratórios sobre coisas ou eventos que detenham a
atenção dos sujeitos estão próximos de seu domínio constitucional. ARENDT (1992) confirma
essa ideia ao considerar que:
“As questões levantadas por nossa sede de conhecimento derivam de nossa
curiosidade sobre o mundo, nosso desejo de investigar qualquer coisa que seja dada ao
nosso aparelho sensorial.” (p. 46, grifo nosso).

A perspectiva que liga o juízo ao senso comum é, muitas vezes, suficiente para a
resolução de questões às quais estamos expostos cotidianamente e que procuramos resolver
levando em consideração apenas as aparências. É também comum corrigir direcionamentos pela
percepção e segundo os parâmetros que temos de experiências vividas.
Entretanto ao permanecer num espaço de tentativa e erro, há uma naturalização do ato de
questionar que, por ser próprio do ser humano, tende a passar despercebido sem se observar a
intrínseca relação entre as perguntas e o processo de curiosidade e exploração.
Na visão de HEIDEGGER (1989) a curiosidade e o questionamento são tendências a
encontrar as coisas do mundo, ainda que não restritas à percepção dos olhos. Refere-se,
igualmente, à conversa despretensiosa e também à curiosidade como propensões inconvenientes e
manifestações típicas da “vida inautêntica” ou a “nivelação conformista de todo sentir e
compreender”. Diante desses parâmetros, o bate-papo é tomado como tagarelice e a curiosidade
como intromissão.
A curiosidade nessa visão é efêmera por sua própria condição ontológica, por deter-se
pouco na compreensão das coisas e captar apenas o instante8. Ela é caracterizada por Heidegger
como algo que produz um modo de pensar alienante.
Essa perspectiva de total descrédito em relação a curiosidade serve à uma perspectiva de
saber estático, já estabelecido e que deve ser aceito e aplicado. A busca por conhecimento e
autenticidade dos saberes não é característica a ser considerada como próprias da curiosidade.
8

“Em princípio o fenômeno do in-stante não pode ser esclarecido pelo agora. O agora é um fenômeno temporal que pertence ao
tempo da intratemporaliodade: o agora “em que” a ação nasce perece ou simplesmente se dá. “No in-stante”, nada pode ocorrer.
Ao contrário, enquanto atualidade em sentido próprio, é o in-stante que deixa vir ao encontro do que, estando à mão ou sendo
simplesmente dado, pode ser e estar “em tempo”. (Heidegger, 1989, p. 135, grifos do autor).
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O autor a considera algo passageiro, não pondera que na percepção há uma totalidade
captada pelos sentidos por meio de indícios e, ainda que estes não sejam passíveis de controle,
são compostos e se mostram de maneira tácita.
Sob outro ponto de vista, Michael Polanyi9 (1891-1976) enuncia a percepção segundo a
concepção de conhecimento tácito que indica como elementos dos mecanismos fisiológicos de
percepção sensorial são teleologicamente orientados para uma coerência intelectual (SAIANI,
2003).
Polanyi estabeleceu ser possível captar um objeto, por exemplo, em seu campo visual,
como uma totalidade integrada e, mantendo o foco no todo, recuperar a realidade interiorizando
todos os detalhes, seus significados e relacionamentos, por meio do reconhecimento dos objetos
em movimento e das mudanças de imagem que isso acarreta.
Esses detalhes ou indícios operam de maneira tácita e se integram num ato perceptivo
como certos particulares que fazem sentido inteligente, podendo ser captado, criado, ou visto por
uma mente.
Assim, o conhecimento depende de um enfoque e de pormenores subsidiários que numa
tríade sempre em movimento – conhecedor, alvo focal e pormenores subsidiários – que ora são
pormenores ora tornam-se foco de atenção, vão ganhando significados diferentes de acordo com
a posição que ocupam em cada momento.
Esses pormenores, que chamamos de pistas ou indícios, se compõem de formas
subliminares e não podem ser especificados não o percebemos diretamente, mas estão ao alcance
da percepção, mesmo não estando no centro das atenções.
Finalmente, ao incorporar à curiosidade como algo fundamental na procura do
conhecimento, acreditamos na possibilidade de que essas pistas, para se concretizar, dependem de
um esforço ativo e laborioso na busca pelo conhecimento, envolvendo necessariamente nosso
corpo e todos os seus sentidos. Seja essa busca de ordem prática ou intelectual, é resultado de
envolvimento e compromisso pessoal.
No caso deste trabalho procuramos por indícios junto a professores ingressantes, que
desenvolvem uma disciplina de Fundamentos Metodológicos em um mestrado profissional. Esses
professores estão procurando compreender o que é passível de constituir-se objeto de uma
9

Michael Polanyi, cientista húngaro radicado na Inglaterra, cujos trabalhos na área da filosofia passam a ser publicados a partir de
1935. Destaca-se a obra Personal Knowledge (1958) na qual ele se propõe a discutir uma nova epistemologia contrapondo o ideal
de objetividade absoluta. Em The Tacit Dimension (1966) inicia a discussão sobre o conceito de conhecimento tácito. Polanyi
introduz esse tema com a frase we can know more than we can tell trabalhando segundo a psicologia Gestalt.
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investigação, em outras palavras, sendo algo que caso dúvida e inquietação sobre a docência, que
pergunta poderia ser formulada e que encaminhamentos tornariam mais sistemáticas as
investigações sobre a docência em Matemática.
Estamos à procura de sinais e indicativos de interesses dos professores sobre situações da
própria prática que venham a se aprofundar tornando-se reflexões críticas e sistematizações num
movimento de caracterização de seus questionamentos por meio dos nexos sucedidos de suas
ações e reflexões constantes e de revisões que promovam outros direcionamentos.
Consideramos que os professores, ao colocarem em destaque sua prática docente no
decorrer do curso, criam a possibilidade de suspender certezas e revelar questionamentos para
novos direcionamentos.
É por isso que a denominação indícios, sinais ou indicativos nos parece adequada visto
serem trabalhos iniciais dos professores. Nada impede, todavia, que eles se tornem uma
possibilidade que a vivência da disciplina auxilie a promover.
Nas diversas maneiras de compreender a curiosidade, os planos que construímos para
buscar resolver questões sobre a formação do professor se destacam a presença dos sentidos e a
observação como elementos fundamentais nos processos exploratórios.
Em conjunto, consideramos a proximidade da curiosidade com os processos de perguntas
e respostas, que também são próprios da exploração e reelaboração das afirmações, de
posicionamentos e ações que compõem o mundo vivido pelas das pessoas e que criam
possibilidades de buscas diversificadas segundo interesses variados. Aliada a uma postura de
questionamento permanente na qual se desenvolva um rigor metódico, a ação curiosa se amplia
numa ligação com a sistematização do conhecimento.
É importante, ainda, evidenciar que a rigorosidade significa ter por objetivo desvelar a
realidade e, como já nos referimos, abarca o envolvimento e compromisso pessoal relativos ao
testemunho de vida pessoal e à competência técnica profissional (FREIRE, 1998).
Por fim, ainda fundamentados em FREIRE (op.cit), nomeamos a curiosidade intelectual
ou epistemológica como uma disposição para a ação e reflexão crítica, com rigor crescente, sobre
as questões que ocorrem cotidianamente e que têm reconhecida prioridade para o sujeito, no
sentido de motivá-lo e de interessá-lo em ocupar-se com atividades que sistematizem o
conhecimento.
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1.3

CURIOSIDADES

E

SEUS

CORRELATOS:

INTERESSE,

PENSAMENTO

E

CONHECIMENTO.
Tendo a curiosidade relação direta com termos como o interesse, pensamento e
conhecimento, procuramos, neste item, compor nossa compreensão dessa relação, e deles com as
questões ligadas à formação e ao trabalho do professor.
A ideia de interesse pode, a princípio, ser ligado ao efêmero, que caminha para o domínio
do indiferente e daquilo que logo se tornará tedioso (HEIDEGGER, 2002), e nesse sentido para
estar mais próximo de comportamentos exploratórios iniciais, que associamos anteriormente a
aspectos iniciais da curiosidade.
A etimologia da palavra interesse apresenta acepções ligadas àquilo que está entre e no
meio das coisas. Estar entremeado numa coisa, todavia não garante que se irá pensar sobre algo
porque se deu o interesse, isso pode ser apenas uma ilusão já que existem desvios em nosso
próprio interior mesmo quando o indivíduo já se deu ao pensar (op.cit.).
Entretanto, o interesse pode ser considerado como guia do conhecimento e, portanto,
ligado a objetivos. Ao tomá-lo dessa maneira, como algo que convém e que importa ao sujeito,
são estabelecidas ideias e proposições de caráter individual que são razões para avançar na busca
em conhecer. Da mesma forma, se tomarmos o interesse em seu caráter coletivo, ele justifica
ações, afirma e reafirma crenças sendo, por vezes, chamado de ideologia.
No entanto, ao relacionar interesse e conhecimento sistematizado, encontramos
dificuldades metodológicas, pois os interesses são considerados obstáculos em algumas ciências,
enquanto em outras são elementos fundamentais para procurar validar as argumentações.
Nas ciências naturais, ou empírico-analíticas, a procura por rotinas e regularidades
pretende controlar a opinião subjetiva, nos dados coletados há uma busca por objetivar situações
procurando-se um maior rigor nos resultados para que estes venham a ser aplicáveis. Segundo
esse encaminhamento, é preciso deixar o conhecimento o mais longe possível da opinião de
grupos ou de indivíduos, fazendo dessa pressuposta objetividade uma intenção em combater
interesses particulares.
Ao estudar o mundo objetivo no desenvolvimento do conhecimento científico
BACHELARD (2004) considera a possibilidade de objetividade na redução do papel do sujeito,
considerando que para a pesquisa o interesse subjetivo deve desaparecer. Há uma valorização do
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pensamento científico abstrato que significa, para o autor desembaraçar o espírito. No estudo das
ciências físicas o autor afirma que é ‘a realização do racional’ que deve ser destacada, e
completa:
“A experiência é [...] razão confirmada. [...] passou o tempo das experiências
isoladas e curiosas. Doravante, hipótese é síntese” (BACHELARD, 1978, p.93)

O real imediato só é confirmado pela razão:
“Se o real imediato é um simples pretexto para o pensamento científico e não mais um
objeto de conhecimento será preciso passar do como da descrição ao comentário
teórico” (idem, p.93, grifos do autor)

Se considerarmos o espírito científico, segundo a possibilidade de o homem alcançá-lo,
ele não pode ser considerado puramente razão. Por seu caráter de ser no mundo, o homem tem
uma exigência estética e política que inclui a busca pelo conhecimento novo em conjunto com um
dinamismo transformador que só se dão em ação e reflexão sobre o mundo, com as coisas do
mundo.
O homem não pode se excluir de suas dimensões estéticas e política para a prevalência da
razão, tão pouco age isoladamente numa razão isolada, mas num pensar e agir que também
incluem a dimensão coletiva do pensamento, que se dá pela interação com outros sujeitos como
seres que compreendem segundo sua consciência possível, o mundo em que vivem.
Toda realidade apreensível também está moldada pelo caráter histórico dos elementos por
serem percebidos por sujeitos pertencentes a um contexto social com visões de mundo e
interesses diferenciados.
Segundo HORKHEIMER (1980), o pensamento cientificista se preocupa com a natureza
interna de seu objeto numa pretensa autonomia; preocupa-se, assim, apenas com a organização da
experiência. Ao deixar e considerar a natureza social das situações reais onde se dão as
experiências, cria-se, segundo este autor, um paradoxo, pois, ao pretender ser mais rigoroso,
torna-se muito mais abstrato e faz predominar o método ou os dados. Isso quer dizer que, ao
evidenciar o método, enquadra os resultados em uma estrutura anterior; ao dar evidência aos
dados, se esquecem-se que estes são selecionados pela metodologia que se adotou.
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HORKHEIMER (1980) defende que não se pode ter, como critério de verdade, o valor
operativo do homem que domina a natureza, mas que é necessário considerar o caráter dialético
do conhecimento em relação aos aspectos históricos pertencentes tanto aos objetos observados
como àquele que os observa.
Com relação a universos não empíricos, particularmente nas ciências sociais, ainda que
seja possível considerar a mensuração de aspectos da realidade, não será possível uma conclusão
fechada, um modelo; ao contrário, é preciso uma reflexão autônoma sobre a prática que leve em
consideração os aspectos qualitativos. Importam as concepções, as crenças, os modos de
organização, a comunicação dos sujeitos, enfim, a cultura na qual a realidade a ser estudada está
inserida.
No caráter hermenêutico-crítico, as descrições e interpretações exigem decisões
metodológicas no nível dos princípios, escolhas de critérios ligados à mediação e argumentações.
As características dessas metodologias estão ligadas à manutenção de níveis de consistência e a
coerência adequada, e que não são, por isso, arbitrárias, mas onde as escolhas devem respeitar a
necessidade dos contextos em que se inserem.
Não é possível deixar de prever, entretanto, que, em ambos os casos, o homem tem uma
condição de uma objetividade possível na qual a mediação entre o sujeito e o objeto e a síntese
que se faz da realidade e da racionalidade é também produto do interesse.
HABERMAS (1980) estabelece uma conexão entre conhecimento e interesse para uma
necessária superação do objetivismo10, segundo a tese de que o homem não deseja apenas a
sobrevivência, mas uma ‘valorização da vida boa, operada por mediação da consciência social’.
Não cabe, nesse sentido, a concepção de um sujeito individual como único que tem a
possibilidade do pensamento e da ação, própria do cartesianismo, mas a relação entre os sujeitos
mediados pelos fatos sociais transformando ideias e ações.
O trabalho, o poder e a linguagem, segundo Habermas, estão ligados ao mundo da vida e
auxiliam a formação dos pontos de vista específicos, mediante a possibilidade de três categorias
de saber: a informação, a interpretação e a análise, assegurando-se a sobrevivência por meio do
trabalho socialmente constituído, uma autoafirmação por mediação das tradições de formas de
vida e da comunicação em linguagem coloquial para poder garantir uma identificação grupal.

10

Que valoriza na relação de conhecimento o lado do objeto em detrimento do sujeito.
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Dessa forma o interesse conduz o conhecimento na adaptação do indivíduo às condições externas
de existência e forma o contexto comunicativo da vida social.
Habermas assinala que os interesses voltados à emancipação se expressam e se
distinguem pela linguagem ‘como realização do processo reflexivo’ (op. cit. p. 310) e defende a
necessidade de uma relação dialógica entre os sujeitos para que haja unidade entre o
conhecimento e o interesse.
Há uma clara intenção de reconstrução do diálogo, dada a constatação das inúmeras
situações em que ocorreram, e ainda ocorrem, sua repressão e proibição histórica. Dessa forma,
Habermas acredita na possibilidade de superação desses entraves para poder levar “avante o
progresso do gênero humano rumo à emancipação”. (op. cit. p. 310).
O autor aprofunda sua crítica ao subjetivismo da filosofia moderna, propondo o que
nomeia de razão e agir comunicativo, onde, sem abandonar a tese da razão, recomenda que o
sujeito não seja mais o centro da racionalidade em função de uma posição privilegiada, mas
defende que a razão absoluta passa a dar lugar ao diálogo e ao consenso.
Segundo sua proposta da razão comunicativa, busca a superação da razão instrumental
nascida no entendimento do ‘trabalho como racionalizado e compatível com tempo e produção
qualificada que se associa ao lucro e a acumulação’ (SILVA, 2001). O propósito da razão
comunicativa é explorar a relação entre os sujeitos na presença de dimensões subjetivas e da ação
política dos sujeitos para que se estruturem em busca da emancipação social.
Dessa maneira, todos os sujeitos envolvidos em um contexto comunicativo podem avaliar
os conteúdos e participar das decisões sem coerção, procurando o entendimento livre, numa
participação igualitária que contempla, ao menos potencialmente, os interesses iniciais dos
participantes.
Por meio do diálogo, buscam-se a possibilidade de consenso entre os pares e a coerência
entre o discurso e o agir comprometido, que se dá pela reciprocidade entre os sujeitos e é
estabelecida no espaço de comunicação.
Essa ampliação para a possibilidade do conhecimento que compreende como legítima a
expressão e, principalmente, a análise dos interesses diminui a distância entre o sujeito e o seu
objetivo que se dá por meio do estabelecimento de um contexto comunicativo e o considera como
uma realização intersubjetiva, ou seja, como algo que emerge da ‘transação entre sujeitos que
buscam entender o mundo’. (BOUFLEUER, 2001)
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Ressaltamos a concordância de Habermas com a tese de FREIRE (2005) quando este
busca no diálogo a base de uma nova maneira de viver em sociedade:
“A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo em
comunicação e colaboração. O diálogo autêntico – reconhecimento do outro e
reconhecimento de si no outro – é decisão e compromisso de colaborar na construção do
mundo comum. Não há consciências vazias, por isso os homens não se humanizam,
senão humanizando o mundo.” (p. 21)

O conhecimento é compreendido como intersubjetivo e está ligado a interesses segundo
um processo de autorreflexão e reflexão coletiva em direção a uma autonomia possível dos
sujeitos.
Ao expressar aquilo que julga conhecer, os homens elaboram seus pensamentos para
comunicar aquilo que acham válido, argumentando em seu favor; logo o pensamento e a palavra
tornam-se indissociáveis e compõem uma relação social que, se consensual, pode levar a ações
efetivas em comunhão com outros.
Mas, dentre as condições que levam os homens a pensar, seria possível a atividade da
curiosidade como tal – o hábito de atentar-se para examinar o que quer que aconteça ou chame a
atenção independente de resultados e conteúdo específico?
Em A Vida do Espírito (1991), Hannah Arendt coloca a questão da curiosidade como uma
atividade mental que não se desvincula do pensar.
Analisando a obra de Kant, a autora estabelece que o espírito não é capaz de
conhecimento certo e irrefutável sobre temas transcendentes, sobre ideias que não são passíveis
de experiência e que, portanto não são cognoscíveis. No entanto, lhe é impossível não pensar
sobre essas questões, já que a reflexão acompanha quase tudo que acontece ao homem (p.13).
E observa ainda:
“Com isso quero dizer apenas que os homens têm uma inclinação, talvez uma
necessidade de pensar para além dos limites do conhecimento, de fazer dessas
habilidades algo mais do que um instrumento para conhecer e agir”. (p.11)

ARENDT (op. cit.) estabelece as atividades de pensar e de conhecer de maneira
diferenciada, vincula o pensamento à faculdade da razão que, na busca de significados,
transcende a capacidade da cognição que é relacionada às ideias, que podem nunca ser colocadas
em experiência, mesmo no caso de serem de importância decisiva aos interesses do homem.
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Se pensar se vincula à razão e à procura de significados, a curiosidade pode nascer em
parte desse diálogo interno, que é o refletir sobre as imagens que se captam do mundo segundo o
que se tem como consciência de si mesmo e do mundo11.
E essa possibilidade, em parte, vem da ação concreta, da interação e comunicação, que
desencadeiam decisões, intervenções e novas crenças permitindo novas reflexões e tomadas de
consciência, de novas dúvidas.
No domínio do pensar, há liberdade para vislumbrar o que não é real como possibilidade
de soluções e a avaliação de chances e caminhos dos temas que causaram a curiosidade.
Entretanto, é importante observar, na fala de MERLEAU-PONTY (2003), que a possibilidade de
avanço para a curiosidade, no sentido de que seja parte de um pensar fértil, está em considerar
que:
“[...] ou a dúvida é um estado de dilaceramento e obscuridade, e então nada me
ensina – ou, se me ensina alguma coisa, é porque é deliberada, militante, sistemática,
sendo então um ato [...]” (p.45).

Nesse sentido, a obscuridade é a interpretação vinculada a parâmetros meramente
opinativos (doxa) ou vinculada à lógica instrumental, que não ultrapassar uma ação confusa ou o
condicionamento àquilo que é recebido como mera capacitação técnica a ser praticada.
Ao contrário, se a dúvida é deliberada e militante, o vínculo entre o pensar e o conhecer,
em direção à emancipação do sujeito, exige sua presença curiosa num mundo que parece já estar
pronto, mas que depende, para ser apropriado, de um sentido pessoal que se possa dar a ele para
conhecê-lo e transformá-lo.
A curiosidade e seus correlatos estão ligados no sentido de o pensamento ser um
‘curiosar’ o mundo, como ação de ad-mirar12 o mundo e vasculhá-lo, dispondo-se a
possibilidades e buscando uma relação dialógica com aquilo que inicialmente se propôs a
desvendar, compondo um novo cenário que estabelece um conhecimento mais metódico e
rigoroso.
11

Freire (1980) se refere a um diálogo invisível com outros homens que já exerceram os mesmos atos cognoscentes,
na releitura e interpretação de seus estudos já feitos e na necessidade de ampliação dessa troca.
12
Em FREIRE (1980, p. 31) temos: Ad-mirar a realidade significa objetivá-la, apreendê-la como campo de sua ação
e reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais lucidamente, para descobrir as inter-relações verdadeiras dos fatos
percebidos.
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Uma presença curiosa diante do mundo exige dos homens a reflexão crítica da realidade e
da capacidade que têm em transformá-lo, o que significa, constatar, conhecer para poder intervir
e transformar.
Voltamos, assim, ao pensar certo que relatamos no início do trabalho, como superação da
consciência ingênua inserido num trabalho dialético que envolve ação e reflexão e no diálogo, no
qual se insere o debate sobre o mundo vivido.
Esse diálogo deve ser problematizador da condição de existência humana e desafiador
como luta de superação. No caso dos educadores matemáticos, isso significa, ao mesmo tempo,
que se trata da denúncia de elementos opressores que impedem o conhecimento da Matemática
pelos alunos, e do anúncio da possibilidade de um ensino em que alunos e professores se formem
pessoas críticas, que raciocinem sobre os temas da Matemática, que sobre eles debatam, que
produzam perguntas e assumam riscos para solucionar problemas.
Uma atitude curiosa e a relação dialógica são os aspectos fundamentais do nosso
trabalho na formação do professor, que possibilitam o que relacionamos acima, como o pensar
certo, apontado por FREIRE (1998).
Assim, nos aprofundamos um pouco mais no termo “curiosar” e na relação dialógica
procurando

caracterizá-los.

Segundo

ASSMANN

(2004),

há

uma

necessidade

do

desenvolvimento de uma teoria mais geral acerca da relação entre curiosidade e interesse
cognitivo perpassada por uma dinâmica do desejo caracterizando a curiosidade criativa que ele
denomina por Ars curiosandi.
Ao atentar-se para a própria curiosidade, o autor apresenta o ânimo (animus) e o hábito
(habitus) como propícios ao desenvolvimento da curiosidade criativa. O animus representa a
passagem do mero “curiosar” à curiosidade criativa, sendo caracterizado por uma predisposição
consciente do desejo de conhecer e pela procura de formas estimuladoras de conhecimento nas
quais esse desejo possa se realizar.
Segundo Assmann (2004, p. 216): “Se curiosar é sondar chances e possibilidades,
curiosidade criativa significa ânimo e hábito de aproveitar ao máximo as oportunidades
cognitivas entrevistas ou descobertas”.
Compreendemos esse movimento inicial como a curiosidade ingênua ou espontânea na
qual se empreendem as primeiras buscas como a base dos assuntos que potencialmente se
tornarão objetos de uma busca mais metódica.
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A vivência positiva e reiterada do animus conduz ao habitus que, por sua vez, representa
um campo gerador que renova as experiências de curiosidade. Façamos alguns esclarecimentos
no sentido de detalhar o diagrama abaixo.
Esse habitus tem o sentido de um pensar certo como enunciamos acima que se revela na
vivência positiva e reiterada da curiosidade. Nele está presente também o elemento fundamental
da experiência em Dewey que diz respeito ao cultivo de hábitos nos processos de investigação e
verificação.
DEWEY (1979) não admite faculdades inatas para o espírito como a percepção, memória,
vontade e juízo entre outras, mas argumenta que existem tendências que podem ser desenvolvidas
para criar o hábito de aprender como se pode pensar bem e principalmente, de refletir (DEWEY,
1959). Nesse ponto, a educação e o papel do professor têm especial importância na direção e
utilização dos interesses do grupo de alunos, no sentido de formar hábitos de reflexão. Dentre
essas tendências, estão em destaque as forças da curiosidade, da sugestão e da ordem.
As sugestões vêm das ideias que nos acontecem, que estão em função daquilo que já
experenciamos anteriormente, desde que aceitemos ‘a responsabilidade do emprego da sugestão
para ver o que dela decorre’ (op. cit., p.49). Por sua vez, a ordem seria a conversão das sugestões
em ato de pensar reflexivo que depende de se estabelecer consecutividade e continuidade, quer
dizer, colocar ordem nas sugestões para traçar bons hábitos de reflexão e tratar das questões e
temas de estudos de maneira a eliminar dualismos que impedem de considerar legítima, por
exemplo, a investigação conjunta dos sujeitos. É necessário apreciar que a aprendizagem se dá
por meio de uma consciência individual pela transmissão da matéria, ou ainda, que há uma
identidade intrínseca entre elementos da convivência humana e as experiências materiais.
No diagrama abaixo procuramos resumir essas questões estabelecendo uma aproximação
entre curiosar e curiosidade espontânea, assim como entre Ars curiosandi e curiosidade
epistemológica:
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Ars curiosandi

Curiosar
Vivência da
curiosidade
Atitude de
sondagem, de
exploração

Animus

Habitus

Predisposição
consciente do
curiosar

Vivência positiva
reiterada da curiosidade

Desejo de conhecer
a procura de formas
de conhecimento
estimuladoras

Campo gerador de
renovadas experiências
de curiosidade

Caracterização da Ars curiosandi
(Extraído de Leodoro & Tedeschi, 2007)

Ao nos utilizarmos da expressão habitus consagrada por BOURDIEU, queremos dizer
que para estabelecer uma prática para a curiosidade, é preciso que haja a disposição dos sujeitos:
“[...] um sistema de disposições duráveis e transferíveis que, integrando todas as
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções,
apreciações e ações, e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas,
graças às transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da
mesma forma e graças às correções incessantes dos resultados obtidos...” (BOURDIEU
apud MICELI, 1987: XLI).

Para o autor essas práticas são distintas e constitutivas do sujeito e criam esquemas
classificatórios, princípios de hierarquização e estabelecem o que é bom e o que é mau, o que é
distinto e vulgar. A ocorrência desses processos classificatórios depende dos sujeitos inseridos
nos ambientes sociais em que vivem. Isto faz com estes não sejam compreendidos da mesma
maneira por todos, pois aquilo que alguns consideram como algo distinto pode ser, para outros,
banal e pretensioso.
O habitus é, dessa maneira, o senso prático incorporado do que fazer em determinada
situação baseado em sistemas de:
Preferências, visão e divisão – gostos;
Estruturas cognitivas duráveis – estruturas objetivas;
Orientação da percepção e da resposta adaptada - esquemas de ação.
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Direcionar-se à Ars curiosandi então é suscitar um princípio que gera e unifica
características próprias e relacionais de uma posição, num estilo de vida unitário composto por
domínios e práticas.
A atividade de sistematizar a própria ação docente como tema que se quer analisar pode
ser conduzida de modo a sujeitar-se a padrões já consagrados de investigação para conduzi-la a
um senso prático de reprodução dos conhecimentos já estabelecidos nos tratados teóricometodológicos. Isso colocaria a análise dos problemas levantados pelos mestrandos numa
situação de ser referendada pela teoria.
Realizar um estudo sobre os elementos que fazem com que o professor torne suas
atividades sistemáticas é aprofundar o conhecimento sobre suas práticas e teorizá-las, trazer à
tona como o professor compreende sua atuação, sua relação com os ambientes escolares, com os
alunos, os colegas professores, o corpo diretivo, os pais, etc.
Além disso, é importante que ele próprio reconheça, os conhecimentos produz e para tanto
é preciso reconhecer as concepções e como estas se revelam em sua prática como professor.
Essa atividade de sistematizar as ações docentes traduzimos por habitus pela implicação
dos sujeitos no trabalho, isto é, no envolvimento e comprometimento, que é traduzido por uma
vivência positiva da curiosidade, ou seja, de renovadas experiências de curiosidade cada vez mais
aprimoradas em que o diálogo entre a teoria e as experiências docentes direcionem a investigação
da própria prática.
Além disso, relação dialógica estabelecida entre sujeitos vinculados à investigação, seja
no ambiente escolar, seja no ambiente acadêmico é o fundamento para que se complete o ciclo do
curiosar – animus – habitus, já que a curiosidade é sempre, num certo sentido, inicial (ingênua ou
espontânea), pois estamos sempre em movimento aprimorando o conhecimento e ampliando
nosso pensamento segundo a experiência cotidiana.
Ao colocar em dúvida algo que se pensa, lança-se também uma dúvida sobre as relações
de comunicação com outros homens. Reafirmamos o que dissemos anteriormente, quando
citamos o contexto comunicativo assinalado em Habermas, de que ao se avaliar conteúdos e
tomar decisões, contemplam-se os interesses dos participantes criando-se uma nova possibilidade
de experiência existencial.
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Na comunicação recíproca, tem-se o ponto de partida para que aqueles que se conhecem
e convivem em comunidade sejam mediados pelos objetos que estão sendo explorados.
Não há o pensar de um sujeito para o outro, pela determinação de um e a recepção passiva
de outro, a comunicação é mediada pelo objeto sobre o qual os dois atuam. O ato de pensar exige
que haja a participação de ambos para pensar um objeto, o pensamento é nestes termos concebido
como tendo uma dupla função: comunicativa e cognoscitiva (FREIRE, 1980).

s

1

O

s

Medeia os sujeitos
em comunicação

2

É uma mudança na maneira da consciência13 de relacionar-se com o mundo e, nesse
sentido, uma mudança de perspectiva, com a problematização que essa comunicação pode
promover.
Disso nos fala Habermas quando considera que o conhecimento - ao contrário da teoria da
modernidade que estabelece a relação do conhecimento entre o sujeito e o objeto que foca a
consciência do sujeito sobre o mundo exterior - é uma relação comunicativa entre sujeitos que se
entendem sobre algum objeto do mundo. Para Habermas (1990):
“A razão centrada no sujeito encontra os seus padrões de verdade e sucesso que
regulam as relações do sujeito que conhece e age com o mundo dos objetos possíveis ou
dos estados das coisas. Quando, pelo contrário, entendemos o saber como transmitidos
de forma comunicacional, a racionalidade limita-se à capacidade de participantes
responsáveis em interações orientarem-se em relação a exigências de validade que
assentam sobre o conhecimento intersubjetivo.” (p.291)

Para Habermas a racionalidade é comunicativa; o sujeito será racional quando se propuser
e conseguir argumentar com interlocutores o seu conhecimento e defender a validade de suas
ideias de críticas dos interlocutores.
Ratificamos que nessa transformação há uma mudança de paradigma, pois não se ajusta a
condução do conhecimento nos moldes do cogito moderno, que compreende o homem segundo
um status de indivíduo racional em que a liberdade, o isolamento e a igualdade (segundo o
13

Segundo Viera Pinto (1969), a formação da consciência, em contradição com o mundo, conduz uma representação individual,
em conjunto com outras, segundo finalidades de ação próprias, mas não individuais e, sim, do grupo.
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nascimento de uma justiça ‘para todos’) cunham uma visão de mundo ligada à epistemologia das
ciências e, posteriormente, às ideias iluministas que preconizam um saber autônomo e universal
em que a ação é uma aplicação desse pensamento.
Na ruptura entre o pensamento e a práxis que essa visão oferece, existem os pressupostos
do domínio público do saber e a difusão da cultura como precursores da libertação do homem e
da eliminação dos males sociais. Mesmo que essa visão racionalista tenha sido superada e que a
contingência do homem no mundo veja, nas possibilidades e limites, o fundamental da existência
humana, ainda há um racionalismo que pensa os limites do homem segundo uma fé na razão
prática. (LÖWY, M. e NAIR, S., 2008).
A transformação a que nos referimos acima o estabelecimento de uma imersão na
realidade para dela emergir - do ambiente comunicativo no qual o diálogo e o entendimento são
os objetivos, como assinala FREIRE (2001) - para o logos imbuído da práxis, que é a ação na
realidade e a reflexão sobre a mesma, que teoriza e conceitua o mundo.
Nesse sentido, ilustramos o movimento da possibilidade de mudança do pensamento do
sujeito em relação ao pensamento do senso comum (doxa) e a na emersão num novo patamar de
compreensão mais sistematizado e elaborado (logos).

logos

doxa

Realidade
Ambiente
comunicativo

Consideramos essa forma de pensar o mundo como sendo a da possibilidade de conhecer
o mundo, pois o tomamos como fato histórico, o que quer dizer que não mais se considera que há
um “eu” pensante (ARENDT, 1992), visto que este tem apenas uma existência subjetiva e
metafísica, mas um “nós pensamos”, considerando toda origem da reflexão gnosiológica em um
‘cogitamus’.
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Em outras palavras, para uma mudança de consciência, o pensamento é elemento
necessário; a possibilidade de transformação situa-se no nível da consciência possível14 dos
sujeitos que se comunicam segundo situações que problematizam quando, agindo inseridos em
uma coletividade, reconhecerem a necessidade de se conhecer melhor. (FREIRE, 1980)
“O cogito autêntico é dado pelo cogitamus, porque esta expressão inclui tanto o aspecto
cogito, eu penso, como o aspecto cogitador, eu sou pensado”. (VIEIRA PINTO, 1969)
Afirmamos, assim, a importância da relação intrínseca da prática da curiosidade, ou do
curiosar, e da dialogicidade na educação enquanto situação gnosiológica15. Esses aspectos ligam
virtuosamente - o interesse, o pensamento e o conhecimento - confirmam o aspecto social da
curiosidade, ou seja, uma situação de comunicação entre os homens quando problematizam o
mundo e suas ideias num processo de formação emancipatória da racionalidade humana.
No próximo capítulo, relacionamos a curiosidade com os processos investigativos da
formação do docente de Matemática associando à ideia do professor como pesquisador da própria
prática. Procuramos explicitar curiosidade como cultivo da dinâmica de perguntas e respostas,
num processo de criação e re-criação do professor.

14

“Trata-se do fato de que, numa conversação, ou... numa transmissão de informações, não há apenas um homem ou
um aparelho que emite informações e um mecanismo que as transmite, mas também, em qualquer parte, um ser
humano que as recebe. Mesmo quando o caminho é muito longo e passa pelo meandro de um encadeamento de
aparelhos e de máquinas, no fim das contas, no extremo da cadeia, há um ser humano, e nós sabemos que a sua
consciência não pode ‘deixar passar’ seja o que for e como. Essa consciência receptora é opaca a toda uma série de
informações que não passam em razão mesmo de sua estrutura, enquanto outras informações passam, e outras,
enfim, só passam de maneira deformada” (Goldmann apud Freire, 1995).
15
O aspecto fundamental da situação gnosiológica está, pois, no fato de que nela a instigação da aprendizagem
ocorre numa relação em que ambos os pólos se apresentam e se entendem como pólos aprendentes. A situação de
ensino configura, nestas condições, uma oportunidade de revisão do saber, como situação de re-aprendizagem
(Boufleuer, 2008).
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2. A INVESTIGAÇÃO NA FORMAÇÃO DO DOCENTE DE MATEMÁTICA curiosidade e processos investigativos.
Investigar é refletir e agir sobre um assunto pelo qual se tem interesse. Ao discorrer sobre
o professor que investiga a própria prática é preciso considerar a imagem do professor como
pesquisador e a relação que ele estabelece com os processos investigativos, além de também
considerar as concepções teóricas que trabalham com essa perspectiva.
Em conjunto, consideram-se os modelos de formação de professores e os processos de
formação continuada que estão diretamente ligados a essa perspectiva, já que os conhecimentos
necessários para tornar a investigação parte da prática do professor implicam rever ou
redimencionar os conhecimentos que são necessários à formação. A investigação sobre o ensino
traz uma mudança no quê e como ensinar e, sobretudo, no desenvolvimento profissional do
professor.
Por fim configuramos a curiosidade em relação à formação do professor como parte
fundamental para estabelecer a invetigação feita pelos professores, na medida em que essa
curiosidade inicial

configure interesses, iniciando prática de perguntas e respostas sobre o

trabalho docente, num exercício de aprimoramneto dessa curiosidade como um processo de
criação e “re-criação” do professor.
2.1 A IMAGEM DO PROFESSOR COMO INVESTIGADOR
A imagem do professor como investigador é cada vez mais frequente na literatura e está
inserida em inúmeros projetos educacionais nos diversos níveis de escolaridade, porém por muito
tempo, ele foi tido apenas como um técnico especializado ou com uma formação que privilegiava
a constituição de matemáticos voltados para a pesquisa nessa área, sem que a sua formação
pedagógica fosse objeto de um estudo específico.
FERREIRA (2003) destaca a possibilidade de crescimento dos debates relativos ao ensino
da Matemática a partir da segunda metade do século XX, com o movimento da Matemática
Moderna e os debates em encontros e congressos nos quais o seu ensino passava a ter espaço. A
associação de professores, consequentemente, foi estimulada, mas não prosperou devido aos
acontecimentos no cenário político brasileiro de então.
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Com o golpe militar de 1964 que eliminou as garantias pessoais - dentre elas liberdade de
expressão - e perseguiu educadores, a possibilidade de debates em torno de valorizar o ensino na
formação foi eliminada.
Segue-se então a constituição de uma espécie de limpeza ideológica16 que a lei 5692/71
consagra direcionando o ensino de 1º. e 2º. graus para privilegiar aspectos tecnicistas e a
preparação para o trabalho, com a determinação de que cada um desses níveis seja terminal.
Muitos professores passam a ser formados pelas licenciaturas curtas em ciências para
ministrar aulas no primeiro grau, com o objetivo de preencher a demanda causada pela ampliação
da obrigatoriedade escolar para oito anos. Além disso, essas licenciaturas também incluíam o
ensino das matérias de Matemática, ciências biológicas e físicas. (ROMANELLI, 1984)
Somente na década de 70, discutiu-se a participação mais ativa do professor
possibilitando que aos aspectos técnicos e científicos, viessem se juntar as dimensões
pedagógicas necessárias para a formação do professor.
FERREIRA (2003) apresenta duas ideias distintas da imagem do professor. A visão de
ensino como arte que deve ser ministrado nas escolas, segundo um treinamento guiado por
profissional experiente para desenvolver habilidades específicas ocorrendo no contexto da escola;
e a visão de ensino como uma profissão, ou seja, que, além das habilidades, inclua a
internalização de teorias referentes ao ensino, à leitura, à pesquisa, etc.
Essa autora destaca que, no Brasil, nas pesquisas sobre formação, realizadas por
pesquisadores que antes coletavam dados e configuravam a realidade, passaram a incluir a visão
do professor da escola básica, de sua trajetória profissional e de seu processo de formação. Isso
influencia as metodologias utilizadas que convergem para instrumentos típicos das pesquisas
qualitativas como questionários, depoimentos, estudos de casos, entrevistas e a pesquisa-ação.
Dessa maneira, o pensamento do professor, isto é, os significados que ele produz em seu
trabalho docente incluem aspectos de sua vida pessoal, social e profissional, o que encaminhou
pesquisas sobre a geração do seu conhecimento. Apesar de, no início, a preocupação ser ainda
com o seu treinamento.

16

São eliminados estudos relativos às humanidades como: história, filosofia, geografia, sociologia e agrupadas em
disciplinas como os estudos sociais, educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, na qual os
conteúdos e atividades eram especialmente controladas. Além disso, o número de aulas no currículo foi reduzido em
relação ao de outras disciplinas como a Matemática e as ciências
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FERREIRA (2003) ainda destaca o surgimento de estudos que consideram a concepção e
percepções docentes, além da influência do contexto, da habilidade e competência do professor
em realizar projetos, e das experiências com o ensino da Matemática, dentre outros.
O destaque dado à esses estudos aos entendimentos dos professores e, a prática de
projetos abre caminho para a investigação como parte do trabalho dos professores na escola
básica. Esse é um fator a ser considerado, pois investigar sempre foi uma tarefa reservada
exclusivamente aos professores do nível superior de ensino.
LÜDKE (2007) argumenta que o conceito de pesquisa tem sido tratado quase de forma
monolítica. A autora se propõe a explorar o tema da formação do professor pesquisador e elenca
uma série de questões que têm sido estudadas das quais destacamos três: Pode-se articular
pesquisa e prática no trabalho docente e na formação de professores? (Lüdke, 1993). Como se dá
a formação: pesquisador professor e professor pesquisador? (Lüdke, 1994). Que significados
perpassam a constituição do professor pesquisador? (Geraldi, et alii, 1996)
Nesses estudos, a pesquisa aparece como elemento de formação do professor, revelando a
importância de examinar os conceitos que permeiam a construção do conhecimento, que se
inserem tanto no trabalho com a investigação como na prática docente.
DEMO (2000) argumenta que a necessidade desses estudos significa colocar em pauta a
ideia de reprodução no campo do ensino para mostrar a relevância da necessidade constante de
atualização do conhecimento.
“O professor precisa cultivar ambas as dimensões, ou seja, além de representar
o cidadão permanentemente crítico e participativo, necessita alimentar o processo
constante de produção própria, para demonstrar [...] que tem capacidade sempre
renovada de ocupar espaço próprio e solidário.” (p.13, grifo nosso)

Em relação à formação docente, ultrapassar a concepção de reprodução significa um
esforço em pensar sobre as questões da prática para compreendê-las e/ou alterá-las em função de
aprimorar os resultados do processo de ensino e aprendizagem.
Frequentemente, o professor reorganiza e revisa atividades que elabora e promove de
maneira intuitiva. Ao fazê-lo, o professor pode ultrapassar a reprodução nas novas soluções que
encontra. O que ocorre frequentemente é que essas propostas e suas revisões não são, em geral,
sistematizadas em registros de trabalhos.
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Quanto a gerar ciência, esses processos de sistematização da investigação do professor
não devem ser confundidos com aqueles que desenvolvem os professores universitários.
A esse respeito, Zeichner, em artigo de 1998, descreve o problema relativo a professores e
pesquisadores no que tange à aceitação das contribuições de cada grupo em trabalhos no campo
educacional. O autor expõe a dificuldade que cada grupo tem em aceitar e intercambiar os
resultados de trabalhos realizados pelo outro grupo como produção de conhecimento, ora porque
se considera algo distante da realidade escolar, no caso dos professores, ora porque se
compreende que os resultados exibem soluções pontuais para os problemas, no caso dos
pesquisadores.
Nesse descompasso, não se considera a possibilidade de um espaço comum de reflexão e
ação. Entretanto, essas situações têm sido estudadas revelando novos entendimentos e avanços.
Analisando as dificuldades na relação entre professores e pesquisadores, LABAREE
(2003) considera a dinâmica de desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos em um programa
de pós-graduação que objetiva a formação de professores em exercício como pesquisadores.
Argumenta que existem diferenças culturais irredutíveis nos papéis ocupados no trabalho por
professores e pesquisadores.
[...] seus trabalhos apresentam lhes com diferentes propostas profissionais, definições
de sucesso, rotinas diárias, pressões, recompensas intrínsecas e extrínsecas, status
social, expectativas sociais, relações de trabalho, regimes administrativos, [...]17(p.17,
tradução nossa)

Essas particularidades, continua o autor, definem a base da tensão nos programas de
treinamento em educação, e fazem que elementos da cultura de práticas de ensino dos professores
e da cultura da pesquisa dos pesquisadores entrem em conflito.
A orientação cultural do professor ligada a aspectos normativos, pessoais e experimentais
próprios do trabalho docente é questionada ao iniciar o trabalho com a pesquisa em educação,
quando passa a ter contato com uma cultura analítica, intelectual e teórica.
LABAREE (2003) observa que é importante diminuir a distância cultural entre
professores e pesquisadores, o que não significa, entretanto, que ela irá desaparecer. Apesar de

17

[…] their jobs present them with different professional purposes, definitions of success, daily routines, time
pressures, intrinsic and extrinsic rewards, social status, social expectations, work relationship, administrative
regimes, […]
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coincidirem em vários pontos, as diferenças continuaram a existir porque são duas formas de
trabalho que têm objetivos diferentes. Destaca o valor dos programas de pós-graduação para
professores quando envolvem mudanças nas pessoas com relação à valorização da aprendizagem
e da aquisição de habilidades.
Experiências recentes procuram criar possibilidades em estabelecer um entendimento
maior da relação entre pesquisadores e educadores. Podemos perceber muitas contribuições para
o avanço na compreensão do valor do trabalho conjunto a fim de possibilitar a organização dos
sujeitos, lidar com problemas e partilhar conhecimentos.
Um exemplo disso pode ser encontrado em FIORENTINI (2009) ao narrar a experiência
de constituição e desenvolvimento de um grupo de professores da escola básica e de professores e
estudantes da universidade. Essa vivência indica que o fundamento para um estudo conjunto não
resulta, necessariamente, de interesses iguais, mas do entendimento de que cada integrante do
grupo podem dar uma colaboração valiosa aos demais.
“Embora oriundos de comunidades diferentes e com interesses diversos, [os
participantes] tinham como foco comum de estudo a prática didático-pedagógica em
Matemática na escola básica e, num sentido mais amplo, o trabalho e o desenvolvimento
docente no contexto atual em face das políticas públicas.” (p.234, grifos no original)

Além disso, ao analisar a aproximação dos representantes de diversas comunidades, o
autor considera que foram as diferenças entre os grupos e não as semelhanças o fator agregador.
Se utiliza da imagem do excedente de visão, recuperada de Bakhtin, para explicitar que essas
diferenças não se deram como carências ou deficiências, mas sim como contribuição dos
participantes a partir da comunidade de referência com a qual cada sujeito se relacionava.
Explicita que há uma irredutibilidade do sujeito na compreensão do outro, por mais próximos que
possam estar, entretanto:
“[...] o encontro dialógico com o outro diferente, no GdS, representa uma
instância potencial de transformação e desenvolvimento para todos os participantes”.(p.
234)18

18

GdS – Grupo de Sábado é um Subgrupo do PRAPEM-CEMPEM (Prática Pedagógica em Matemática - Círculo de Estudo
Memória e Pesquisa em Estado) da FE/Unicamp que se reúne quinzenalmente, aos sábados, para estudar, compartilhar, discutir,
investigar e escrever sobre a prática pedagógica em Matemática nas escolas em um ambiente de trabalho colaborativo que
congrega professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio e docentes da Área de Estado da FE/Unicamp. –
informações obtidas no Blog do grupo.
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Apesar de reconhecer que existem diferenças entre as realidades vivenciadas, a iniciativa
tem por objetivo tratar das delas como elementos positivos e de contribuição entre os
participantes.
Considera-se que, ao tomarem como referência seus lugares nas escolas, os professores
manifestam um excedente de visão sobre os acadêmicos, por possuírem um saber de experiência
relativo ao ensino da Matemática nas escolas públicas e privadas. Já nos acadêmicos, o excedente
de visão em relação aos professores da escola básica ocorre com o domínio dos processos
metodológicos de pesquisa e com a problematização ou desnaturalização das práticas escolares
vigentes.
Assim, há uma tendência convergente entre os objetivos dos professores e acadêmicos
cultivados pelo compartilhar de experiências, de estudos conjuntos e interação em encontros
regulares, que, segundo o autor, caracteriza o GdS como uma comunidade de prática (LAVE &
WENGER, 1991).
Segundo as autoras, a caracterização de uma comunidade de prática se dá pelo domínio
comum de interesse, que nesse caso são a Educação Matemática e o trabalho docente na escola
básica.
Uma segunda característica, vinculada à primeira, é que os membros busquem dentro
desse domínio um repertório comum e a dedicação a ‘atividades conjuntas e discussões, [que]
ajudam uns aos outros e compartilham informações’(op. cit.). Neste caso destacam-se os
processos de negociação de significados do/no grupo como: atividades de natureza exploratória e
investigativa, planejamento de tarefas, registros escritos, reflexões e problematizações,
teorizações, relatos e narrativas ou, ainda, histórias escritas, dentre outros.
Por fim, a terceira característica é a da prática comum onde ‘Os membros de uma
comunidade de prática [...] desenvolvem um ‘repertório compartilhado de recursos: experiências,
histórias, ferramentas, formas de lidar com problemas recorrentes, em suma uma prática
compartilhada. ’(WENGER, 2007 apud SMITH 2009), que, no caso, envolve as ações de ler e
discutir textos, gravar e transcrever as reuniões do grupo documentando – as, discutir e planejar
alternativas de intervenção nas salas de aulas, desenvolver atividades exploratórias e
investigativas em sala de aula, escrever e partilhar narrativas no grupo e com outras comunidades
de prática, e gerir as decisões de maneira compartilhada e colaborativa.
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A experiência acima se inclui dentre as diversas discussões sobre questões da formação
docente e as práticas de pesquisa realizadas por professores. Outras abordagens como a pesquisa
participante, pesquisa-ação, pesquisa colaborativa, investigação na ação, práxis emancipatória,
(que, apesar manterem características próprias, são os nomes mais comuns para a pesquisa
realizadas por professores) são também referências essenciais nas quais se desenvolve a pesquisa
docente.
Entretanto, apesar de uma diversidade de nomes e de significados próprios, nas palavras
de Cocharan-Smith e Lytle (1993) citadas em DINIZ-PEREIRA (2002) o importante é
estabelecer que:
“a pesquisa do professor está preocupada com as questões que são levantadas a partir da
experiência de vida dos professores e da vida cotidiana do ensino expressa na linguagem
que emerge da prática”. (p.13)

Ao preocupar-se com a própria prática e procurar de soluções para problemas da sala de
aula, o professor se coloca como alguém que colocou sob questionamento os próprios conceitos e
ações para explorar novas possibilidades. Isto está ligado ao conceito de investigação sobre a
própria prática.
Apresentada frequentemente como uma estratégia de formação, as contribuições de
PONTE (2002) nos auxiliam a caracterizá-la. A estratégia se baseia nas atividades do processo de
formação que são consideradas como investigação e para isso é fundamental a presença dos
seguintes aspectos nas atividades investigativas propostas:
1_ produzir conhecimentos novos – significa que deve haver algo de novo que o professor
quer saber, mesmo não se tratando de um conhecimento novo para outras pessoas. O que
distingue a ideia de novo é a produção de uma solução original para o professor do
problema anunciado;
2_ ter uma metodologia rigorosa – o rigor se refere à qualificação da investigação e a uma
condução metódica e sistemática para que possa ser reproduzida;
3_ ser pública – os resultados devem ser publicados para que se submeta à avaliação dos
pares e ser incorporada como contribuição para a comunidade.

47

Com isso, não se quer transformar o professor em pesquisador acadêmico e, sim,
aprimorar sua competência profissional quando usa a investigação para resolver os problemas
que ocorrem na prática docente. A identificação e observação das situações da prática, a reflexão
pessoal e coletiva e o questionamento são a base dessa proposta de formação.
Esse panorama implica uma aproximação entre docentes da escola básica e pesquisadores
da universidade sem que haja um polo a receber prescrições e outro a prescrevê-las, mas sim uma
motivação para a constituição da formação, em que se formam todos os envolvidos segundo uma
proposta de aprendizagem colaborativa.
Vale considerar alguns aspectos sobre a ideia de colaboração, por esta ser uma referência
frequente nos mais variados processos de trabalho, inclusive na educação.
Incluída como estratégia para enfrentar problemas ou dificuldades, em especial aqueles
em que as soluções não podem se dar individualmente, a colaboração não é, todavia, pontual ou
esporádica. Para que se possa compreendê-la como parte da estratégia de formação, ela deve
fazer parte de um ‘programa de trabalho relativamente complexo, envolvendo eventualmente
diversas fases, uma divisão de tarefas e processos de avaliação periódica das atividades em
curso.’(PONTE, 2002).
Dessa maneira, é preciso considerar que na colaboração entre os sujeitos, as negociações
são fundamentais para a tomada de decisões em conjunto e, logo, pressupor a ocorrência de
‘comunicação, diálogo e aprendizagem por parte de todos os participantes.’(op.cit.)
Ressaltamos a necessidade imperativa do cultivo do diálogo para harmonizar os objetivos
pessoais de cada participante e mesmo os objetivos comuns que sofrem transformações ao longo
da vivência do grupo, para dar significado a objetivos comuns. O cuidado e a atenção com os
problemas e necessidades dos outros precisam, como nomeia FREIRE (2005), de amorosidade,
que significa comprometer-se com o outro e consigo mesmo, lidar com as diferenças com a
possibilidade de a verdade estar com o outro. Além disso, saber avaliar os potenciais dos
participantes acolhendo-os é parte de uma das três ideias fundamentais que BOAVIDA e PONTE
(2002) estabelecem para os projetos colaborativos, a confiança.
Segundo os autores, são três os temas frequentes quando se trata da colaboração: a
confiança, o diálogo e negociação. A confiança é a necessidade de os participantes serem
acolhidos como membros plenos do grupo e poderem livremente emitir suas ideias, o diálogo é a
necessidade de que se respeite e principalmente se ouça aquilo que os participantes têm dizer e,
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em conjunto com outras vozes, possam confrontar as ideias em direção à construção de novas
compreensões; a negociação, nos processos colaborativos permeia todo o projeto e forçosamente
deve existir, notadamente em momentos de tensão19 inevitáveis quando se quer que as decisões
sejam coletivas e partilhadas por todos os participantes.
A colaboração envolve, por fim, a investigação da própria prática. No que diz respeito à
formação do professor, promove a valorização e reconhecimento dos interesses e dos processos
de desenvolvimento dos saberes docentes e das teorias sobre o ensino resultantes da prática, que,
na maior parte das vezes, são implícitas ou permanecem apenas como ações sem registro, apesar
de conduzirem o pensamento e a atuação dos docentes.
É necessário que o professor registre e divulgue as práticas que vivencia, bem como as
metodologias implementadas, tendo assim condições de conduzir estudos sobre as próprias
reflexões, aplicá-las e reavaliá-las estabelecendo ações investigativas. A explicitação do trabalho
do professor é um caminho fundamental para contribuir com o próprio processo de formação,
mas também para que ele possa ser ouvido em suas razões.
Nos itens a seguir, discorremos brevemente sobre os principais modelos de formação de
professores para, posteriormente,

relacionar a curiosidade aos processos investigativos na

formação segundo a prática da exploração de situações problemáticas por meio da dinâmica de
perguntas e respostas.
2.2 OS PROFESSORES COMO PESQUISADORES – caracterizações e modelos de formação
Grande parte dos cursos formação de professores já contemplam outros conteúdos, além
daqueles específicos de cada disciplina, ressaltando a insuficiência da presença apenas desses
justapostos aos conteúdos metodológicos para as demandas do trabalho docente. Um exemplo
disso é a presença, em diversos processos de formação, de atividades que abordam o
relacionamento interpessoal e requisitos, como a capacidade autogerir-se, que configuram uma
nova face da formação com características e objetivos que encaminham uma presença mais ativa
do professor no próprio processo formativo.
19

A tensão é da natureza da relação entre os homens, pois sempre ocorrem dificuldades e obstáculos na comunicação das ideias.
O objetivo da comunicação precisa ser a compreensão dos interlocutores, todavia estes o fazem segundo suas possibilidades de
expor suas ideias e experiências. Outro elemento do qual decorrem as tensões são as concepções e intenções dos participantes
sobre os mais diversos pontos do projeto. Na comunicação há, nesse caso, a necessidade de uma exposição de motivos que
precisam ser defendidos tanto numa defesa segundo uma racionalidade quanto, principalmente no caso dos projetos colaborativos,
a possibilidade de negociar esses posicionamentos em função do andamento do projeto.
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A inserção de processos investigativos como parte fundamental na formação do professor
tem ocorrido de maneira bastante diversificada, sendo, muitas vezes, incluída em modelos de
formação instrumentais20 nos quais o processo de investigação não se articula adequadamente à
dinâmica do currículo, constituído apenas de disciplinas e divorciado do conjunto da formação.
De fato, para valorizar o conhecimento produzido pelos professores, as propostas de
formação devem revelar potencial de envolvê-los para que esses conhecimentos sejam
sistematizados e se tornem públicos. Isso pode revelar o potencial de promover mudanças pela
participação ativa dos professores numa prática investigativa.
Algumas perspectivas conceituais, que consideram a pesquisa do professor, podem ser
localizadas em modelos de formação que consideram a prática como elemento da construção do
conhecimento. Consideramos as práticas de pesquisa ligadas aos professores como algo que nos
auxiliará, na análise dos dados, a esclarecer os encaminhamentos das ações dos professores em
suas pesquisas.
Uma dessas perspectivas é a de professor-pesquisador, cunhada por Stenhouse (apud
DINIZ-PEREIRA, 2003) segundo a ideia de que o “ [...] currículo é o meio através do qual se
comprovam e se desenvolvem as ideias educativas, o papel do professor é fundamental na
constituição da teoria.” (p. 159).
Nessa concepção, o professor constrói o currículo num processo experimental de pesquisa
e o faz intencionalmente pesquisando aspectos da própria prática. Dessa maneira, segundo
PONTE (2002), o professor pesquisador ou o professor que pesquisa a própria prática tem muitos
pontos em comum, mas que não são inteiramente coincidentes.
Podemos caracterizar o professor pesquisador com o exemplo do professor de ensino
básico, ou mesmo universitário, que pesquisa assuntos distantes daqueles que ensina, ou sobre os
quais desenvolve sua prática. Nesse artigo, PONTE(op.cit.) cita dois exemplos, rotineiros em
Portugal: o professor que ensina temas básicos da Matemática como álgebra e cálculo diferencial
e pesquisa problemas de fronteira na Matemática e também o professor de ensino básico que
realiza dissertações de mestrados sobre assuntos ligados ao dessa disciplina, mas que não são
problemas relativos à sua prática.

20

Por instrumentais entendemos uma formação voltada a soluções fechadas e com rigorosa aplicação de teorias
científicas ou de técnicas já estabelecidas. Não se oportuniza o trabalho com o conhecimento como uma
possibilidade de apreensão pelos sujeitos, mas o uso das teorias científicas como instrumental para o tratamento dos
fenômenos.
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Essas situações também são recorrentes no Brasil e, hoje, começam a ser estudadas mais
amúide com a maior oferta de mestrados profissionais que visam a melhoria na qualificação e na
atuação dos profissionais que optam por essa modalidade de formação.
PONTE (2002) ainda acrescenta que são as questões de ordem política e relativas aos
compromissos com agendas externas que diferenciam essas abordagens, pois considera que, ao
iniciar um questionamento da própria prática, não se pode saber aonde se chegará, e, apesar do
trabalho estar vinculado a valores, não se pode prescrever uma transformação.
Com relação a esse ponto, assinalamos um desdobramento importante relativo aos
docentes, notadamente do ensino básico, que, ao obterem seus diplomas de mestrado e/ou
doutorado, acabam por não voltar para as atividades no ensino básico, muitos por buscarem
colocações mais valorizadas tanto financeiramente como na melhor qualidade de trabalho.
Segundo Myers (1985):
“dizer ao professorado que deveriam realizar investigações [...] é a pior forma
de começar. Para encorajar os professores a investigar, primeiro temos que levantar
algum tipo de incentivo, a criação e a manutenção de redes, a reforma das estruturas
excessivamente rígidas dos centros e a hierarquização das relações que predominam em
algumas escolas.” (p.26, apud COCHRAN-SMITH & LITLE, 2002)

Assim, se a formação que destaca as investigações realizadas pelos professores visa a
melhoria da prática docente e a assunção de uma atitude mais crítica e investigativa por parte
deles, os aspectos ligados à sua permanência na docência do ensino básico devem ser uma
preocupação dos proponentes dessas formações e das políticas públicas voltada não só para a sua
capacitação, mas também para sua valorização, articulando a formação e ação deles numa
carreira que garanta a possibilidade de desenvolvimento de processos investigativos em conjunto
com a docência.
Outra perspectiva ligada à pesquisa do professor é a pesquisa-ação, que objetiva a
melhoria da prática antes mesmo da geração do conhecimento, com vistas à transformação
educativa (DINIZ-PEREIRA, 2003).
A pesquisa-ação é um processo contínuo que pode se apresentar de duas maneiras: como
processo investigativo, que executa ‘espirais de ação e reflexão’ (op. cit., p. 44 ) e como processo
pedagógico, uma forma de ensino.
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Apesar de a pesquisa- ação ser considerada sob diversas perspectivas, o que há de comum
em suas modalidades “... preocupação com a intervenção imediata, muitas vezes de mudança
radical ...” (PONTE, 2002, p. 10). As mudanças pretendidas tem foco na realidade e no contexto
de seus participantes para que compreendam sua prática e com isso assumam uma atitude
emancipatória21.
Entretanto, a pesquisa-ação pode ser identificada por características técnicas quando na
proposta estão presentes facilitadores ou agentes externos do grupo de pesquisa-ação, para testar
resultados de pesquisa realizadas em outro local e por outras pessoas.
O conceito de pesquisa-ação tem caráter compósito e pode ser considerado sob diversos
pontos de vista que dependem da possibilidade de os sujeitos envolvidos refletirem sobre sua
prática e de agir sobre ela. Isso sugere níveis de reflexão e ação segundo a consciência possível
dos participantes e um trabalho de descerrar a realidade que os envolve para atuar sobre ela.
Michel Thiollent22(2004) pode auxiliar numa caracterização mais abrangente e atual:
“ Todo o projeto de pesquisa-ação pressupõe uma forte interação com atores.
Esse postulado, atualmente, tende a tornar-se mais aceito do que no passado, em função
da generalização do trabalho em parceria.” p.(8)

Essa parceria, ganha contornos de colaboração, permite aos seus participantes avançar na
constituição de um grupo no qual todos estejam envolvidos em objetivos comuns. Trata-se de
encaminhar o que ZEICHNER & WILKINSON (2003) caracterizam de pesquisa-ação
participativa, ou seja, a possibilidade de criação de ‘fóruns onde racionalidade e a democracia
podem ser buscadas juntas, sem separações artificiais’. (p.45)
Mesmo que as reformas educativas objetivem mudanças nas escolas em que os
professores participam dessa reconstrução em conjunto com vários segmentos da comunidade,
ainda é frequente que a estrutura do sistema de ensino seja um obstáculo a essas mudanças dada a
organização hierárquica da escola baseada na ocorrência de mudanças por meio de decisões
tomadas de fora para dentro da instituição.
Assim, os modelos de formação de professores, ligados à racionalidade técnica ainda
continuam vigentes juntamente com os modelos ligados à prática e também aos modelos críticos.

21

Consideramos que os propósitos das pesquisas conduzidas na perspectiva emancipatória são o desenvolvimento de
um pensamento crítico e da problematização da realidade dos que realizam essas pesquisas.
22
Prefácio do livro: ANDALOUSSI, K. EL. Pesquisas-ações – ciências, desenvolvimento e democracia. São Carlos:
EDUFSCar, 2004
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Valemo-nos do agrupamento realizado por DINIZ-PEREIRA (2002) para nos auxiliar a localizar
os modelos mais recorrentes da formação de professores.
Esses modelos foram agrupados basicamente em três posições hegemônicas: os modelos
técnicos, práticos e críticos.
Pautado nas considerações de Carr e Kemmis (1986), o autor aponta algumas
semelhanças entre os modelos técnicos e os que focam a prática do professor. As soluções
objetivas das questões educacionais, segundo os conhecimentos técnicos e a autonomia de
deliberações práticas pelo professor, se contrapõem ao modelo crítico, que procura explorar as
situações a partir de condições objetivas e subjetivas, com a finalidade de transformá-las.
A seguir, sumariamos os principais pontos levantados com relação a esses modelos.
2.2.1 Modelos técnicos
Neste modelo, o conhecimento científico e pedagógico servirá de apoio para a prática.
Respeita-se uma hierarquia, que vai da academia para a escola que põe a pesquisa realizada pelos
pesquisadores à disposição da prática dos professores23.
Nesse caso, a reflexão se faz sobre os produtos já estabelecidos e dos quais os professores
fazem uso como simples aplicação.
O professor: é um técnico especialista que tem a responsabilidade de aplicar, de maneira eficaz, o
que é estabelecido pela ciência.
Os problemas: têm solução instrumental, com rigorosa aplicação de teorias científicas ou de
técnicas já estabelecidas.
A atividade: é neutra e objetiva sendo, dessa forma, livre de valores.
O currículo: é estabelecido pelas ciências básicas e aplicadas.
Os principais modelos da racionalidade técnica são:
Modelos de treinamento e habilidades comportamentais: preconiza o treinamento do professor
para desenvolver habilidades específicas e observáveis.

23

As habilidades para a aplicação são consideradas um conhecimento ambíguo e devem ser aprendidas depois de se
assimilar o conhecimento específico e pedagógico.
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Modelos de transmissão: os conteúdos (científicos e pedagógicos) serão transmitidos sem levar
em conta, as habilidades na maioria das vezes.
Modelos acadêmicos tradicionais: o ensino dos conhecimentos disciplinares, as aprendizagens
das habilidades são deixadas para a atuação já em serviço.
2.2.2 Modelos práticos
Neste modelo, que encontra em DEWEY (1959) suas raízes, a autonomia e a
responsabilidade profissional são as bases das decisões do professor. Ele objetiva o
desenvolvimento uma epistemologia da prática24.
Dessa maneira, a reflexão estabelece o professor como pesquisador da própria prática,
pesquisa essa que não tem compromissos com categorias e teorias pre-estabelecidas, mas que cria
uma teoria nova para cada caso.
O professor: é um profissional experiente que desenvolve julgamentos complexos para intervir na
vida da sala de aula ou da escola, pois os eventos de sala de aula têm um caráter indeterminado e
aberto. Não se separa o pensar e o falar do professor.
Os problemas: têm solução segundo decisões sábias25 por meio de deliberação sobre a prática.
A atividade: é complexa e não permite sistematizações técnicas. A realidade é vista como fluida e
reflexiva.
O currículo: a prática e a teoria juntam-se no julgamento prático do professor como parte
essencial para a construção do currículo com base na experiência, no conhecimento e nas
situações práticas.
Os principais modelos práticos são:
Humanista: no qual os professores são os principais definidores de conjuntos de comportamentos
que eles devem conhecer.

24

Consiste em trazer os processos que estão implicitamente presentes em alguns profissionais como: situações de
incerteza, instabilidades, excepcionalidade e conflitos de valores.
25
Com base na experiência, no conhecimento e nas situações práticas.
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Ensino como ofício: o conhecimento é adquirido por tentativa e erro por análises cuidadosas de
situações imediatas.
Orientado pela pesquisa: visa fazer que o professor reflita e analise sua própria prática e trabalhe
a solução de problemas de ensino e aprendizagem da sala de aula.
2.2.3 Modelos críticos
Segundo Carr e Kemmis (apud DINIZ - PEREIRA, 2002), o desenvolvimento de uma
teoria crítica da educação deve relacionar-se como o desenvolvimento profissional dos
professores segundo uma reflexão crítica sobre seu próprio conhecimento. Há uma
responsabilidade conjunta em questionar e na construção de perguntas. Segundo FREIRE (1998),
como quem "fala com a força do testemunho" em um ato comunicante, co-participado.
Os problemas e o professor: é alguém que levanta problemas, mas diferentemente dos outros dois
modelos, neste ele dirige um diálogo de construção de problemas, um diálogo crítico em sala de
aula no qual é considerado o contexto em que se dará a aprendizagem perguntando-se como as
condições sociais e culturais dos sujeitos afetam o problema da aprendizagem, ou seja, é
examinado o ambiente para a aprendizagem.
A atividade: é comunitária, formando comunidades de professores-pesquisadores tendo os alunos
como co-investigadores, nele se estabelece um processo democrático centrado no aluno.
O currículo: é discutido nessa mesma comunidade de acordo com uma autorreflexão crítica que é
empreendida numa comunidade autocrítica que usa a comunicação e o diálogo para desenvolver
um sentido próprio das experiências por comparação, os quais fornecem os termos para uma
reconstrução.
Os principais modelos críticos são:
Sociorreconstrucionista: o ensino e aprendizagem são veículos de promoção de igualdade,
humanidade e justiça social, tanto interna como externamente à escola.
Emancipatória ou transgressivo: a educação é vista como ativismo político e a sala de aula como
um local para a construção de modos coletivos para transgredir e ir além dos limites.
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Ecológico crítico: a pesquisa-ação é um meio de desnudar, interromper e interpretar
desigualdades dentro da sociedade para facilitar o processo de transformação social.
Com esse sumário, certamente não pretendemos dar conta de toda a complexidade que
envolve esta temática, mas apresentar características de diferentes modelos de formação
procurando evidenciar a presença da investigação do professor e daí possibilitar tratar da
ocorrência da curiosidade segundo os modelos admitidos.
2.3 OS PROFESSORES COMO PESQUISADORES – a formação continuada
Na formação continuada, existe uma diversidade de programas de formação que procuram
atender as necessidades das realidades regionais de cada lugar MENEZES (2001). Dos inúmeros
caminhos para a formação continuada de professores, aqueles propostos pelos órgãos oficiais das
Secretarias de Educação visando o aprimoramento da prática docente representam grande parte
dos cursos de formação em serviço oferecidos a eles.
Um dos objetivos da formação continuada de professores por parte daqueles que a
procuram tem sido responder às exigências de formação feitas ao professor na escola atual. O
aprimoramento da formação inicial, com freqüência a eventos como, oficinas, aperfeiçoamentos,
dentre outros com contrapartida na carreira, tem dado continuidade da formação do professor.
Atualmente, com o aumento de programas de mestrados profissionais nas mais diversas
áreas, inclusive na área do ensino de disciplinas específicas, o quadro de oferta da formação
posterior à graduação tem se amplificado e a procura dos professores da escola básica por essa
modalidade de estudo tem sido uma maneira de continuidade da formação. Assim, consideramos,
como justificaremos mais adiante, o mestrado profissional como uma das modalidades ofertadas
para formação continuada que os professores da escola básica tem procurado.
2.3.1 A formação continuada e seus propósitos
Por formação continuada do professor entendem-se os processos que acontecem em
situações específicas, após a formação inicial, ou seja, como aquela desenvolvida depois da
graduação.
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Formação continuada, formação permanente, capacitação de professores, muitos são os
nomes que se atribuem para a formação do professor que se realiza após os cursos de licenciatura
das universidades, representando modalidades segundo objetivos diversificados e que diferem
quanto às modalidades, os objetivos, as atividades que oferecem e sua duração.
A carreira docente é um processo constante de novos sentidos atribuídos a elementos que,
mesmo conhecidos, ganham novas dimensões sob a influência da época e contexto no qual o
professor está inserido.
Desta maneira, é necessário que a formação continuada contemple, sobretudo, as dúvidas
e questões do professor por meio de debates e propostas para que ele consiga revê-las e
encaminhar novas concepções sobre sua prática docente.
No pensar e repensar a Educação, em que se coloque como tema a formação continuada
esta pode transcender a mera atualização de métodos e conteúdos matemáticos, ou o treinamento
ou capacitação para introdução compensações da formação inicial.
DEMAILLY (1997) se refere às concepções de formação continuada de professores:
1-Forma universitária - projetos de caráter formal, extensivo, vinculados a uma instituição
formadora, promovendo titulação específica. Por exemplo, qualificações da pós-graduação.
2-Forma escolar - cursos com bases estruturadas formais definidas pelos organizadores ou
contratantes. Os programas, os temas e as normas de funcionamentos são definidos pelos que
contratam, e, geralmente, estão relacionados a problemas reais ou provocados pela incorporação
de inovações.
3-Forma contratual - negociação entre diferentes parceiros para o desenvolvimento de um
determinado programa.
4- Forma interativa – reflexiva - as iniciativas de formação se fazem a partir da ajuda
mútua entre os professores em situação de trabalho mediados pelos formadores.
Separar esses modelos implica numa certa simplificação que nos auxilia apenas para
clarear as origens desses processos de formação, todavia as características apontadas não são
excludentes e é comum verificar características de diferentes modelo em um projeto.
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No Brasil, o Ministério da Educação, no documento “Princípios e Diretrizes Para
Implementar a Rede Nacional de Educação Continuada, 2005”, coloca alguns princípios para tal
formação:
•

A formação continuada é exigência da atividade profissional no mundo atual;

•

A formação continuada deve ter como referência a prática docente e o conhecimento
teórico;

•

A formação continuada vai além da oferta de cursos de atualização ou treinamento;

•

A formação para ser continuada, deve integrar-se no dia a dia da escola;

•

A formação continuada é componente essencial da profissionalização docente.
Em relação à concepção de ensino nos cursos de formação de professores, tanto a inicial

como a continuada, a pesquisa e a construção de saberes construídos a partir de uma aproximação
entre prática e teoria são os pontos centrais para uma qualidade na formação, segundo aos
estudiosos do assunto. (LIBÂNEO, 2001) considera a esse respeito:
A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para sua
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser
assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação.
Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das
consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso
como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. (p.133)

O professor Antonio Joaquim Severino26, também, fez considerações importantes a esse
respeito:
Nunca é demais repetir que não se pode aprender e muito menos ensinar, se os
sujeitos envolvidos não estiverem participando efetivamente da construção dos objetos
do conhecimento que constituem as mediações efetivas do processo de
ensino/aprendizagem. Verdade, esta, válida para todos os níveis de ensino e, de modo
radical, no caso da pós- graduação, onde se pode dizer, com toda a pertinência, que a
pesquisa se faz ensino e ensino se faz pesquisa. (Formação do Educador e Avaliação
Nacional, 1999, p.193)

Ainda sobre a pós-graduação, uma das variantes da formação continuada, o professor
ainda destaca:

26

Professor assistente do Departamento de Ciências da Filosofia da Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo (FÉ/USP). Texto apresentado no Congresso Estadual Paulista de Formação de Educadores (CEPFE) em 1998.
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É na prática da pesquisa que a pós-graduação encontra sua legitimação. Ela só se
justifica mesmo se tiver em vista, com sua prática, a criação sistemática de
conhecimento novo, seja ele teórico, empírico ou histórico, ou seja, quer buscando-se o
desenvolvimento de instrumentos do próprio conhecimento, quer desvendando-se os
aspectos problemáticos da realidade, tanto na sua manifestação sincrônica como na sua
articulação temporal. Tendo isso presente, a pós-graduação se conceitua inicialmente
como o lugar e o tempo institucionais para a realização da pesquisa, bem como para a
preparação dos pesquisadores. A formação do professor precisa integrar, de forma
radical, a prática da pesquisa. A implantação em nosso país de escolas superiores
totalmente desequipadas das condições necessárias ao desenvolvimento de uma prática
de pesquisa, destinadas, de acordo com a proclamação corrente, apenas a profissionalizar
mediante o repasse de informações, de técnicas e habilitações pré-montadas, testemunha
o profundo equívoco que tomou conta da educação superior no Brasil. (Formação do
Educador e Avaliação Nacional, 1999, p.193).

Diante dessas últimas considerações a preparação para a pesquisa num mestrado
profissional em ensino é uma oportunidade de aprimoramento da docência para os professores
que o frequentam, constituindo-se um momento de formação. Além disso, o mestrado
profissional em ensino é uma modalidade que objetiva é refletir sobre a docência, é um momento
de refletir sobre a prática do professor, o que torna essa modalidade um meio promissor de
trabalho para a transformação das práticas docentes.

2.3.2 Os professores e a formação continuada
Abaixo observamos as considerações de professores sobre os cursos de formação
continuada que participaram segundo os elementos de importância para o aprimoramento da
formação. As conclusões de GÉGLIO (2006) remetem a outros dois trabalhos que avaliam a
importância das teorias desenvolvidas por professores.
Vejamos como alguns professores em serviço avaliam os cursos de formação continuada
que realizaram. GÉGLIO (2006) pesquisou a percepção de professores da rede pública sobre a
influência de cursos de formação continuada promovidos por uma secretaria estadual, e sobre a
própria prática, e compôs cinco categorias de elementos resultantes dessas interpretações:
1. A importância do contato com outros professores da mesma disciplina para intercambiar
ideias, trabalhos e experiências;
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2. A reivindicação de cursos que atendam as necessidades mais imediatas da prática docente,
com ações direcionadas à aplicabilidade imediata;
3. A relevância na rememoração de conhecimentos (disciplinares e metodológicos) apenas
quando se trata de algo novo e ligado à realidade docente;
4. Melhoria na relação professor-aluno segundo as preocupações que passam a demonstrar,
tanto de ordem particular como de ordem pedagógica;
5. A influência nas formações anteriores como facilitadoras de novos conhecimentos quando
vivenciadas como alunos em situações fora do magistério.
O autor revela que os professores atribuem uma relação de subordinação da prática à
teoria, em que esta última tem a função de confirmar a primeira. A teoria é apresentada como lei,
e os conhecimentos comprovados cientificamente por deduções e abstrações produzem uma
imagem da formação continuada como uma verdade que direciona a prática docente.
Entretanto, os professores em serviço, por sua experiência como docente, desenvolvem as
próprias teorias e, ainda que implícitas, se guiam por elas e por suas reflexões relativas às suas
experiências para confirmar ou rever sua própria prática docente.
O estudo de DEMAILLY (1997), de certa forma, leva em conta essas teorias quando
avalia, entre outras possibilidades, que é necessário que os professores venham a reelaborar
saberes, que se sintam impelidos pela necessidade de dominar novos temas ou o momento de o
trabalho docente que não responde às necessidades dos alunos.
Outra necessidade é a de ter segurança profissional, ou seja, o professor precisa sentir-se
em condições teórico-metodológicas para promover atividades inovadoras. Além disso, o apoio
coletivo colabora com a existência de motivação do docente e com o próprio desenvolvimento
profissional.
Para a autora, esses dois pontos auxiliam na promoção de benefícios coletivos para os
professores, destacando-os como uma das formas de transmissão de saberes via formação
continuada, denominada de interativo-reflexiva. Eles são típicos de grupos como os de
investigação-ação e de acompanhamento de projetos que objetivam tratar a formação continuada
por meio de debates e ações articulando a teoria e a prática, e também estimular a construção de
significados pelos professores.
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COCHRAN-SMITH & LITLE (2002), em projetos de formação inicial e continuada,
consideraram as impressões dos professores sobre a investigação que fazem da própria prática e
avaliaram que, quando os professores trabalham com questões relativas à própria docência,
tendem a problematizar o conhecimento que já tinham, a ver seus alunos como sujeitos que
aprendem e a decidir o que fazer diante dos debates que se apresentam recorrentemente na escola.
As autoras consideram também que existem obstáculos à investigação dos professores que
estão ligados à cultura organizativa das escolas e universidades e à compreensão que em geral se
tem do significado de conhecimento novo, e finalizam:
[...] para convidar o amplo coletivo de professores para investigar, é necessário superar
os sérios obstáculos que vêm do isolamento docente, das culturas escolares que
impedem que se problematize o ensino, a perspectiva técnica do conhecimento
pedagógico e a deficiente reputação da investigação educativa em geral. Superar esses
obstáculos implica na construção de comunidades de investigação dos professores.
(p.138)

Com o contexto escolhido para nossa pesquisa (e do qual falaremos adiante), vemos uma
oportunidade de ultrapassar essas dificuldades por ele se constituir um espaço em que os
professores priorizam a investigação da própria prática e, ao mesmo tempo, um desafio, pois os
professores mesmo em um ambiente que se propõe à investigação, carregam consigo a vivência e
os significados que disso advêm.
Apesar de não ser condição suficiente para a prática da investigação, a proposta de disporse a iniciar a observação da própria prática é um contraponto fundamental para ultrapassar
práticas de sala de aula como simples reprodução dos conteúdos.
2.4. CURIOSIDADE, REFLEXÃO E PROCESSOS INVESTIGATIVOS – a dinâmica de
perguntas e respostas.
Para DEWEY (1959), a curiosidade é fator básico da ampliação da experiência, é o germe
do pensamento reflexivo que está presente nos estímulos fisiológicos e relações sociais. O
homem não pode deixar de sentir, de ver, de ouvir e fazer, mas pode evoluir dos estímulos para
um caráter mais sistemático e intelectual.
Isso significa que os processos de surgimento da curiosidade, que se identificam como
impulsos fisiológicos e sociais, podem assumir um caráter intelectual se tiverem relação com uma
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interpretação da curiosidade como algo que acompanha o movimento dos homens na busca em
satisfazer não apenas suas ansiedades e necessidades primeiras, mas suas necessidades num
sentido social segundo uma postura de interesse e mobilização em relação à experiência e
interação com o mundo.
A importância fundamental da à experiência, segundo DEWEY, tem duas conseqüências
para a educação:
1) é uma ação ativo-passiva.
“Fazemos alguma coisa ao objeto da experiência, e em seguida ele nos faz em
troca alguma coisa: essa é a combinação específica, de que falamos”. (DEWEY, 1979, p.
152).

2) o valor da experiência está na sua possibilidade de continuidade, para se chegar a uma
conclusão.
“Em qualquer pensamento reflexivo, há unidades definidas, ligadas entre si de
tal arte que o resultado é um movimento continuado para um fim comum”. (DEWEY
1959, p.14).
As reflexões que envolvem um tema se fazem sobre relações que vão se apresentando e
provas que vão se formando, estabelecendo uma continuidade. Com isso, as percepções de novas
relações e outras sugestões criam uma consecutividade que está aliada a um pensar concentrado e
consistente, ou seja, um pensar que sempre conserva uma unidade de direção.
Dessa maneira, o ad-mirar-se e a novidade são vistos como estimulantes da curiosidade
que podem levá-la a um “plano intelectual” (op.cit., p.59), pois afastam a rotina e a monotonia.
Ao contrário de um ensino puramente mecânico no qual, o pensamento sobre a novidade é visto
como algo efêmero. Na perspectiva de um ensino ativo, a variedade e a novidade são utilizadas
para manter a curiosidade e a atenção em função da composição dos problemas a serem
estudados. Nas palavras de DEWEY: “reflita e ache uma resposta”. (op.cit.; p.16)
É importante observar que essas ideias consideram o potencial humano de sempre poder
realizar atividades e trabalhos de reconstrução. Há a crença de que as ações dos homens podem
tornar-se hábitos eficazes e, segundo Dewey, o exercício criativo depende de atitudes
intencionais que auxiliam o pensar reflexivo. São elas:
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- espírito aberto, que Dewey nomeia de curiosidade vigilante, é para ele a busca
espontânea do novo evidenciada nas atitudes de ouvir e oportunizar novas ideias, além da contar
com a possibilidade de correção de erros cometidos;
- o interesse, que produz entusiasmo para a busca metódica com coerência entre o
pensamento e a razão.
Relacionamos a investigação do professor à curiosidade por compreendê-la, conforme já
nos referimos anteriormente, como um processo de criação e recriação dele, ou seja, se
ultrapassado o nível mais imediato, passa a ser um dos fundamentos da produção do
conhecimento.
A atitude indagadora e curiosa possibilita intervir na realidade e, transformando a
curiosidade espontânea em curiosidade epistemológica, pode ter aí seu objeto de estudo.
Entretanto, este não é um processo automático; para o professor que investiga, o processo
reflexivo é:
“[...] uma condição necessária e não de uma condição suficiente, isto é, na investigação
a reflexão é necessária mas não basta. Na verdade, a reflexão pode ter como principal
objectivo fornecer ao professor informação correcta e autêntica sobre a sua acção, as
razões para a sua acção e as consequências dessa acção; mas essa reflexão também pode
apenas servir para justificar a acção, procurando defender-se das críticas e justificar-se.
Assim, a qualidade e a natureza da reflexão são mais importantes do que a sua simples
ocorrência”. (p.7, OLIVEIRA & SERRAZINA, 2002)

As autoras consideram que a qualidade na reflexão pode se restringir a aspectos técnicos
nos quais os professores se fixam às rotinas e à determinações colocadas por outros.
Por isso, é preciso observar como encaminhar a reflexão junto ao processo de mudança da
qualidade da curiosidade. Para FREIRE (2004) o trabalho do educador progressista deve desafiar
a curiosidade ingênua do educando e levá-lo à criticidade. Fazendo um paralelo com a nossa
pesquisa, é importante que na formação continuada do professor, os formadores mobilizem
esforços para que os mestrandos se envolvam com os temas relativos à própria prática, pois
distanciar-se da curiosidade de suas práticas docentes pode determinar a preocupação observada
por FREIRE (2004):
“Temo que a curiosidade alcançada por uma prática educativa reduzida à pura
técnica seja uma curiosidade castrada, que não ultrapassa uma posição cientificista
diante do mundo”. (p.81)
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Compreendemos que os aspectos técnicos necessários ao desempenho competente das
aulas de Matemática são fundamentais, como também de qualquer outra disciplina específica.
FREIRE (1998) nos lembra que a incompetência profissional do professor desqualifica sua
autoridade em aula, e acrescenta que treinar os educandos, e não formá-los, é adaptá-los para que
não protestem. (FREIRE, 2004)
Os afazeres próprios do trabalho do professor caracterizam uma dimensão importante e
que ilustra a preocupação acima. É comum que os planejamentos e a ações docentes consumam
grande parte do tempo dos professores, com poucos momentos dedicados a um questionamento
sobre pontos fundamentais para o aprimoramento docente. Poucas, ainda, são as discussões
coletivas e os encaminhamentos de ações co-participativas.
Relativamente à prática do ensino da Matemática, ilustramos a situação acima como
aquilo que ALRØ e SKOVSMOSE (2006) nomeiam de ‘paradigma do exercício’, que significa o
modelo tradicional de ensino da Matemática no qual os professores trabalham exercícios
previamente programados, em geral formulados externamente à sala de aula, com um pressuposto
central de ter somente uma resposta única.
Os autores relacionam a ideia de Educação Matemática crítica com a investigação e se
baseiam no desenvolvimento do que definem como materacia27 referindo-se à competência de
interpretar, agir numa situação social e política estruturada pela Matemática; eles consideram
que:
“A Educação Matemática critica o interesse pelo desenvolvimento de um
Educação Matemática como suporte da democracia, implicando que as microssociedades
de sala de aulas de Matemática devem também mostrar aspectos de democracia.” (p.16)

Diante disso, propõem o desafio de superar o tratamento burocrático dado ao ensino da
Matemática, em que as respostas são fechadas, e não permitirem aproximações e nem debates
sobre os erros - o que nomeia de cenários de investigação (SKOVSMOSE, 2008).
Estes cenários são constituídos pelo professor e pelos alunos com o intuito de promover,
por meio diversas abordagens investigativas, uma mudança qualitativa nas possibilidades de
ensino e aprendizagem.
27

Alusão de SKOVSMOSE ao que FREIRE nomeia de literacia. “A noção de materacia significa competências
relacionadas com a Matemática, e é similar à noção de alfabetização, do modo como foi desenvolvida por Paulo
Freire”(2005, p.137)
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Esse tipo de proposta possibilita aos professores experenciar elementos fundamentais para
vivenciar a pesquisa da própria prática com as proposições de cenários de trabalho como um
convite aos alunos e como uma tentativa de estabelecer qualidades de comunicação e aprendizado
em um cenário proposto para atribuir significado às atividades.
O modelo de cooperação investigativa, como essa proposta é chamada, tem na noção de
diálogo um ponto central das atividades, e exige do professor a busca de um ambiente de
perguntas e respostas em meio à proposta de investigação e o desafio de levar o grupo a sintetizar
as perspectivas e encaminhamentos levantados para a formulação e solução de um problema
surgido de um entendimento comum.
Essa proposta exige que o professor planeje e replaneje, durante o andamento dos
trabalhos, o projeto inicial propondo novas questões abertas para motivar o debate de ideias. É
claro que tanto o professor como o aluno abandonam a zona de conforto que um ensino baseado
em perguntas e respostas previsíveis promove.
Entretanto, consideramos um desafio para os alunos, mas notadamente para o professor,
viver o processo de ensino e aprendizagem como um elemento que auxilia na criação e recriação
de soluções e novas ideias.
Da situação acima ressaltamos o papel do diálogo, como parte fundamental do trabalho
com propostas investigativas, que não ocorre ao acaso, mas sim concebida com certas qualidades,
É um tipo especial de processo e de comunicação.
“O que se pretende com o diálogo não é que o educando reconstitua todos os passos
dados até hoje na elaboração do saber científico e técnico. Não é que o educando faça
adivinhações ou que se entretenha num jogo puramente intelectualista de palavras
vazias. O que se pretende com o diálogo, [...] é a problematização do próprio
conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e
sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la transformá-la”. (FREIRE,
1980, p.52)

A dinâmica do processo de ensino em direção à aprendizagem exigirá do professor mais
que dos alunos, um espírito aberto (DEWEY, 1959), curioso que permita uma reflexão conjunta.
Diante disso, mesmo em uma relação assimétrica, ambos, por se encontrarem imbricados numa
relação dialógica, criam e re-criam processos potencialmente investigativos.
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FREIRE (1998) não escreve propriamente sobre o professor que pesquisa. Ele naturaliza
esta metáfora, pois julga que o professor deve assumir como parte de sua constituição a
indagação constante, a busca e a pesquisa:
“O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se
assuma, porque professor, como pesquisador.” (p. 29).

De que forma, então, poderíamos pensar o cultivo da curiosidade epistemológica na
formação de professores?
O caminho apontado por Freire é o da pedagogia da pergunta pautada na dialogicidade.
Conforme assinalou Faundez (FREIRE e FAUNDEZ, 1985, p. 48), “[...] tudo começa, já dizia
Platão, com a curiosidade e, ligada à curiosidade, a pergunta”.
Enquanto a curiosidade se faz epistemológica, a relação dialógica é uma exigência dessa
conatrução, curiosa, pois o homem sabe-se inconcluso, e a sua existência no mundo o impele a
pensar com os outros a sua condição, fundando, com eles, a experiência dialógica. De acordo
com FREIRE (1980):
“O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a co-participação de
outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um “penso”, mas um
“pensamos”. É o “pensamos” que estabelece o “penso” e não o contrário”. (p. 66)

O pensar é relacional, dialógico, pois não acaba no sujeito que pensa, transita em torno do
objeto de conhecimento que promove a mediação do primeiro pensante, estendendo-o até um
segundo pensante, num processo comunicativo.
A experiência dialógica é ‘o selo do processo gnosiológico28’ segundo FREIRE (2004, p.
81): “a postura crítica que o diálogo implica; a sua preocupação em apreender a razão de ser do
objeto que medeia os sujeitos dialógicos”.
Ao propor uma pedagogia da pergunta, Paulo Freire e Antonio Faundez (1985)
confirmam a curiosidade como parte inseparável do processo dialógico e relacionam a pergunta à
criatividade e ao “espantar-se” como atos característicos da experiência radical da existência
humana e, portanto, como ações fundamentais do pensamento.

28

A gnosiologia procura a validade do conhecimento em função do sujeito cognoscente. (GAMBOA, 2008)
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Ele recomenda que o jogo de perguntas e respostas esteja coordenado de modo a
favorecer a construção de significados e promover uma relação dinâmica entre a palavra, a ação e
a reflexão, articulando a sensação do fato com a apreensão da sua razão de ser, pois a razão não
está dicotomizada do desejo, da sensação e da percepção. Ela se abre à experiência e ao desafio
que a sensibilidade representa, tornando a tentativa de compreensão do mundo uma atitude crítica
e reflexiva, uma curiosidade epistemológica, ou seja, uma atitude epistemologicamente curiosa.
O processo investigativo consiste na capacidade de circunscrever determinada
problemática sem, no entanto, limitar o potencial de reflexão e significação que a pergunta ou a
situação oferece àqueles que se propõem ao seu enfrentamento, estimulados pela curiosidade e
pelo desafio.
O ensinar implica um posicionamento dialógico do educador. A ele cabem a sapiência e a
arte de o formular perguntas e de se submeter aos questionamentos dos alunos, pois é por meio
desses questionamentos que surge a oportunidade do educador rever e atualizar os seus próprios
conhecimentos. Se o educador limita a curiosidade do aluno, inibindo-o a perguntar, ele estará,
com isso, castrando o desenvolvimento da sua própria atitude curiosa. A esse respeito, Freire
(2002, p. 44) comenta:
[...] o professor dificilmente percebe que, ao ensinar, ele aprende também, primeiro
porque ensina, quer dizer, é o próprio processo de ensinar que ensina a ensinar.
Segundo, ele aprende com aquele a quem ensina, não apenas porque se prepara para
ensinar, mas também porque revê o seu saber na busca do saber que o estudante faz.

A pedagogia da pergunta, embora constitutiva da curiosidade epistemológica, não
prefigura uma metodologia de desenvolvimento da curiosidade na formação do professor.
2.5. A CONSCIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO COMO COMPONENTE DA DOCÊNCIA
Ao considerar a própria reflexão uma componente da docência, tratamos de uma
consciência possível29, que significa qualificar essa reflexão no sentido torná-la parte da práxis e
elemento de desenvolvimento profissional do professor.
29

“Trata-se do fato de que, numa conversação, ou... numa transmissão de informações, não há apenas um homem ou
um aparelho que emite informações e um mecanismo que as transmite, mas também, em qualquer parte, um ser
humano que as recebe. Mesmo quando o caminho é muito longo e passa pelo meandro de um encadeamento de
aparelhos e de máquinas, no fim das contas, no extremo da cadeia, há um ser humano, e nós sabemos que a sua

67

FREIRE (2005) fala na indissociabilidade da educação e da investigação temática como
uma concepção problematizadora da educação. Para ele “... educação e investigação temática, na
concepção problematizadora da educação, se tornam momentos do mesmo processo” (p.58).
Como, sendo componente da docência, a reflexão pode ser apreendida? Como se
aproximar de momentos em que esta se evidencie?
Pressupomos essa possibilidade no campo da curiosidade do professor. Procuraremos
evidenciar o que o professor quer saber e como ele chega a se interessar por determinada questão
em função de um tema de ensino que deseja pesquisar.
2.5.1. Ação do professor que pesquisa
O professor como gestor de problemas utiliza a comunicação e a informação para o
gerenciamento e solução de problemas, todavia estes podem ocorrer apenas num nível simbólico.
O trabalho do professor dessa forma é apenas instrumental no qual apenas aplica as soluções já
conhecidas.
De outra maneira, como participante e mentor de soluções na instituição escolar o
trabalho do professor tem, no conhecimento, uma construção permanente podendo assumir as
atividades de ensino como parte da própria aprendizagem.
Nessa construção, o diálogo problematizador é o fundamento de um pensar autônomo que
não adere a ‘slogans’ e fórmulas pré-fabricadas. O processo de intercomunicação é uma interação
que se legitima quando mediada pela realidade na qual os sujeitos estão inseridos.
Assim, os questionamentos a respeito da ação investigativa do professor recaem sobre a
possibilidade de um processo que favoreça a ação autônoma30.
Sobre a pergunta, consideramos como em FREIRE e FAUNDEZ (1985) “[...] a
necessidade de se começar a aprender a perguntar”. (p.45)

consciência não pode ‘deixar passar’ seja o que for e como. Essa consciência receptora é opaca a toda uma série de
informações que não passam em razão mesmo de sua estrutura, enquanto outras informações passam, e outras,
enfim, só passam de maneira deformada” (Goldmann apud Freire, 1995).
30
A autonomia é tomada como em Contreras (2002) em suas dimensões de obrigação moral, compromisso
social e competência profissional, ressaltando a observação do autor de que a interpretação de autonomia está
vinculada também à compreensão de práticas pedagógicas, suas finalidades e as exigências do contexto social.
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O autor evidencia que, para ensinar a perguntar, é necessário aprender explicitando que o
trabalho com as perguntas deve ir além da análise intelectual; segundo suas palavras, deve-se
“[...] viver a pergunta, a curiosidade e testemunhá-la ao estudante.” (op. cit. p.48)
Postula a descoberta de uma relação dinâmica entre as palavras e ações ou entre palavraação-reflexão. Abaixo esquematizamos essas ideias num digrama:

Resposta como descrição pura de palavras
ligadas ao fato

Jogo intelectual
Pergunta
sobre um fato

Resposta como a explicação do fato

Relação dinâmica:
palavra-ação-reflexão.

REALIDADE
Exemplos concretos da própria experiência, estimular as
perguntas em torno da própria prática dessa maneira as
respostas envolvem a ação que provocou a pergunta.
Ação, fala e conhecimento, juntos.

Enfim, o desafio é ultrapassar o jogo intelectual e incorporar em si a necessidade, como
um dos sujeitos de um coletivo, de aprender a perguntar, de aprimorar a prática do entendimento
levando em consideração os diversos aspectos que interferem na interação com o grupo. Mais
propriamente, referimo-nos a refletir sobre a realidade na qual o diálogo se desenvolve, o que
abrange a totalidade de dimensões em que todos os sujeitos participantes estão envolvidos e,
como uma rede articulada, influencia na relação dinâmica entre palavra-ação-reflexão.
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3. O PROFESSOR EM FORMAÇÃO PERMANENTE
Neste capítulo tratamos de propostas e atividades na formação de professores que
envolvem a investigação da própria prática, articuladas à promoção do desenvolvimento da
curiosidade e de ações investigativas.
Entretanto, destacamos primeiramente a relação da formação do professor com as
mudanças no mundo do trabalho, mais propriamente, a influência de exigências feitas aos
trabalhadores (como o trabalho em equipe e a valorização das relações intrapessoais, a
autoformação e permanente capacitação) para a inserção no mercado de trabalho com a formação
permanente do professor.
Compreendemos, como já consideramos anteriormente, que as questões educativas não
podem ser vistas isoladamente, sendo suas componentes contextuais determinantes nas
transformações e, no nosso caso, nas propostas de formação dos professores como investigadores
da própria prática.
Finalmente, realizamos uma revisão de trabalhos sobre a formação de professores de
Matemática. Alguns de caráter diagnóstico e outros encaminham e desenvolvem propostas
relacionadas à investigação da própria prática docente comprometidas com a transformação do
professor em objetivar o ensino em função da aprendizagem.
3.1 ASPECTOS PRELIMINARES
A formação dos professores segundo um perfil investigador, autônomo, flexível,
dinâmico, tem intrínseca relação com as exigências do trabalho no mundo informatizado e
globalizado31.
Particularmente, a literatura da formação de professores e saberes docentes32
(GAUTHIER, 1998, TARDIF, 2002, TARDIF & LESSARD, 2008) indicam a necessidade de

31

Segundo Castanho (2003), a característica essencial do capitalismo é ser um fenômeno dinâmico de ampliação e
redução de limites territoriais nas bases de trocas. Hoje, ele está aliado às possibilidades da expansão da informática,
e vive um momento caracterizado por controles gerenciais sofisticados, diversificação de parques industriais.
2
saberes docentes – algo mais amplificado que o conhecimento, que é considerado o saber adquirido formalmente. O
saber inclui as apreensões que o homem faz, tanto da sua vivência no mundo, como de seu conhecimento mais
sistemático.
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mudanças na formação do professor para desenvolver outros saberes além daqueles atribuídos a
um técnico especializado.
Dessa forma, a caracterização limitada do professor, como técnico especializado, deve ser
superada para dar lugar a novos perfis que levem em conta as exigências atuais da sua atuação.
Desde o início dos anos oitenta, a ênfase em outros saberes além daqueles específicos das
disciplinas tem sido discutida no sentido de evidenciar uma melhoria do processo ensino – na
transformação dos perfis que assumem os professores e nas propostas teórico-metodológicas que
implicam essas mudanças, tanto na formação inicial como na formação continuada. (MENEZES,
1985, SHULMAN, 1987, PONTE, 2005)
A prática do professor de Matemática também tem mudado em função de novas
demandas na formação do cidadão. O ambiente hoje é repleto de informações e tecnologias cujos
efeitos todos nós sofremos. Com isso, discute-se quais os conhecimentos necessários ao professor
que vê ampliado o espectro de tarefas em que tem de atuar.
Como os processos de reflexão e investigação relativos à produção de conhecimentos do
professor e que auxiliam sua atuação estão presentes em sua formação? Essa é uma questão que
se relaciona com a mobilização do professor para atuar com a docência e desenvolver-se
profissionalmente.
3.2 O TRABALHO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Para tratarmos da curiosidade do professor e da investigação na formação docente, não
podemos separar a dimensão educacional de seus aspectos socioeconômicos. Existem motivações
para empreender esforços na formação de um professor investigador da própria prática. A
mudança no mundo do trabalho é uma de delas.
Abrimos um parêntese para dar o contexto em que discutiremos o vínculo das questões de
formação com o papel social da escola, a relação que se pode estabelecer com os perfis
profissionais exigidos dos trabalhadores na sociedade informacional e como os professores em
serviço se inserem nesses novos contextos.
A necessidade de formação na sociedade moderna industrial sempre exigiu elementos
técnicos específicos e que satisfaziam os imperativos das empresas caracterizadas por uma

71

produção era lenta e o consumo restrito. Esse fato promovia mudanças parcimoniosas de
planejamento, além de uma necessidade de controle e previsão nos níveis de estoque.
Como sabemos, isso não significou necessariamente pouco trabalho. Havia necessidade
de veiculação da informação, do transporte e circulação das mercadorias, possibilidades de
mudanças nas linhas de produção, exigência de grandes estoques; com isso, as mudanças eram
planejadas com grande antecedência e em ritmo lento para adequar-se à possibilidade da lógica
da produção.
Com o grande avanço da microeletrônica, a configuração do mundo do trabalho começou
a mudar e a produção, já controlada por processos científicos, torna-se mais sofisticada.
Na sociedade informacional, a mudança dos processos de controle, próprios do modelo
industrial, dá lugar aos elementos de comunicação e informação que passaram a ser fundamentais
para o funcionamento das empresas sendo possível estabelecer mudanças nos aspectos
quantitativos e qualitativos da produção.
Um deles foi vincular as exigências de produtos solicitadas pelo mercado com aquilo que
era produzido, trazendo uma ‘personalização’ dos produtos oferecidos aos consumidores. Outra
mudança significativa foi a velocidade e o detalhamento da informação veiculada que o processo
de informatização permitiu. A rapidez na veiculação e obtenção de dados tornou a comunicação
das empresas muito mais eficaz, permitindo um planejamento mais detalhado e fidedigno que
possibilitou a diminuição de estoques que, aliada a um forte gerenciamento do processo, otimizou
a dinâmica de comercialização.
Esses fatores permitiram que o processo produtivo ouvisse o mercado mediante diversas
estratégias33 e, antes da ocorrência da produção, pudesse adequar-se às demandas.
Essas questões estão presentes no âmbito da caracterização de globalização
contemporânea segundo a descrição de CASTANHO (2003):
“[...] o deslocamento do centro dinâmico do sistema da indústria para os serviços, [...]
pulverização das tarefas produtivas em unidades localizadas em diferentes países [...]
controle unitário do sistema pulverizado mediante sofisticação gerencial da produção
multinacionalizada, proteção do direito de propriedade intelectual [...] avanço da maré
globalizante [...] pela máquina portentosa do mercado que é a mídia, também
progressivamente cartelizada[...]” (p.21)

33

Estas estratégias de mercado se identificam pela intensificação de mecanismo do tipo SAC, ouvidorias, setores de
relacionamento, que estudam os perfis dos consumidores com o objetivo de otimizar a produção.
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Com a facilitação do uso de canais de comunicação, foi possível conhecer mais
especificamente as demandas do mercado; além disso, o processamento e utilização das
informações desde então foram realizados com maior rapidez e desenharam cenários para a
produção que atingem hoje públicos diversificados. Entretanto, é importante destacar que, da
mesma forma, o controle das informações privilegiou o direcionamento e a qualidade dessa
produção.
Essas mudanças deram um impulso ao chamado setor de serviços34 que exigem
interatividade contínua e no qual há a intervenção direta de quem consome, na constituição do
produto. Sobre essa atividade, em particular, destacamos a característica que esse setor tem de ser
visto como uma atividade e não como coisa, isto é, um setor dinâmico e sempre em movimento; e
sendo uma atividade especializada, é preciso habilitar-se constantemente com os elementos
decisivos para desempenhar esse tipo de trabalho (são exemplos de serviços: o setor de
comunicação social, diversos serviços de informática e elementos do setor de trabalhos
sócioculturais, etc.).
A outra face da atividade nesse setor é o foco do trabalho na informatização e no
gerenciamento da solução de problemas independente, muitas vezes, do conhecimento da
atividade fim. Isso significa que, tendo o computador como ferramenta básica de trabalho, é
possível atuar apenas no nível simbólico e desenvolver atividades em áreas diversificadas.
Nesse sentido, um aspecto fundamental de trabalhos ligados ao setor de serviços é o valor
que se atribui às componentes comportamentais nomeadas de capital humano. (GORZ, 2003).
Neste ponto, é importante considerar o paralelo com a questão educacional. Notadamente
a partir da década de 80, professor passa a ser chamado a capacitar-se e profissionalizar-se para
constituir competências específicas da docência, e conhecimentos próprios da atividade docente
passam a ser amplamente estudados procurando especificar qual a formação do professor e que
saberes devem ser mobilizados.
Há, então, um grande avanço nos estudos sobre os conhecimentos do professor
necessários ao trabalho docente, sobre suas experiências positivas de formação aliadas à procura
da autonomia e autogestão.

34

O significado de serviço é o de trabalhos no sentido clássico de servir ao cliente, quanto os que se estabelecem nas
relações com os clientes. (LAZZARATO e NEGRI, 2001)
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Entretanto, interpretada segundo uma ideologia de mercado livre e desregulado, essa
imagem do professor assemelha-se à ideia de ‘capital humano’ e serviu a propostas que
preconizavam a supervalorização do professor como sujeito que também, por livre iniciativa
estivesse sempre em formação, fosse participante e promovesse projetos tomando decisões,
elementos bem pouco valorizados na docência até então, pois seguir prescrições35 e a cultura do
silêncio eram qualidades apreciadas.
As considerações de PRONI (2005) em relação ao trabalho na civilização contemporânea
nos auxiliam a traçar esses paralelos entre as exigências feitas ao professor em consonância com
o discurso da gestão de pessoas no trabalho:
“Na “civilização do automóvel”, a passagem do “fordismo” para o “toyotismo”
representou a adoção de um discurso de gestão de pessoas que valoriza a autonomia, a
responsabilidade, a cooperação e a criatividade dos trabalhadores, ou melhor, dos
“colaboradores” e “parceiros”. Assim, em nome do combate à rotina monótona, às
doenças profissionais e à alienação produzida pela organização taylorista do trabalho,
foram propostas novas formas de gestão, mais flexíveis, mais humanas, baseadas no
autocontrole do indivíduo.” (p.8. grifos nossos)

A formação do professor segundo a lógica da ‘teoria do capital humano’ é, segundo
BIANCHETTI (1999), uma das teorias que se identificam com a filosofia neoliberal36 devido à
sua perspectiva economicista, ou seja, ela incorpora em seus fundamentos a lógica do mercado,
reduzindo a função da escola à formação de recursos humanos.
“O primeiro [o sistema educativo] deve responder de maneira direta à demanda
do segundo [o mercado]”. (p. 94)

Dessa forma, a valorização dos sujeitos, para a composição técnica das forças de trabalho
e a formação para a inserção no mercado, está ligada à ênfase dada à capacitação constante e à
melhoria dos processos de comunicação e relacionamento interpessoal, a capacidade de resolução
de problemas e de interação humana.
35

Podemos observar como exemplos históricos, alguns documentos oficiais como os Programas obrigatórios do
Colégio Pedro II, os Guias curriculares do Estado de São Paulo de 1975, elementos característicos da condução
estrita do que deveriam desenvolver os professores em relação ao currículo.
36
Segundo Santos (2007) o neoliberalismo que prega a abstenção estatal na área produtiva e o poder de controle do
Estado sobre os indivíduos, no caso brasileiro tem-se a destacar a rapidez com que ocorreram dentre outras
transformações nessa direção “... uma filosofia que privilegia os meios materiais e se despreocupa com os aspectos
finalistas da existência [...] Em lugar do cidadão formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário.”
(p.25, grifos no original)
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O professor como formador deve, nessa lógica, adotar esses aspectos característicos para
formar os indivíduos que o mercado de trabalho espera. Entretanto, a valorização da formação
para o mercado segundo um pragmatismo, sem as bases teóricas necessárias, desencadeia uma
formação instrumental. Isso se presta muito mais a formar consumidores do mercado de
formação (segundo a ideia de atualização constante), já que a instrumentalização não promove a
apropriação dos conceitos, mas apenas os invoca como leis máximas a serem seguidas para a
manutenção da chamada ‘empregabilidade’.
O trabalho configura-se não mais como uma relação de venda da força de trabalho
segundo um tempo determinado, mas de incorporação de elementos pessoais ao trabalho como
condição básica para o emprego. Emerge no universo social a discussão de uma nova prática
laboral: o trabalho imaterial37, que envolve serviços, produtos culturais e também aqueles que
envolvem o bem-estar e o conforto (trabalho afetivo), como por exemplo: o turismo e os
trabalhos médicos e sociais ligados à infância e à geriatria.
Enfim, há uma valorização da informação e da comunicação não só nas condições gerais
da produção que confirmam a autogestão e a autossustentação, mas em geral para a formação dos
sujeitos como requisito básico.
Assim, na educação e seus aspectos ligados ao trabalho, pode-se perceber, nas reformas
educacionais e na legislação vigente de inúmeros países, o objetivo de adequar-se a esses
requisitos. No Brasil, a partir da lei LDB: 9394/96, e nas diretrizes para a formação de
professores daí resultantes, encontra-se a compreensão dessas novas condições e a indicação para
a adequação e cumprimento das configurações atuais do trabalho.
Em relação ao exercício docente, verifica-se a mesma situação quanto ao aumento de
atribuições do professor ocasionado pela nova ordem social e produtiva. Há uma interferência no
planejamento e nas ações do professor para que elas sejam desenvolvidas com eficiência e
multiplicidade de competências. Destacamos, nesse sentido, que os professores passam a ser
partícipes da construção do projeto político pedagógico da escola afim de buscar soluções para os
problemas da instituição escolar, num trabalho conjunto com os outros membros da instituição.
Entretanto, na prática ainda é frequente que o professor seja apenas um gestor de problemas em
sua sala de aula, trabalhando isoladamente.
37

“Como a produção de serviços não resulta em bem material e durável, definimos o trabalho envolvido nessa
produção como trabalho imaterial - ou seja, trabalho que produz um bem imaterial, como serviço, produto cultural,
conhecimento ou comunicação” (Hardt e Negri, 2001, p. 311).
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Ao mesmo tempo em que se pretende configurar a participação do dele como agente da
construção do projeto político pedagógico da escola, não se tem, em geral, as instâncias dessa
participação muito bem definidas, nem quanto à forma dessa participação, nem quanto ao direito
de participar das opções nas quais se pautam as decisões.
Certamente, os projetos oficiais, além dos mecanismos de controle38, estabelecem
parâmetros aos dirigentes educacionais que, por sua vez, devem implementá-los, mediante
projetos. Essas ações, em geral, requerem a administração de zonas de conflito no grupo da
escola em relação ao desenvolvimento desses projetos. A maneira como esse movimento se dá,
de certo modo caracteriza o vigor do trabalho coletivo dos membros da escola, em geral,
adequam essas propostas à realidade da escola compondo e desenvolvendo projetos procurando
qualificar o ensino a eles vinculado.
Assim, é forçoso, no âmbito da formação do professor, o desafio de desenvolver o debate
sobre o papel que ele desempenha, sobre sua autonomia39 e sobre o comprometimento exigido
deles para que haja um diálogo com as formas instituídas para a formação ‘que se propõe a
regular o trabalho dos professores’ (POPKEWITZ, 1987 apud CONTRERAS, 2002).
A comunicação e a informação presentes no trabalho docente podem estar ligadas apenas
ao gerenciamento e à solução de problemas num nível simbólico, ou seja, em vez da atividade
fim, do trabalho com o conhecimento, o professor pode ser chamado apenas para executar uma
parcela mínima e já formatada das situações propostas.
A possibilidade de efetivar a participação dos professores nas tomadas de decisões, em
que a curiosidade e o desejo de descoberta e de criação são elementos fundamentais, se opõe ao
controle puro e simples de seu trabalho. Isto significa que há fatores que podem impulsionar ou
se opor à elaboração e implementação de currículos como as desregulações externas e internas ao
campo educacional e no campo da Matemática ou de novas teorias, além da tradição dos projetos

38

A nova ordem produtiva estabelecida atribui às instituições educativas, outros objetivos e ações voltadas à
melhoria do desempenho escolar em todos os segmentos da instituição, notadamente mediante as trocas de
informações entre os diversos sistemas escolares. O estabelecimento de uma comunicação eficaz entre os sistemas de
ensino, mediante avaliações externas como o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), por exemplo,
passam a ser um dos elementos fundamentais na constituição da escola e configura cada vez mais os currículos dos
cursos e os objetivos de formação.
39

Por autonomia do professor entendemos a competência de governar-se por si, refletir criticamente sobre o contexto e decidir
sobre os problemas de sua prática, mas não de forma isolada, e sim, ao contrário, partindo da possibilidade de negociações nas
quais se estabelece um trabalho coletivo.
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curriculares de Matemática (como os programas obrigatórios, guias, propostas, parâmetros e
referenciais).
Nesse cenário, o trabalho com a curiosidade do professor e a busca que este empreende
em compreender as possibilidades e atitudes direcionadas a questionar, para aprimorar sua prática
necessitam de um ambiente propício para se desenvolver.
Se observarmos a história, desde os modelos jesuíticos instituídos nas primeiras escolas
brasileiras, a reprodução baseada na leitura, na repetição e na imitação dos textos clássicos,
segundo a formatação de programas fechados, impunha aos professores atuar mais como
disciplinadores que condicionavam seus alunos e se condicionavam.
Esse modelo de escola pressupõe o desenvolvimento de aptidões, mas sem potencializar o
desenvolvimento do pensamento e da participação de professores e alunos e sujeitando-os ao
domínio da ordem vigente. ANASTASIOU (2001) nos lembra a respeito desse modelo de ensino:
“Buscando garantir a ordem e o sucesso, toda anarquia discente ou docente
devia ser evitada. [...] o conhecimento é tomado como algo posto, indiscutível, pronto e
acabado e consequentemente assim repassado, usando-se a memorização como recurso
essencial do processo de aprendizagem e recurso básico de ensino.”(p.60)

Outro elemento característico é a ideia do ensino como algo vocacional segundo o
desenvolvimento de atividades que pretensamente poderiam ser realizadas sem uma formação
específica, bastando o empenho e boa vontade para exercê-la.
Em períodos mais recentes, podemos perceber resquícios dessas ideias, mesmo depois de
ensino ter se tornado laico: pois nesta condição a escola continuou a ser prescritiva, mas agora
sob a tutela do Estado.
Entretanto, considerando-se o período entre 1950 e 1964, é possível perceber um
movimento de reforma baseado na efervescência científica dessa época. PAOLI (1988) se refere
às propostas de projetos de reforma que pretendiam lutar contra o atraso no padrão de ensino
vigente no país com o desenvolvimento de modelos científicos/ empíricos/ experimentais/
inovadores/ criadores e críticos, associados ao ensino e à pesquisa. A ação de pesquisar era,
então, uma maneira de lutar contra o ensino erudito, livresco de até então.
Todavia a Lei 5.540/68, outorgada no período da ditadura militar separou a pesquisa do
ensino reservando à graduação a formação profissional e à pós-graduação a responsabilidade da
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pesquisa. A transmissão do conhecimento técnico e especializado foi novamente centralizada no
professor com o fundamento de planejar e resgatar os resultados. A pesquisa era basicamente
realizada na área específica de formação, não havendo uma reflexão sistemática sobre o ensino
(ANASTASIOU, 2001).
Assim, durante muito tempo, a autonomia do professor, em qualquer nível de ensino, foi
um elemento a ser limitado principalmente se essas ações e reflexões levassem a uma posição
crítica e a uma sistematização dessa criticidade.
FREIRE (1998) afirma que a prática reprodutora na formação docente destrói elementos
básicos de uma educação que se pretenda crítica e autônoma. Tanto na formação inicial, como na
formação continuada, ou seja:
“na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática” (p.44)

A tarefa na formação de um discurso teórico e fundamentado deve iniciar-se pela
curiosidade, ainda que ingênua e próxima ao senso comum, no início, caminhe em direção a uma
curiosidade epistemológica que é crítica, fundamentada e sempre em construção.
Na década de 80, já com a abertura política, os formatos das licenciaturas começaram a ser
discutidos em diversos fóruns, e a formação do professor tanto inicial quanto continuada
começou a ser questionada, pela insuficiência dos modelos vigentes.
Um dos polos desses debates é a relação entre a teoria e a prática, para a reformulação dos
cursos de formação de professores, que propunham alternativas de reconstrução de cursos
utilizando espirais teoria-prática-teoria e ação-reflexão-ação, na formação inicial. (ANDRÉ et al,
1999).
A experiência de interação cooperativa por meio da resolução de problemas baseada no
pensamento reflexivo emerge como fundamento desses debates, nos quais os autores passam a
compreender os professores como profissionais prático-reflexivos (SCHÖN, 2000).
Com o objetivo de estabelecer uma sistematização do ato de refletir durante a ação, é
retomado esse mesmo fluxo, agora, com reflexão feita após a ação com um distanciamento maior
(SCHÖN, 2000).
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A estrutura dos problemas a serem resolvidos pelo professor tem a ver com problemas de
sua prática docente os quais devem ser investigados por ele. Além disso, considera-se o aspecto
coletivo da atividade reflexiva, junto à criação de um ambiente colaborativo e de compreensão
propício ao ato reflexivo GERALDI (2003).
Ao conceber o professor que investiga sua ação docente e, portanto, gera conhecimentos,
é imediata a necessidade de que ele esteja em formação constante. Dessa maneira, não é mais
possível assumir a docência como algo improvisado, já que as reflexões e ações que o professor
realiza potencializam a construção de conhecimentos específicos resultantes desse movimento.
Assim, o que faz parte da identidade profissional do professor, ou seja, que
conhecimentos lhe são necessários para ensinar nesta época de mudanças econômicas, sociais e
tecnológicas, em que o pensamento linear não é suficiente para atuar sobre os problemas que
chegam à escola?
É cada vez mais frequente a necessidade de levar-se em consideração as redes de
intercâmbio entre as pessoas, a comunidade, e os aspectos ligados à subjetividade como parte da
realidade que o professor enfrenta na sala de aula.
No desenvolvimento e determinação dos conhecimentos, atitudes e valores necessários à
docência na atualidade, são fundamentais elementos como a autonomia, a ética e o
aprimoramento constante do professor, os quais devem estar presentes de maneira intercambiante
e em direção à socialização profissional.
Isso nos obriga a considerar aspectos da formação permanente do professor, notadamente
aqueles que se relacionam à visão crítica e democrática na investidura nos projetos
desenvolvidos.
IMBERNÓN (1998) enfatiza o caráter de síntese de componentes como: cultura,
contexto, ética, desenvolvimento do conhecimento disciplinar e metodológico e didático que
devem estar presentes na formação dos professores, como um todo necessário ao desempenho da
profissão.
Nesse sentido, a formação continuada deve proporcionar diferentes momentos para
atividades que promovam o desenvolvimento conjunto e harmonioso dos conhecimentos
específicos e do processo de ensino–aprendizagem, articulando-os ao conhecimento da profissão
pela experiência e pela reflexão sobre ela, aliando, assim, a teoria à prática.
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Sobre esse aspecto DINIZ - PEREIRA (2000) assinala que as mudanças sociais trouxeram
a preocupação de incluir, na formação docente, aspectos que envolvem a discussão a respeito do
universo mais próximo no qual o professor trabalha. Envolvem, ainda, a construção de uma
identidade profissional, na medida em que o professor passe a questionar o ensino de produtos
desconexos à realidade de sua instituição.
O autor destaca a defesa de SOARES (1993 apud PEREIRA, 2000) sobre a necessidade
de formação na qual o professor vivencie o processo de produção do conhecimento. Segundo a
autora, na formação, tanto inicial como continuada, é comum se socializar apenas os produtos e
não os processos que produziram esses produtos.
GIROUX (1997) vai, além ao sugerir que os professores reflitam sobre a natureza e a
finalidade da formação, enfatizando que é necessário educar para assumir riscos, para a mudança
institucional e em favor da democracia nas escolas. Dessa forma, atribui aos professores a
categoria de intelectuais transformadores classificando a atividade docente como forma de
trabalho intelectual.
Essa perspectiva de formação de professores nos parece significativa quando se observa a
necessidade de um olhar crítico para projetos de formação continuada que propõem a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem no sentido de evitar cursos que compreendam uma lógica
mercadológica externa às necessidades desses profissionais.
Aliar o fazer pedagógico com o fazer social, cultural, político e econômico terá papel
fundamental no processo de reflexão e participação dos professores nas possibilidades de
planejamento de ações educativas significativas.
Não há no Brasil diretrizes para programas de formação continuada40, por isso é
importante que o professor identifique os principais problemas que precisa debater para intervir
na organização de atividades que a valorizem com temas relevantes para ele.
Nessa perspectiva, os processos investigativos são considerados processos de vir a ser que
configuram a identidade profissional do professor quando este se transforma na interação com o
ambiente e, simultaneamente, o transforma. E ainda:

40

Isso está sendo esboçado com a instituição do Conselho Técnico-Científico da Educação Básica (2008-2010), órgão vinculado
à CAPES, que tem entre as suas atribuições a assessoria na elaboração de diretrizes específicas da entidade no que diz respeito à
formação inicial e continuada
http://www.capes.gov.br/sobre/ctceb.html acesso em 03/03/2008
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“No encontro com os outros (tanto os alunos como mães e pais, colegas e outros setores
sociais), a autonomia profissional ou, caso se queira, a emancipação, deveria começar
juntamente com essa sensibilidade moral, pelo reconhecimento de nos próprios limites
e parcialidades na forma de compreender os outros”. (CONTRERAS, 2002, p.188)

Investigar os avanços e dificuldades da prática da curiosidade, como a prática do diálogo
na problematização das questões educativas, inclui considerar a emancipação do professor, que é
o desafio de comprometer-se com o contexto em uma aproximação crítica com os processos
sociais e institucionais que o condicionam ou libertam em relação a sua prática docente.
Descarta-se a emancipação como adesão a categorias de pensamento prefixadas e tomadas
como verdadeiras a priori, ainda que muito populares, pois é uma visão dogmática que
impossibilita a apropriação pelo professor, de subsídios que podem auxiliá-lo no enfrentamento
da conformação a que os sujeitos possam ser submetidos.
Referimo-nos à ideia de emancipação também, segundo a possibilidade de valorizar a
diversidade das posições e aspirações humanas, e a singularidade com que os docentes podem
viver suas crenças, as esperanças e as utopias para a sua vida de trabalho.
Os direcionamentos apontados acima são parte de uma transformação do professor na
maneira de ver e atuar no mundo, é um direcionamento à autonomia que é uma um processo
contínuo e progressivo de emancipação. Assim a curiosidade deve ultrapassar níveis vitais
tornando – se um ato de comunicação e de participação dos sujeitos em que a base se dá pelo
testemunho, com práticas que superam abordagens pedagógicas burocratizadas, com privilégio
das respostas.
A autonomia à qual nos referimos está sempre em movimento e se centra na necessidade
de humanização, articulada a decisões que o professor venha a tomar, como experiência de
liberdade.
Há, necessariamente, uma dimensão axiológica nessa compreensão de autonomia docente
que ultrapassa a autogestão para assumi-la como um processo construído que transita da
curiosidade ingênua que evolui à curiosidade epistemológica. É uma curiosidade que seja
permanente em relação ao ensino, à aprendizagem que pressupõe um encontro com o outro, no
dizer, no agir e no sentir, num trabalho que se dá entre os sujeitos envolvidos na formação.
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Pressupõe o imperativo de procurar desvendar, o mais possível, os próprios limites e
possibilidades numa busca rigorosa. A busca permanente, num processo dialético41, na qual a
pergunta está sempre presente, estabelece as bases dos projetos, isto é, compreende a práxis
conjugada também a projetos individuais42, e a transformação do mundo sobre a base de
condições dadas. (SARTRE, 1966)
Sendo assim, uma busca constante é a própria realidade humana, ou seja, a realidade
humana é projetar-se, para ir além de si mesmo e, ainda que a busca seja condicionada, a
superação está presente no ato humano, pois temos conhecimento da realidade quando a
transformamos (REBOREDO, 1994).
3.3 FORMAÇÕES E A INVESTIGAÇÃO DOCENTE
Neste item, fazemos uma revisão de alguns estudos que evidenciam a pesquisa como parte
da formação docente. Nas suas mais diversas dimensões, este tema tem sido motivo de discussões
entre acadêmicos, entre professores da escola básica, em órgãos oficiais e, em grupos plurais nos
quais estão presentes representantes diversas comunidades envolvidas com a formação do
professor.
A temática da investigação do professor tem sido largamente estudada e também utilizada
como metodologia de trabalho aliada às atividades inseridas em projetos de formação inicial e em
diversas modalidades de formação continuada de professores, sejam elas promovidas por
instituições ou por grupos voluntários.
Além disso, essa temática também está presente em projetos e programas de pesquisas
que tenham o envolvimento de professores como programas de mestrado e doutorado, e como
participantes em pesquisas-ação participativas, por exemplo, ou ainda, como sujeitos das
pesquisas, o que sempre foi mais recorrente de se ver.

41

A existência da realidade humana dada pela história é marcada por superações dialéticas, ou seja, nas mudanças
sempre há uma negação e, ao mesmo tempo, a preservação do que antes estava estabelecido; pelas oposições; ao
marcá-las e manifestá-las um nível superior de elevação, parece reduzi-las.
42
A concordância de Sartre com o materialismo histórico significa a possibilidade de pensar a práxis também pela
ótica da noção do projeto individual, uma vez que a dialética do movimento histórico contém a subjetividade e
permite pensar a práxis envolvendo uma relação dialética entre objetividade e a subjetividade.
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Todos esses estudos, independentemente de ter como objetivo pesquisar sobre a
investigação realizada pelo professor em formação ou sobre a própria prática como temática, têm
como pano de fundo o universo relativo à formação em conjunto com o universo investigativo.
Por esse motivo, estabelecemos um recorte buscando trabalhos que façam referência a
atividades desenvolvidas pelo professor da escola básica que tenham como pressuposto a
necessidade de investigar. Procuramos mostrar, nas iniciativas de investigação dos docentes, o
desenvolvimento de uma atitude curiosa43, ou seja, a presença de reflexões e ações docentes para
deliberar sobre as inquietações advindas do cotidiano escolar no qual os professores estão
inseridos.
FIORENTINI (2003) analisa dissertações e teses produzidas no período de 1978 a 2002
sobre professores que ensinam Matemática. Os resultados sobre a influência na constituição do
professor apontaram para a necessidade de estruturar uma formação específica para a licenciatura, diferente
da desenvolvida nos cursos de bacharelado (Koga, 1998); conhecer e considerar as crenças e concepções do
futuro professor, buscando ampliar e desenvolver sua autonomia e sua consciência metacognitiva (Santos,
1993) e utilizar a reflexão sobre a própria aprendizagem (Darsie, 1998).
Sobre a formação inicial, a pesquisa de FIORENTINI (op.cit.) revela ainda que, em
relação à estrutura curricular das licenciaturas, os estudos indicam a importância do envolvimento
do coletivo de professores que nela atuam (Camargo, 1998).
Além disso, Gonçalves (2000) e Brasil (2001) tratam do problema da formação
profissional do formador de professores, ou seja, da não formação teórico-prática, em Educação
Matemática. Eles concluem que os formadores que lecionam disciplinas específicas tendem a se
restringir às abordagens técnico-formais dos conteúdos que ensinam; por não terem adquirido
formação para explorar e problematizar outras dimensões como as histórico-filosóficas,
epistemológicas, axiológicas e didático-pedagógicas que estão relacionadas ao saber matemático
e são consideradas fundamentais à formação do professor, como sustentam, entre outros,
SHULMAN (1987) e TARDIF (2002).

43

Uma prática de ação e reflexão crítica, com rigor crescente, das questões que ocorrem cotidianamente e que têm reconhecida
prioridade para o sujeito curioso, no sentido de motivá-lo e de interessá-lo em ocupar-se com atividades de sistematização do
conhecimento.
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Outros estudos analisados (Koga, 1998; Bonete, 2000 e Reis, 2000) mostram que ainda
sabemos pouco sobre que conhecimentos são fundamentais à formação docente em Matemática.
Dessa maneira o autor considera relevante procurar respostas para perguntas como: que
experiências têm sido relevantes à formação do professor de Matemática?
Entretanto, essa pergunta tem permeado trabalhos sobre a formação do professor desde os anos 70
até o início dos anos 80 (STENHOUSE, 2007; SHULMAN, 1987; NÓVOA, 1992) e também do professor
de Matemática ( BICUDO, 198?) surgindo em reflexões que procuram debater a fragmentação do ensino
dos conteúdos a distância entre tópicos de ensino específicos e suas dimensões pedagógicas, e a insuficiência
de metodologias de ensino centradas em resultados.
Na tentativa de superar as dificuldades dos modelos de formação até então vigentes surgiram novas
propostas que ressaltam o valor da formação como um processo dinâmico, contextual, ligada a processos
coletivos para especificar os caminhos que constituem o professor tanto nas situações de formação inicial e
da continuada.
BICUDO (198?) salientava à época em relação ao professor em exercício, que este procurava
respostas para os problemas relacionados como à relação ao ensino e a aprendizagem dos alunos, ao que se
esperava dele como professor e qual atitude teria diante da insuficiência de uma formação fragmentada:
“Na busca de superar essa situação de insatisfação, de desassossego, [o professor] volta-se
para a matriz geradora da sua formação e procura por cursos que possam mostrar-lhe o que fazer para
acertar. Como a questão do conhecimento específico falou primeiro e mais alto, escolhe cursos de
Matemática.
Entretanto, isso não é suficiente, pois os outros componentes da situação escolar continuam
presentes e não aclarados, não podendo, assim, aparecer o próprio sentido da Matemática e do seu
ensino.” (p. 47)

E hoje, qual deve ser a formação do professor de Matemática para que ele possa atuar sobre as
demandas atuais da educação, desde a universalização do ensino e os requisitos mais diretamente ligados a
ele como participante ativo nas questões da escola: na composição do currículo, nas decisões coletivas e na
convivência com a comunidade do entorno escolar?
NÓVOA (1992) ressalta as tendências presentes em vários países para instituir um
estatuto próprio para os professores, seguindo novas formas de organização dos saberes
disciplinares (saberes da Matemática, física, etc.), modalidades de ensino em equipe, na criação
de espaços de cooperação entre professores e a também afirmação de uma colegialidade para
fazer frente ao controle estatal, típico até os anos 80.
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Entretanto, em um congresso em Darlington de 1978, STENHOUSE (2007) considera
especificamente o conceito de emancipação ao referir-se ao professor como investigador e sobre
a investigação na ação, como um meio para um fim e não um fim em si mesmo:
“[...] a essência da emancipação como eu a vejo é que reconheçamos a
autonomia para rejeitar o paternalismo e o papel da autoridade e a obrigar-nos a utilizar
critérios” (p. 24)

Na evolução dessas ideias ressaltamos o aspecto coletivo, que se impõe como um dos
determinantes da reorganização dos professores na direção de uma prática docente autônoma.
Mesmo que a prática coletiva e o compartilhar de ideias não sejam recorrentes no cotidiano do
professor, estão presentes a necessidade de debater a especificidade das questões a serem resolvidas no
ambiente escolar e na relação existente com as ações e reflexões dos professores. As soluções no contexto de
atuação dos professores não são fechadas, não há uma única resposta; elas são pertinentes ao momento exato
em que ocorrem, exigindo conhecimentos, estratégias, investigações e a manutenção do diálogo amplo entre
professores, alunos e outros envolvidos com a escola, para compreender a realidade na qual ocorrem os
problemas e para conduzir e encaminhar soluções.
COCHRAN-SMITH E LYTLE (1999), citadas em DINIZ-PEREIRA (2002), consideram a
necessidade da pesquisa dos professores e defendem que estas devem ser estimuladas nos programas de
formação continuada e em serviço, mas salientam também que é uma condição apenas necessária para uma
nova estruturação na formação do professor como pesquisador da própria prática, pois é imprescindível, em
conjunto, que se formem redes de comunicação e se criem fóruns para tal.
As autoras reafirmam que o professorado conhece o ensino segundo uma perspectiva
interna, ou seja, segundo sua própria ação intencional e das visões de outros professores da
própria escola que venham a incorporar.
Segundo essas perspectivas, COCHRAN-SMITH E LYTLE (2002) consideram que os
professores, como pesquisadores, incluem em suas análises a bibliografia que provém da
investigação conceitual ou empírica dos próprios professores, as discussões em grupos de
pesquisa, ou as reflexões produzidas pela participação em oficinas de formação. Essas ações se
estabelecem como pontos fundamentais para a condução do processo de ensino e da formação
permanente do professor, pois nesse caso existe uma busca constante e sistemática em conjunto
com uma dinâmica dialógica.
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No Brasil, várias iniciativas consideram a investigação dos professores como processos que
exploram seus questionamentos e que investigam a prática em trabalhos colaborativos entre a escola e a
universidade. Esses trabalhos enfocam a produção intelectual dos professores como uma fala autorizada e
que se revela no processo de trabalho, nas produções escritas e nas experiências, os problemas e dilemas que
vivenciam na escola e os encaminhamentos e soluções que encontraram para a superação dos mesmos.
As iniciativas que visam a colaboração entre professores da escola e professores universitários, têm
criado lugares potenciais de investigação e prática e sobre o ensino em conjunto com a formação dos
professores.
Essas são ações de formação que propõem momentos de discussão sobre a prática e visam
problematizar o ensino objetivando favorecer a compreensão crítica da prática docente. Para
todos os professores, universitários ou não, essas iniciativas procuram estimular o
desenvolvimento da curiosidade e do envolvimento dos participantes em um movimento de ação
e reflexão segundo objetivos coletivos e individuais relativos tanto ao ensino quanto à pesquisa.
Consideramos, a seguir, alguns trabalhos que mostram propostas diversificadas e diferentes
segmentos como a universidade, escola e comunidade. Além disso, destacamos os propósitos desses
trabalhos, a relação entre os participantes e a dinâmica dos processos que envolveram esses projetos.
NACARATO e GRANDO, et. al (2006) reuniram um grupo de trabalho inicialmente com o
objetivo de criar um ambiente propício ao desenvolvimento de pesquisas na e sobre a prática
pedagógica, utilizando oficinas de geometria como pano de fundo. O grupo constituiu-se de
professores e futuros professores, e da equipe de organização e aplicação, composta de duas
formadoras e duas alunas do curso de licenciatura em Matemática.
O objetivo foi analisar as possíveis dimensões colaborativas que emergiram no trabalho
do grupo para investigar a própria prática pedagógica em geometria. Esperavam que o estudo da
geometria contemplasse a produção de saberes dos conteúdos pedagógicos do conteúdo e saberes
curriculares (Shulman, 1988) e a ligação da teoria e da prática em conjunto com os conteúdos
trabalhados em sala de aula.
Para potencializar um trabalho colaborativo, foi proposto que as professoras e os
licenciandos elaborassem, aplicassem e refletissem sobre situações de sala de aula relativamente
ao ensino de geometria. O papel das formadoras foi o de facilitar as discussões com as
experiências quanto aos fundamentos teóricos do ensino da geometria.
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Relativamente às dimensões colaborativas (BOAVIDA E PONTE, 2002) propiciadas
pelas dinâmicas, as análises mostraram um grupo com características de ações voluntárias e um
objetivo comum no ensino e aprendizagem de geometria. Além disso, apesar dos participantes
terem procedências diferentes quanto à comunidade de origem – professores em exercício,
graduandos e pós-graduandos – os autores percebem um crescimento do grupo na aquisição de
uma identidade no âmbito da universidade.
Nas dinâmicas apresentadas, os autores embasam seu entendimento sobre indícios de
aprendizagem profissional da e sobre a docência, dentre eles o compartilhamento dos saberes
durante as atividades práticas; tempo de preparação das aulas e o amadurecimento de ideias; os
momentos de análise, a apresentação e discussão da aula; possibilidade de reflexão sobre a
própria prática e avaliação do processo vivenciado.
Com relação ao grupo como comunidade de aprendizagem compartilhada, os trabalhos
desenvolvidos nessas oficinas demonstram ações de aproximação com temas de estudo de
geometria - debates, registros e sistematizações - o que poderíamos indicar como um caminho de
uma curiosidade epistemológica dos participantes.
Em seu depoimento um deles ressalta a diferença dessa oficina com outros modelos de
formação já frequentados pelos professores em relação aos aspectos ligados à metodologia de
trabalho. Avalia que essa oficina valorizou os saberes das professoras, e promoveu a perspectiva
de que são possíveis práticas docentes mobilizadoras e vigorosas.
A ideia de isolamento do trabalho docente parece ter sido quebrada nessa oportunidade
pela troca de experiências e pelo compartilhamento de diferentes metodologias de ensino dos
professores. Além disso, as questões relativas à pesquisa da própria prática abrangeram o trabalho
coletivo mostrando a possibilidade da construção de conhecimento compartilhado entre os
professores que, segundo eles próprios, mesmo não se tendo a mesma maneira de ensinar, com as
trocas de experiências é possível aprender.
Outro ponto significativo do trabalho foi a articulação de licenciandos e professores da
escola que permitiu aos primeiros entrarem em contato com a instituição escolar, e que, a nosso
ver, é uma maneira mais acolhedora de receber os licenciando, pois as atividades desenvolvidas
junto aos professores oportunizam desmistificar o trabalho em sala de aula, vivenciando a
realidade junto ao professor em serviço e conhecendo os saberes que desenvolvem em aula. As
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ideias, as metodologias, o diálogo com os alunos podem ser vivenciados e debatidos com os
professores.
Ao final, os autores entendem que houve dois momentos em que foi possível identificar
dimensões colaborativas, na atividade de aula conjunta entre professores, graduandos e pósgraduandos e entre a equipe de pesquisa: as duas formadoras, as auxiliares de pesquisa e as duas
licenciandas.
Em outro trabalho, MOURA, et al. (2001) nos mostram o desenvolvimento de possibilidades de
investigação de docentes da educação infantil, relativo ao ensino de conteúdos da Matemática, num projeto
assumido pela escola para aprimorar o trabalho com a Matemática, propondo-se a estudar e implementar
mudanças com o auxílio de um grupo vindo da universidade.
O projeto “Quando brincar é aprender... Matemática” foi um projeto desenvolvido a
partir de 1998 com docentes da educação infantil. Por solicitação da escola ocorreu uma
assessoria da Oficina Pedagógica de Matemática, da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo, para um aprofundamento teórico-prático em Matemática
A construção do Projeto fundamentou-se nas atividades de ensino (Leontiev, 1988)
realizadas coletivamente em situações de reflexão pré-ativa, interativa e pós-ativa da prática,
objetivando a percepção, por parte das professoras, do caráter formador da atividade de ensino.
Os trabalhos partiram do conhecimento do professor e de sua inserção na realidade
escolar. Essas dinâmicas permitiram partilhar significados desencadear modificações na
realização das atividades que foram ocorrendo, segundo os autores, num processo de criação e
desenvolvimento.
O processo de desenvolvimento profissional das professoras foi sustentado pela reflexão
para/na/sobre a ação docente junto a um projeto pedagógico com ações intencionais de
elaboração, aplicação e reflexão de atividades de ensino objetivando ao professor aprimorar o
conhecimento na/da sua profissão.
Por meio da problematização do conhecimento matemático, deu-se a interação entre os
sujeitos e a possibilidade de mostrar o potencial da Matemática na solução de problemas
cotidianos. As situações-problema elaboradas, cujas soluções puderam conduzir a elaborações de
novos conhecimentos, abarcaram conteúdos e a própria prática docente com ações desenvolvidas
com o grupo e buscavam:
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– Definir conceitos básicos em educação e em Matemática;
– Refletir e (re)conhecer pressupostos teóricos que sustentam ou não a prática em sala de
aula;
– Discutir, elaborar, aplicar e avaliar as atividades de ensino (reflexão pré-ativa, interativa,
pós-ativa)
– Produzir um projeto de Matemática para a educação infantil. (p.6)

O desenvolvimento da formação implicou situações de debates, por atitudes colaborativas
e de conflito sóciocognitivo, nas quais a mediação teve papel fundamental para a aprendizagem
da profissão docente.
Além disso, a melhora da prática docente e o desenvolvimento profissional dos
envolvidos firmaram-se como expectativa recíproca entre os participantes do projeto,
compreendido como uma pesquisa colaborativa.
Partiu-se de um projeto já existente na escola sobre sua releitura e análise para a
construção de um novo roteiro de alfabetização - Matemática na Educação Infantil sistematizado pelo grupo, numa produção escrita que se tornou referencial para o trabalho com a
disciplina. Essa atividade orientou a aprendizagem das professoras e significou partir de uma
intenção, passar por uma adesão, para tornar-se decisão. Segundo os autores, isso significou
assumir a dimensão do concretamente pensado, com a tendência de, não apenas de concretizar a
proposta, mas de pensar sobre, legitimar, concretizar e, novamente, pensar, caracterizando um
movimento de reflexão-ação-reflexão.
O processo pelo qual o grupo passou demonstra a necessidade de um movimento primeiro
de reflexão quando da apresentação de referenciais teórico-metodológicos, para a prática docente,
apoiado nas experiências pessoais e profissionais de cada professor. Segue-se, então, um
movimento de ação, de nova reflexão, compondo a lógica da ação-reflexão-ação.
O projeto materializou-se na sala de aula por meio das atividades de ensino que foram
percebidas na sua dimensão transformadora — como instrumento social desencadeador da
formação do professor. A compreensão do profissionalismo como um processo de aprendizagem
da profissão, significa perceber, no processo profissionalizante do professor, como ele aprende a
ser e estar professor.
Em relação à ocorrência de aprendizagem e a possibilidade de direcionar-se à um
conhecimento mais elaborado, esse grupo utilizou o conceito de Vygotsky de zona de
desenvolvimento proximal que direciona a aprendizagem a um nível potencial e, nesse caso, a
sistematização das ideias para a alfabetização Matemática na educação infantil.
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Assim, poder-se-ia compreender que há um campo de possibilidades para a formação
como a zona de desenvolvimento proximal, ou de acréscimo, por parte dos sujeitos, ao
aprimoramento da própria percepção da realidade.
No caso dessa EMEI, no momento inicial da produção do projeto, partiu-se de um
referencial, que se apresentou como condicionante para as professoras começarem a lidar,
concretamente, com a elaboração de uma proposta de Matemática.
Além da existência de fatores ao mesmo tempo condicionantes e constituintes de uma
relação interdependente para a organização do projeto, os autores destacam a existência de um
referencial teórico e prático; a credibilidade na proposta de formação; a organização pedagógica
da escola; a figura da coordenadora pedagógica; a possibilidade de opção individual.
Com isso, concluem que a realização desse projeto tem permitido às professoras
principalmente: iniciarem um movimento no sentido da assunção do compromisso com o
conhecimento matemático contextuado historicamente; a crença no movimento de elaboração,
discussão, aplicação e reflexão das atividades de ensino como fundamental para o processo de
formação docente; definir conceitos matemáticos: aprender para poder ensinar; compreender o
jogo e a história virtual como recursos metodológicos e não como conteúdos matemáticos;
exercitar a prática de registro; problematizar as intervenções do professor nas atividades de
ensino.
Em sua pesquisa de doutorado, GUÉRIOS (2002) trabalha com observações em espaços
de formação e prática docente, segundo contextos de trabalho coletivo e colaborativo em
experiências no Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática e Ciências Físicas e
Biológicas da UFPR. O objetivo foi compreender como os sujeitos se constituem
profissionalmente em pensamentos, ações e saberes, identificando elementos significativos da sua
formação para compreender a prática pedagógica, ou seja, investigar o processo de
desenvolvimento profissional de professores formadores e de professores do ensino fundamental
e médio que atuaram no Laboratório.
O foco das observações foi o interesse dos professores por determinadas atitudes suas
frente a situações didáticas, as transformações que foram ocorrendo em sua ação docente e
também o papel que o espaço de formação desempenhou nesse processo.
As atividades realizadas no Laboratório evidenciaram que o processo de desenvolvimento
profissional do professor está vinculado a circunstâncias inter-relacionadas e que, apesar da oferta
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de recursos ou modelos prontos a melhoria da prática escolar era apenas aparente não bastando
para uma mudança efetiva na ação dos professores.
Dessa maneira, foram propostos processos que ultrapassassem a utilização de inovações e
recursos ‘procurando desenvolver uma postura frente ao ensino que os sensibilizasse para o ato
criativo em seu cotidiano, para o aprimoramento de sua atuação’ e conduzisse à autonomia dos
professores para o desenvolvimento de seus próprios recursos e projetos.
Profissionais procedentes de diferentes comunidades convivem no laboratório:
professores formadores, do ensino fundamental e médio, e alunos das licenciaturas que atuam
numa prática sistemática e continuada na criação de projetos de inovações metodológicas num
contexto real de trabalho.
Isso permitiu um ‘intercâmbio de ideias, a vivência com o outro, os múltiplos olhares, as
construções individuais tendo no grupo elementos desencadeadores, muitas vezes, o próprio
norte’, mostrando que a formação do professor se dá em movimento contínuo de ações e
reflexões que determinam as mudanças no fazer dos sujeitos, nas concepções e posturas diante do
conhecimento e de sua prática pedagógica.
Os resultados mostraram que o processo de desenvolvimento profissional do professor
acontece pelas trocas intersubjetivas com outros sujeitos da prática educativa e pela busca de
sentido sobre o que somos e o que fazemos. Além disso, pode-se concluir que a perspectiva de
prática pedagógica inovadora reside na postura interrogativa, questionadora, investigativa,
exploratória e de produção e negociação de sentidos perante o saber que o professor e os alunos
apresentam como sujeitos críticos e autônomos.
Os processos constitutivos dos professores nos espaços intersticiais foram compostos de
elementos e condições fundamentais para a emergência desses processos de formação, que dizem
respeito a um trabalho coletivo no qual estão presentes a formação e prática pedagógica nas
escolas, com novos referenciais teóricos e com a assunção do risco de novas experiências
didáticas na escola e, em conjunto com a reflexão permanente e sistemática antes, durante e após
a realização das experiências didáticas.
Para atuar de modo que seus atos didáticos extrapolem o diretivismo das paredes das salas
de aula foi preciso mais que modalidades didáticas ou propostas metodológicas que deflagraram
tais processos Todavia, é a busca partilhada de sentido para o que faziam, e para o modo como
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faziam, que os fez evoluir, que os levou a produzirem outras práticas e a estabelecer em outras
relações com o conhecimento escolar.
Assim, foi sendo construída a trajetória deste espaço de formação docente, que foi
estudada no período de 1985 a 2000, e para a qual o Laboratório foi fundamental como instância
mediadora e dinamizadora.
COCHRAN-SMITH E LYTLE (2002) analisaram 21 trabalhos que em princípio não foram
realizados com a intenção de serem publicados, mas sim para o registro e como contribuição feita
pelos docentes. Essas produções dizem respeito a professores de escolas primárias, secundárias e
a contextos de formação de pessoas adultas, segundo uma divisão entre trabalhos empíricos diários de professores, investigações orais e estudos de aulas, e trabalhos teóricos - os ensaios.
Esses trabalhos foram separados ainda em três amplas áreas do conhecimento da pesquisa
em educação. A primeira fala da linguagem, aprendizagem e leitura-escritura dos professores,
estudantes e também de pais, assim como das formas de aprendizagem mútuas. Numa segunda
área, figuram trabalhos relativos à socialização profissional, à colaboração entre professores e à
natureza dinâmica do trabalho docente, e numa outra os trabalhos debatem a investigação do
professor como modelo de investigação e levantam questões sobre as funções e estratégias da
investigação dos professores, sobre o desenvolvimento profissional e a geração de conhecimento
por meio da vida profissional do docente.
Desses trabalhos faremos referência particularmente àqueles relacionados às duas últimas
modalidades. Na tabela44 apresentada a seguir traçamos um panorama dos trabalhos segundo a
tipologia assumida pelas autoras e as áreas temáticas em que tais trabalhos estavam vinculados,
descrevendo aspectos desses artigos que evidenciam a condução dada pelo professor à
investigação proposta.
Temática

Teórico
s
Ensaio

Modelo
de análise

44

Socialização profissional, colaboração

A investigação do professor como modelo de

entre

investigação,

professores

e

a

natureza

desenvolvimento

profissional

e

dinâmica do trabalho docente.

geração de conhecimento.

JOE identifica três eixos da análise que

BRODY e mais onze estudantes de formação inicial

relata: o poder, a avaliação do estudante

trabalham de maneira colaborativa analisando 33

e a avaliação do professor.

ensaios

desenvolvidos

por

eles

mesmos

Os nomes dos autores citados de forma reduzida constam da bibliografia deste trabalho, a partir do trabalho de
COCHRAN-SMITH E LYTLE (2002).

92

FECHO

levanta

questões

atividade

leitora

dos

defende que

estes

sobre

a

individualmente e produzidos em um curso, para

professores

e

construir

sobre

o

ensino

e

a

uma

aprendizagem e para a emergência de perguntas

interpretação

sobre a relação entre a teoria pedagógica e as

perspectiva

próprias experiencias na formação inicial. Nesse

especial sobre a teoria e a investigação

trabalho, os autores revelam como aprendem quando

educacional e o reconhecimento de que

levantam perguntas justapondo teorias e práticas e

esta

comparando

comunidade
determinada

constituem

significados

de
com

perspectiva

uma

está

relacionada

os

esquemas

teóricos

com

os

integralmente ao fato de valorizar os

fenômenos correspondentes.

professores como profissionais e como

PINCUS analisa a lógica de sua própria evolução

intelectuais.

como professora e como docente investigadora

BROWN descreve o nexo entre seu
interesse emergente pelas perspectivas
feministas e a transformação que se
produziu nos textos que ela passou a
utilizar em suas aulas e as solicitações
que faz a seus estudantes para dar sentido
a esses textos. Analisa o significado que

examinando ensaios que foram escritos durante um
período de cinco anos para uma variedade de
audiências e contextos. Seguindo o que denomina a
‘pista dos textos’, Pincus reinterpreta seu trabalho
para explorar sua própria mudança pessoal e sua
relação com as mudanças que ocorreram em sua
escola quando iniciou uma reestruturação.

essa proposta trouxe para o próprio

SIMS rastreia a evolução de suas próprias perguntas

desenvolvimento, assim como para as

sobre o desenvolvimento da experiencial leitura e

investigações que ocorreram em suas

escrita dos alunos de uma escola secundária,

aulas para adolescentes grávidas e pais

centrando-se num aluno para ela, até então

adolescentes.

‘invisível’. Utiliza seu diário como fonte de dados e
também entrevistas e protocolos com os estudantes,
e perguntas e recomendações de seus colegas, num
processo complexo de investigação social.

HARRIS apresenta o ensino como parte
de um enigma complexo de culturas
o clima social e político da época.

Diários

Experimentais

escolares e comunitárias, suas histórias e
JUMPPY E STRIEB estudam o uso que
os professores fazem de seus diários em
tarefas colaborativas, curriculares e de
avaliação. Analisando junto com seus
estudantes pontos dos diários individuais
e

dialógicos,

mostram

como

os

professores de mundos diferentes podem
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enriquecer

os

próprios

quadros

de

referência de maneira recíproca, sobre o
ensino, aprendizagem e escolarização.

KANEVSKY submeteu uma análise realizada sobre
a evolução na aprendizagem de uma criança do
primário a uma revisão descritiva, a uma discussão
coletiva com outros professores em reuniões num
centro de estudos, com o objetivo de aprofundar seu

Investigação oral

trabalho. As perguntas e respostas dos participantes
auxiliaram a traçar um perfil da criança e, segundo
recomendações
pensadas

vindas

desse

processo,

reformulações sobre as

preocupações

da

professora,

foram

questões e

trazendo

novos

questionamentos.
COLGAN-DAVIS
professores

recolhe

primários

experiências

quando

exploram

de
os

significados de suas próprias experiências como
aprendizes, os pressupostos sobre as expectativas
escolares e as realizações dos alunos.
WUNNER examina a forma uma escola

Estudos das aulas e das escolas

constrói a socialização profissional dos
professores

ingressantes

no

sistema

educativo.
Por meio de entrevistas e análise de
documentação e notas de campo, o autor
levanta que os professores ingressantes
poucas

vezes,

são

convidados

a

questionar os pressupostos da escola. Em
especial, analisa a vida laboral de um
sujeito durante 20 anos fornecendo
detalhes de uma escola urbana como
lugar de trabalho.
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Os trabalhos mencionados evidenciam a preocupação dos professores com questões do
próprio cotidiano escolar e de como essas situações têm sido elaboradas pelos professores. O
registro dessas análises mostra a preocupação em comunicar aos seus interlocutores os caminhos
criados e a valorização de metodologias de trabalho e de investigação que legitimem o processo
que empreenderam.
Selecionamos dois trabalhos, em particular, por mostrarem mais detalhadamente os
trabalhos desses professores e por versarem sobre pontos discutidos em nosso trabalho: a
dinâmica de perguntas e respostas, os processos colaborativos e a prática de investigação da
própria prática.
O primeiro explora perguntas, respostas e recomendações de grupos de professores num
trabalho realizado na Cooperativa de Aprendizagem Docente – CAD, onde são explorados esses
processos em seus próprios trabalhos (Philadelphia Teachers Learning Cooperative, 1984).
Uma análise de dois anos sobre a evolução na aprendizagem de uma menina do ano
primário foi submetido pela professora a uma revisão descritiva, que foi discutida coletivamente
com outros professores em reuniões que frequentes num centro de estudos45, o que permitiu
aprofundar o trabalho da professora, num processo de investigação oral, em que perguntas e
respostas puderam traçar um perfil da menina à medida em que a professora ia respondendo as
questões dos participantes aprofundando as descrições.
Para haver recomendações do grupo, eram necessárias informações sobre a aula e seu
funcionamento, sobre os recursos e meios oferecidos pela escola. Daí a estratégia da professora
escrever de tudo o que se vê na aula. Como procedimento, a professora anota as recomendações
sem respondê-las ou dizer se irá ou não aplicá-las. Compreende-se que essas perguntas e
sugestões servirão para que ela possa reformular suas questões e preocupações, o que gera novos
questionamentos.
A revisão descritiva é um modo de conhecimento que implica uma série de valores
concretos e de pressupostos sobre a infância, a aprendizagem, o ensino e a escolarização, e uma
forma de conhecer uma criança e seus valores; possibilita também estabelecer sugestões baseadas
nas perguntas e nas preocupações que a professora transmite.

45

CAD
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Os professores afirmam que a participação nessas revisões amplia sua visão das situações
permitindo novos ângulos; promove um conhecimento descritivo, diferente do abstrato, que é
externo à pessoa. A descrição se torna um hábito mental, um gênero, uma arte de olhar.
O segundo trabalho diz respeito a uma experiência vivida por uma professora de ciências
em Matemática, como investigadora da própria prática quando atuou no estágio, ainda na
formação inicial, neste trabalho levanta o que pôde aprender durante esse primeiro ano como
professora.
Samona Joe relata uma experiência vivida por uma professora de ciências em Matemática
investigando a própria prática quando atuou na formação inicial ainda no estágio. Nesse trabalho
levanta o que pôde aprender durante esse primeiro ano como professor identificando três eixos
que informam a análise de seu trabalho: o poder, a avaliação do estudante e a avaliação do
professor.
O relato se inicia com a identificação da autora como professora afro-americana que
ensina Matemática e ciências para alunos do ensino médio de uma escola pública. Ao iniciar as
aulas, junto à professora da sala sente a animosidade e a falta de cooperação logo quando se
iniciou a leitura das regras da escola. Pergunta-se então se a professora não poderia ter começado
a aula de outra maneira e com outro tom de voz mais acolhedor chamando à participação.
Ao final do primeiro dia, as perguntas giraram em torno da relação de poder que as
diferenças de gênero, raça e classe, em relação ao ensino e à aprendizagem dos estudantes e da
possibilidade, como educadora, em orientar a questão do racismo, em outras palavras, como a
consciência de raça influencia na avaliação que faz de seus alunos e também sobre seu
desenvolvimento docente.
Partindo da definição do que é poder, a educadora relembra escritos anteriores sobre a
organização das aulas, concluindo a dificuldade dos alunos em deslocar-se de um grupo a outro e
como isso confirma e que as diferenças se constroem socialmente, deixando de fora aqueles que
iniciam com menos oportunidades. Além disso, colocam-se questões sobre quanto essas
diferenças a afetam, à medida que afetam seus alunos. Procura depois explorar com os alunos
questões de poder a partir do que eles pensam sobre esse assunto, solicitando que escrevessem
em inglês para que todos pudessem compreender.
A autora, partindo da ideia de há consenso em que a forma mais poderosa de poder é o
conhecimento, espanta-se ao ouvir a resposta de seus alunos à pergunta sobre o que faz uma
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pessoa poderosa. Responderam que ter poder é ser inteligente, e que a inteligência é considerada
aquela em que nasceram. Constata, daí, uma primeira dificuldade com a avaliação.
Considera ainda as normas de avaliação e as forças externas que se impõem concluindo
que a única maneira de fazer frente a esses controles é também avaliar seus estudantes exercendo
o controle sobre as bases do processo de aplicação do currículo.
Todavia compreende os poderes estabelecidos influenciam as provas e causam tensão nas
normas de avaliação quando se exige uma certa pontuação em Matemática para o ingresso na
universidade, o que alimenta uma indústria meritocrática. Contra isso, propõe o portifólio como
modo de permitir que os estudantes despertem suas tendências e prioridades e que sejam
contempladas várias abordagens de ensino e aprendizagem.
Encerra considerando que apesar de se sentir confortável em ensinar determinados
conteúdos, é preciso prescindir disso em função de um conteúdo valioso.
Em síntese, os estudos evidenciam que os espaços coletivos de reflexão podem
representar uma alternativa de apoio para uma iniciação menos traumática, principalmente se
ancorados em discussões, em aprendizagens e em investigações sobre a própria prática.
Esses trabalhos mostram a necessidade de se procurar uma especificidade na elaboração
de cursos de formação de professores de Matemática, incluindo na formação a valorização do
trabalho coletivo e elementos de uma formação humanista que destaque não só os aspectos
didático-pedagógicos, mas também o caráter histórico-filosófico e axiológico.

3.4 SOBRE O PROFESSOR EM INÍCIO DE CARREIRA

A formação permanente do professor inclui pensar iniciativas sobre sua inserção, como
professor novato ou, ainda, em formação inicial, que propiciem experiências capazes de dar
início à exposição de suas ideias, debater de maneira fundamentada sobre suas concepções, enfim
iniciar uma formação para aprender a perguntar e investigar elementos do ensino e aprendizagem.
Um momento especial da formação dos futuros professores são os espaços reservados
para o estágio. Nas licenciaturas de ciências e Matemática podemos destacar, por exemplo, uma
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diversificação desses espaços que tem impulsionado resultados com novos contornos que têm
sido objeto de estudo, como no caso das tutorias.
No seu trabalho de doutoramento, JORDÃO (2005) realiza um estudo de caso no qual
analisa uma experiência no estágio supervisionado de alunos da licenciatura de biologia, numa
proposta de trabalho coletivo centrado numa pesquisa-ação. O objetivo da pesquisa foi analisar a
contribuição dessa modalidade de estágio para a elaboração dos saberes profissionais dos
licenciandos. Baseado em referenciais da pesquisa-ação e dos saberes docentes, a autora conclui
que os estagiários realizaram reflexões de caráter técnico e prático ao longo do processo,
enunciando saberes curriculares vinculados aos fins educacionais, sempre próximos das questões
da sala de aula, corroborando as questões já assinaladas nos trabalhos mostrados anteriormente e
que inquietam os professores em início de carreira.
A autora observa que o caráter emancipátorio enunciado pela teoria da pesquisa-ação
quase não se manifestou e conclui que a experiência mostrou importantes avanços na formação
de saberes necessários à docência e melhorias no desenvolvimento pessoal.
Outras experiências têm ocorrido em outros espaços da formação inicial - como
disciplinas reservadas à prática de ensino - que, por meio de propostas de desenvolvimentos de
projetos, privilegiam o estudo do ensino específico com temas diversificados, como é o caso do
currículo proposto por LEODORO, et al.(2005) para formação inicial de professores de física que
contemplavam disciplinas nomeadas de projetos de ensino. Ali, o objetivo é trabalhar com temas
de interesse da física segundo a elaboração de um projeto para o ensino na escola básica. A
intenção é contemplar experiências iniciais com o ensino ao longo do curso.
O trabalho com esses elementos de formação está presente também no início de carreira
do professor, todavia, há diferenças entre os universos de formação e de atuação do professor
onde assuntos de ordem profissional ganham relevância.
Podemos, nesse sentido, apontar o estudo de ROCHA (2005) sobre a re-constituição dos
saberes de professores de Matemática nos primeiros anos da docência. Nele, a autora destaca a
passagem de aluno a professor como caracterizada por um período de intensas aprendizagens,
confirmando que os desafios, angústias, dilemas e sentimentos de satisfação, responsabilidade e
alegrias são característicos dessa fase.
Ao analisar a trajetória de dois professores, a autora conclui que ambos têm a percepção
de que o trabalho docente demanda um saber-fazer próprio, local, construído e mobilizado pelo
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professor no trabalho diário. Além disso, esse estudo revelou que a constituição profissional
docente, nos primeiros anos de carreira:
–

provém de múltiplas e complexas interações;

–

tem a formação inicial como processo importante, todavia é no trabalho docente que
os saberes da profissão são compreendidos, mobilizados e re-significados,

–

A importância de um contexto de reflexão e compartilhamento de percepções,
experiências e aprendizados nos encontros de prática de ensino e estágio
supervisionado.

A autora também observa a falta de articulação entre os conteúdos do curso e a prática nas
escolas pela carência de estudos sobre a gestão da vida profissional e a legislação.
No mesmo sentido, BEJARANO & CARVALHO (2003) realizaram um estudo sobre as
experiências sistemáticas de uma professora de ciências. Esta confirma que há uma preocupação
em se estudar bem os conteúdos e em desenvolver atividades experimentais, dada a insegurança
que provém de precisar assumir as diversas dimensões nas práticas docentes. Segundo esses
autores, a dificuldade de assunção de perspectivas investigativas de ensino se deve também à
longa experiência como estudantes de ciências, quando são pacientemente ‘inoculados’ com a
perspectiva tradicional, desenvolvendo crenças que apóiam essa perspectiva (p.15).
Estes estudos indicam questões importantes para a pesquisa sobre formação de
professores. Elas remetem às dificuldades e possibilidade de operar mudanças nas concepções,
nas crenças e nas emoções no âmbito dos programas de formação inicial e continuada. As
propostas de consolidar novas bases para o desenvolvimento da docência indicam a necessidade
de articular teoria e prática à formação permanente do professor como um ponto fundamental de
sua trajetória profissional.
A prática como elemento de formação tem sido tomada por grande parte da pesquisa no
sentido de instituí-la como categoria epistemológica em que se evidencia o estudo da influência
de atividades exploratórias e investigativas de ensino.
A imagem do professor pesquisador da própria prática está ligada a um processo de
sistematização das ações docentes, já que estas normalmente ocorrem como um saber particular
dos professores e que não é (ou é pouco) explicitado.
Todavia, considerar o professor como pesquisador da própria prática exige compreender
quais os moldes dessa pesquisa; inclui, também, a necessidade de saber como ele se compreende
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diante desta denominação e como age diante disso, qual possibilidade de envolvimento em
processos investigativos, como são dadas condições para que práticas investigativas ocorram.
Em nosso estudo, buscamos as evidências da manifestação da curiosidade dos
professores com relação ao próprio aprendizado, seja dos conteúdos matemáticos, seja do seu
ensino. Legitimamos o caráter positivo da curiosidade inicial e de seu aprimoramento, segundo
uma prática cada vez mais rigorosa, quer dizer, pela consciência possível46 dos professores que,
por meio de um questionamento fundamentado e permanente de suas condições históricas, se
direcione para a consciência crítica e a curiosidade epistemológica.

3.5 TENDÊNCIAS DAS PESQUISAS SOBRE O PROFESSOR COMO PESQUISADOR
O paradigma do professor como pesquisador (teacher-researcher) está presente nas
pesquisas de outros países como inovação na pesquisa em educação. Podemos perceber aspectos
associados a esse paradigma na pesquisa de vários temas da Educação Matemática, como a
prática docente, a relação teoria-prática, e na formação inicial e continuada de professores. Isso
tem amplificado as pesquisas segundo um panorama em que o professor é visto como um sujeito
que decide e investiga os diversos temas concernentes à sua prática, ao seu entorno e que
estabelece uma relação com a teoria realizada pelos pesquisadores universitários.
Para responder a questões que atualmente dinamizam os debates sobre a Educação
Matemática e sua pesquisa, ENGLISH (2002) propôs a pesquisadores de várias partes do mundo
o desafio de procurar antecipar problemas nesse campo considerando a dinâmica que alguns
assuntos ganharam no debate sobre os problemas da Educação Matemática no século XXI. Essa
organização resultou numa publicação47 que apresenta três assuntos discutidos na esfera global e
que catalisam mudanças nos estudos nacionais e internacionais sobre a Educação Matemática.
Eles fizeram emergir temas prioritários e questões sobre a pesquisa em educação para o século
XXI, que resumimos abaixo.
3.5.1 Catalisadores das mudanças

46
47

Ver capítulo 1
Handbook of International Research in Mathematics Education.
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• As provas nacionais e internacionais de Matemática
As provas externas às escolas têm levado algumas nações a questionar o conteúdo de seus
currículos pelo debate do quê e como ensinar Matemática. Além disso, o desenvolvimento de
currículos por órgãos oficiais e organizações profissionais, como o NCTM em 2000, tem
aumentado o debate sobre qual o ‘melhor’ currículo de Matemática para este milênio.
Na verdade, em muitos casos esses exames têm servido como base para uma revisão da
prática de ensino e da organização da escola para a melhora da educação.
•

A influência de fatores sociais, culturais, econômicos e políticos
São fatores de grande impacto na Educação Matemática e nos esforços de pesquisa, com

muitos dos problemas educacionais sendo alimentados por valores opostos àqueles que têm o
poder de decidir. A controvérsia recorrente é o objetivo essencial na Educação Matemática, que
permanece o mesmo: satisfazer as necessidades de todos os estudantes.
Sua importância no mercado global aumenta a demanda por trabalhadores com
habilidades voltadas para a Matemática do futuro e com habilidades tecnológicas. Isso faz
repensar as experiências Matemáticas que são oferecidas aos alunos em termos de conteúdo, das
abordagens, das formas de acesso à aprendizagem e do acesso a uma aprendizagem Matemática
de qualidade.
ENGLISH (2002) assinala ainda que, segundo Tate & Rousseau (cap. 12) que os
estudantes que não tiveram esses acessos podem ter limitados seu potencial humano e suas
oportunidades econômicas.
•

A crescente sofisticação e disponibilidade da tecnologia
As novas tecnologias estão aumentando as transformações na Educação Matemática,

pelas numerosas as oportunidades disponíveis para os estudantes e professores, como as
comunidades de aprendizagem que se ligam por videoconferência e outros equipamentos que
diversificam os planos e o desenvolvimento da área. Enfatiza-se, entretanto, que a tecnologia não
é capaz de substituir a própria Matemática, nem seria capaz de melhorias de sua aprendizagem
sem progressos em seus currículos.
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Argumenta-se que o impacto da tecnologia na aprendizagem Matemática não pode ser
separado de se considerar também globalização como responsável pelo processo e por estabelecer
a “aldeia global” (Skovsmose & Valero, Cap.16).
•

A crescente globalização da Educação Matemática e sua pesquisa
Toma-se a ideia de globalização como em Skovsmose & Valero (Cap.16), ou seja, que a

globalização se refere ao fato de que eventos em uma parte do mundo, podem ser causados, e,
mesmo tempo, influenciar eventos em outras partes do mundo.
Na Educação Matemática, o maior avanço tecnológico tem aumentado a globalização em
inúmeros aspectos, incluindo o desenvolvimento do currículo e a natureza da pesquisa.
A globalização levou também a maior similaridade dos documentos curriculares, mais que
diferenciá-los, e essas similaridades têm sido estáveis, incluindo-se o fato de que as mudanças no
currículo de um país, frequentemente, têm refletido em outros ao cabo de alguns anos, isso tem
motivado estudos comparativos.
De outra forma, a fundação do PME48, em 1976, diminuiu barreiras geográficas ao
permitir trocas de várias heranças social, cultural e Matemática. Preocupando-se em promover
contatos internacionais e trocas de informações científicas na psicologia da Educação
Matemática, ele alimenta a pesquisa interdisciplinar nesse campo e promove um entendimento de
aspectos psicológicos do ensino da Matemática.
O ICME49, que iniciou seus estudos em 1984, também tem sido uma força na globalização
da Educação Matemática. Já em 84, abordou questões como: O que é a pesquisa em Educação
Matemática?; Quais as são seus resultados?
Nessa oportunidade reuniram-se representantes de diferentes grupos para debateram sobre
suas visões e abordagens procurando entendimentos sobre o que deveriam discutir quando se fala
de pesquisa em Educação Matemática.
Para localizar os temas e perguntas para o Handbook, segundo a compreensão de que a
pesquisa em Educação Matemática deve objetivar uma maior contribuição tanto teórica como
prática, ENGLISH (2002) solicitou aos autores que abordassem as pesquisas que fazem diferença
para ambos e considerassem os seguintes direcionamentos para definir a investigação:

48
49

PME – Psychology of Mathematics Education
ICME – International Congress on Mathematical Education
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1. Antecipar problemas e conhecimentos necessários antes de eles se tornarem
impedimentos para progredir;
2. Traduzir problemas futuros em questões que possam ser pesquisadas;
3. Traduzir as implicações da pesquisa e do desenvolvimento da teoria em formatos que
possam ser utilizáveis por profissionais e por aqueles que fazem as políticas de educação;
4. Facilitar o desenvolvimento de comunidades de investigação para centrar-se em
prioridades negligenciadas ou em oportunidades estratégicas.
O quadro realizado pelo autor e reproduzido a seguir explica os temas prioritários e sob
que aspectos eles foram considerados pelos autores:

AVANÇOS
NAS
TEORIAS
Alunos
Professores
Contextos de
aprendizagem

Acesso democrático ao
longo da vida, a ideias
poderosas (Powerful Ideas)

Avanços nas
metodologias de
pesquisa

Influências das
tecnologias
avançadas

Sobre esses temas foram organizados os artigos.. Abaixo, fazemos referência à três no que
se refere à relação teoria e prática.
No capítulo dois, MALLOY50 aborda o tema do acesso democrático às ideias
Matemáticas, que ele denomina de ‘Powerful Mathematical Ideas’ (PMI), o significa que as
ideias Matemáticas têm o potencial de promover habilidades, conhecimentos e entendimentos
para tornar um cidadão educado, que use seus direitos políticos. Para a autora:
“O ponto chave do acesso democrático ao ensino da Matemática é o nosso entendimento
e a procura de uma nova maneira de pensar sobre o ensino e aprendizagem da
Matemática que tenha o comprometimento moral com o bem comum, bem como as
necessidades individuais” (p.17)

50

Carol E. Malloy professora da University of North Carolina at Chapel Hill.
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Ela reforça que a realização e compreensão desigual da Matemática, pelo mundo todo,
demandam dos educadores investigações sobre novas opções para o seu ensino. E reafirma uma
velha máxima: ‘se nós sempre fizermos aquilo que sempre fizemos, nós conseguiremos o que
sempre conseguimos’.
A autora aponta três benefícios da educação democrática em Matemática: inclusão,
compreensão da Matemática e aplicação dela em problemas que tratam da justiça social e da
equidade.
Ainda sobre o acesso democrático, considera-se que os educadores podem determinar
os temas e abordagens que compõem as PMI e que os programas internacionais de Matemática e
o NCTM Standards (2000) podem ser tomados como referências coletivas para tal. São
destacadas as habilidades com números, álgebra, geometria, medidas, estatística na composição
do currículo; e abordagens como a resolução de problemas, raciocínios – reconhecimento de
padrões, conjecturas, generalização e provas formais – conexões entre tópicos de dentro e fora da
Matemática, comunicação sobre ela e suas diferentes representações em outras áreas de
conhecimento.
MALOY considera ainda que a disposição positiva para a Matemática e o entendimento e
uso da tecnologia auxiliam na resolução de problemas e no desenvolvimento do hábito de pensar
a matéria. Essas experiências levam estudantes a serem criativos e flexíveis para pensar
criticamente, aceitar a opinião dos outros e usar a Matemática em contexto.
Em Research Design in Mathematical Education: Focusing on design Experiments,
LESH51 (cap.3) abordou a questão: Que tipo de projeto de pesquisa tem provado ser
especialmente proveitoso em Educação Matemática e que princípios existem para melhorar (e
avaliar) sua utilidade, seu poder, seu compartilhamento, etc.?
O ponto de vista é metodológico e nomeado como design experiments. O objetivo é que
os participantes, cujas formas de pensar estão sendo investigadas, projetem os artefatos de
pensamento usando um processo que envolve uma série de ciclos iterativos de testes e revisões.
Isso leva a formas de pensamento dos participantes que evoluem e tornando mais claros os
subprodutos desse modelo, que inclui pistas de documentos verificáveis as quais revelam
aspectos importantes sobre o desenvolvimento do que ocorre.
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Professor Richard Lesh professor da Purdue University
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O autor considera que a maioria das pesquisas publicadas, das apresentadas em
congressos e dos muitos projetos financiados fazem pouco para avançar no que se sabe a respeito
de sistemas complexos que são importantes para os educadores matemáticos serem capazes de
entender e explicar. Ele destaca, portanto, as seguintes então tendências nos desenhos de
pesquisas atuais:

•

Compreensão coletiva sobre a natureza do desenvolvimento do pensamento matemático
das crianças e a natureza do ensino eficaz, aprender a resolver problemas em áreas
específicas que ligam os conceitos dos números inteiros, racionais com o raciocínio
algébrico inicial.

•

O progresso em direção a uma teoria construída (problemas, ferramentas, modelos
teóricos, pesquisa em literatura, pesquisa em procedimentos) revendo os modos de
condução das pesquisas por meio de conceitos e teorias de outras áreas.

•

Novos padrões ou procedimentos de pesquisa para acompanhar o desenvolvimento de
novos problemas e novas perspectivas.
Sobre esse último ponto, o autor considera diferentes tipos de experimentos como:

entrevistas clínicas, análise de vídeos, observação naturalística e uma variedade de paradigmas
em pesquisa-ação ou de professores-na-atuação-de-pesquisador. Esses novos desenhos
metodológicos esboçam uma multiplicidade de informações quantitativas e qualitativas, as quais
frequentemente abrangem modelos de currículos e softwares envolvendo técnicas de ciclos e de
interação.
Nesse sentido, podem ocorrer problemas para a aceitação das pesquisas: estudos
significantes podem ficar amarrados por falhas metodológicas, estudos relevantes podem ser
rejeitados por possuir um desenho (uma metodologia) não familiar e falhas conceituais podem ser
aceitas quando empregadas pesquisas com desenho tradicional. Sempre é necessário ser
cuidadoso para que os padrões adotados não sejam obsoletos ou inadequados.
Dois fatores exercem especial influência no desenho das pesquisas feitas pelos educadores
matemáticos:
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1 – pretende aumentar radicalmente a relevância da pesquisa para a prática, envolvendo
frequentemente profissionais na identificação e formulação dos problemas a serem localizados e
na interpretação dos resultados ou em outras funções chave do processo de pesquisa.
2 – é crescente a realização de pesquisas, quer sejam de pesquisadores com foco nas capacidades
dos estudantes, ou grupos de estudantes, de professores, ou escolas, quer seja de outra
comunidade relevante que envolvam as maneiras de pensamento de cada um destes como
‘resolvedores de problemas’. E que isso envolva um sistema complexo, dinâmico, ativo,
interativo, autorregulado e continuamente adaptável a competências que geralmente não podem
ser reduzidas a listas e regras de ações.
Dentre os mais importantes sistemas que os educadores matemáticos devem investigar
estão aqueles que:
a – não ocorrem naturalmente, por serem construções humanas;
b – não podem ser isolados porque a totalidade de sua natureza muda se forem separados do
sistema complexo em que estão imersos;
c – não podem ser observados diretamente, mas podem ser conhecidos pelos seus efeitos;
d – estão dormentes antes da ação. Inicia a ação quando se age sobre eles.
Assim, os modelos com base na manufatura são inadequados para explicar os padrões e
regularidades em sistemas complexos. Estes sistemas estão além dos sistemas descritos por
combinações lineares unidirecionais, como mecanismo causa – efeito que são descritos por
formas fechadas da álgebra básica ou da estatística.
No ponto de vista anterior à Educação Matemática, os estudantes, professores, cursos,
currículos, ferramentas de aprendizagem e mentes são todos sistemas complexos. Sendo assim,
esses têm enorme influência no desenho da pesquisa, nos critérios apropriados para medir a
qualidade da sua relevância.
A condução da complexidade de maneira disciplinada é a essência do desenho da pesquisa
em Educação Matemática. As pesquisas relevantes incluem as ciências cognitivas, sociais,
Matemáticas e uma gama de outros pontos de vista. Longe de ser um processo de uso de técnicas
aceitas de uma maneira correta, a pesquisa em Educação Matemática é um processo de
desenvolvimento de conhecimento partilhado.
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Frequentemente, o tipo de pesquisa em Educação Matemática de que mais se precisa é
tentar fazer a diferença entre a teoria e a prática, quer dizer, ir além de relatar com precisão as
maneiras de pensar e agir ou de relatar todos os passos no progresso de uma investigação.
Envolve a solução de problemas reais, o desenvolvimento de uma comunidade que adotou
uma linguagem partilhada, bem como modelos, metáforas, regras, ferramentas e princípios.
Consequentemente, muitos critérios que determinam a qualidade da pesquisa focam diretamente
o modo de avaliar o alcance dos produtos de pesquisa quanto à significação, utilidade,
compartilhamento, etc.
A pesquisa atual em Educação Matemática pressupõe interações sofisticadas envolvendo
vários níveis e tipos de pesquisas e de profissionais
Por fim, o artigo aborda o significado de projetos para os professores. Focados no
desenvolvimento do conhecimento que traz diferença positiva no ensino e aprendizagem da
Matemática, os pesquisadores em Educação Matemática procuram desenvolver modelos de
pesquisa com os quais visam aumentar a relevância da pesquisa para a prática.
Entretanto, adverte sobre três pontos que descartam a visão ingênua de que os professores
perguntam e os pesquisadores respondem, são eles
1- Não há uma divisão clara entre pesquisadores e professores, há muitos tipos e níveis de
ambos e o processo de desenvolvimento do conhecimento é muito mais cíclico e
interativo que a afirmação acima. Os professores não são os únicos em que as crenças e
ações exercem forte influência sobre o que acontece na aula. Outras influências incluem:
os administradores, que fazem as políticas, especialistas em currículo, etc. e outros cujo
conhecimento não pode ser menos importante que o dos professores. Na Educação
Matemática muitos são os que são conhecidos como pesquisadores que tendem a ter forte
reputação como professores, como professores de educação, como desenvolvedores de
currículo ou desenvolvedores de software. Sendo a recíproca verdadeira.
2- Formas úteis de pensamento usualmente precisam ser iterativas e recursivas, com a
representação, pelas pessoas, de múltiplas perspectivas. As declarações de problemas significam
mais dificuldades bem formuladas. [...] As inovações educacionais nunca são implementadas
completamente; elas funcionam apenas parte do tempo, em algumas situações, para algumas
propostas, de algumas formas e para alguns estudantes. A pseudo informação de que “este
trabalho (ou política) funciona!” não é suscetível de ser útil para aqueles que tomam as decisões
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educacionais. Consequentemente, as análises que ocorrem em tradições distintas como entre
pesquisadores e professores, os especialistas em avaliação e os que desenvolvem currículo,
entre observadores e observados, não são observadas pela mesma ótica.
3- Dentre os desafios e oportunidades que são mais importantes para os educadores
matemáticos, muitos são tão complexos que não são localizados efetivamente usando-se
resultados de uma pesquisa isolada. Ao invés de pensar em um estudo particular, em parte de
estudos e soluções para problemas, é mais razoável esperar que resultados de muitos estudos
devessem contribuir para o desenvolvimento de teoria (ou modelo) que deveriam ter retorno
significativo num período prolongado de tempo. É por isso – em adição aos fatores de utilidade,
poder e capacidade de compartilhamento – que um maior número de estudos é um fator
determinante e significativo para os resultados de pesquisa. Todavia, um número maior de
pesquisas é também um fator que pode tender a confundir as linhas que separam pesquisadores
e profissionais.
Finalmente nos referimos ao artigo de MALARA & ZAN52 (cap.22) que aborda a relação
entre teoria e prática explorando o modelo dos professores como ‘tomadores de decisão’ e
desenvolvendo os fatores que influenciam a tomada de decisões (conhecimento, percepção, e
emoção). Assumem decisões dos professores na educação e na Educação Matemática segundo as
situações complexas que vinculam a teoria e a prática. Dessa maneira discutem critérios de
qualidade que garantam explicitar essas decisões. Por fim as autoras defendem a colaboração
entre professores e pesquisadores como a reconciliação entre teoria e prática, ilustrando com dois
exemplos. Estabelecemos a seguir os principais pontos desse trabalho.
Sendo a pesquisa em Educação Matemática influenciada por essas diferentes concepções,
hoje ela tem sido reconhecida como uma disciplina científica sem conexão com a realidade
social e com as necessidades mais urgentes dos professores. Estes, por sua vez, são descrentes em
relação à teoria poder auxiliar no objetivo primeiro da docência de renovar do ensino.
Ao estabelecer os professores como ‘tomadores de decisão’, as autoras explicitam que o
desenvolvimento de atividades em sala de aula exige decisões imediatas, além de outras
instâncias em que a decisão, individuais ou coletivas, pode depender de reflexões e debates,
contudo acrescentam que essas decisões são sempre compostas pelo conhecimento, as crenças e
as emoções que os professores possuem.
52
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108

Além de tudo, as decisões sobre as atividades de ensino dependem também das
interpretações dos professores que associadas aos elementos citados anteriormente e a uma
metodologia de trabalho precisam desenvolver um o ambiente propício para a realização das
atividades, sendo que estas podem ou não promover a modificação do conhecimento dos alunos.
Sobre o conhecimento retomam os estudos a respeito da estruturação do conhecimento do
professor e como se vê nos trabalhos de Shulman (1986). Destacam a importância de
conhecimento de conteúdo pedagógico, sugerido no estudo de Balacheff (1990, p. 269):
O objetivo é construir um corpo fundamental de conhecimento sobre fenômenos e
processos relacionados ao ensino e aprendizagem em Matemática. O propósito social
de tal tarefa é capacitar professores para que eles mesmos planejem e controlem a
situação de ensino-aprendizagem, e não reproduzam processos prontos. Este
conhecimento deveria permitir aos professores resolver os problemas práticos que eles
encontram adaptar sua prática para a sua sala de aula real.

Sobre as crenças dos professores destacam dois pontos: as crenças sobre Matemática e as
crenças sobre ensino e aprendizagem de Matemática. Além de outras questões devem a ser
levadas em conta como as crenças sobre seus alunos.
As autoras consideram a influência das crenças dos professores na implementação de
novos programas ou projetos experimentais, alertando para a possibilidade de ao colocar em
prática o projeto os professores, tendo que cumprir os objetivos mantendo suas características,
fazer escolhas didáticas que vão contra o espírito de um projeto; em outras palavras, consideram
que a relação entre a teoria dos professores e prática pode tornar-se problemática.
Um elemento importante nas decisões dos professores é a reflexão que os professores
fazem sobre a própria prática, tema que as autoras consideram segundo de acordo com Schön53
(1983) quando afirma que pela prática reflexiva os professores tornam-se conscientes do quê eles
estão fazendo e porque, assim sendo a consciência é, portanto o produto do processo de reflexão.
As pesquisas em ensino de Matemática também apontam a necessidade para a reflexão dos
professores sobre sua própria prática (Jaworski, 1998; Mason, 1990).
Jaworski (1998) usou as seguintes palavras para definir o tipo de prática e os resultados de
tal reflexão, isto é, prática reflexiva: “A essência de prática reflexiva no ensino poderia ser vista
como o fazer explícito de aproximações e processos de ensino, para que eles possam tornar-se os
objetos de investigação crítica” (p. 7).

53

Obra original
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Ligada à reflexão a consciência lida com habilidades metacognitivas e a auto-regulação
ou controle daquelas habilidades. Os dois aspectos estão rigorosamente ligados no sentido que
consciência de nossos recursos poder levar a ativar processos reguladores.
O último aspecto discutido sobre as decisões dos professores é ligado às emoções. A
mudança de estar ciente para desempenhar o papel de controlar processos, não é automática, e é
influenciada por muitos fatores.
De acordo com Mandler (1984), a experiência emocional, que é subjetiva, resulta da
combinação de análises cognitivas e reações fisiológicas. No entanto, não é a experiência por si
só que causa emoções, mas a interpretação que damos à experiência. Esta interpretação é
influenciada pelas crenças do indivíduo e assumem um papel importante nas discrepâncias
perceptivas ou cognitivas.
A importância reconhecida de aspectos emocionais na resolução de problemas e em
processos de decisão indica a influência das emoções dos professores e alunos durante o processo
de ensino-aprendizagem ensino.
Os constrangimentos do contexto deixam uma dupla influência nas decisões dos
professores como nos vínculos objetivos, por exemplo, fatores como o tempo necessário para
explicar um tópico, prescrições dos programas, e número de alunos. Estes vínculos, percebidos e
interpretados pelos professores de acordo com seus objetivos, valores, e crenças, traz à tona
emoções, as quais influenciam os processos de decisão dos professores.
As autoras ressaltam que o comportamento dos professores que diverge do cenário
planejado pode ser derivado não diretamente do contexto, mas de emoções provocadas no
contexto, em particular, da ansiedade despertada pelos constrangimentos do tempo e pela
dificuldade de administrar incertezas.
Nos estudos que consideram as emoções dos professores são de importância particular,
especialmente, aqueles que estudam sua influência em processos de decisão. Os aspectos
analisados aqui (conhecimento, crenças, consciência, emoções) devem ser vistos em seu estado
de interdependência, mas também em sua estrutura de valores (mental, moral, e estético).
O modelo de professor como tomador de decisões reporta a discussão a alguns critérios
para qualidade de pesquisa. O significado de constructos tradicionais tais como relevância,
validade, objetividade, originalidade, rigor e precisão, previsibilidade, reprodutibilidade no
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contexto onde diferentes tipos de metodologias de pesquisa são debatidos em relação à
procedência em continuar e de que maneira como itens de qualidade.
Assim o papel fundamental das decisões dos professores e seu efeito propagador quando
eles tentam reproduzir um experimento de ensino, pode gerar uma longa série de problemas na
reprodutibilidade destes estudos. As autoras analisam então três problemas.
A reprodutibilidade – diz respeito à reprodução de modelos de ensino pelos professores, ou
seja, ao permitir que a pesquisa seja reproduzida é extremamente importante que os professores
passem por treinamento preliminar, poisw a fidelidade na reprodução pode ficar comprometida
por constrangimentos e emoções. Estes podem gerar ansiedades e influenciar negativamente as
decisões. Desta perspectiva, as decisões e ações dos professores estão relacionadas à qualidade
da pesquisa por ela mesma. Neste contexto, a questão da relação teoria-prática torna-se
inevitável: a teoria dos pesquisadores não pode existir sem a prática dos professores.
A relevância – Mesmo assumindo que o objetivo final é a renovação do ensino, relevância é um
termo ambíguo. Uma razão para isto é que o critério de relevância - diferente de outros critérios,
tal como validade - pode ser referido a vários componentes de pesquisa; então podemos falar de
problema de pesquisa relevante, mas também de métodos relevantes ou resultados relevantes. É
possível também fazer referência a distinção entre relevância pragmática (alguma coisa é
pragmaticamente relevante no domínio da Educação Matemática se tem algum impacto
positivo na prática de ensino) e relevância teórica (é cognitivamente relevante se amplia e
aprofunda nossa compreensão do fenômeno de ensino e aprendizagem) Sierpinska (1993).
Essa autora observou que se aceitamos a ideia que o objetivo final de pesquisa é melhorar
a prática de ensino, cada pesquisa relevante teoricamente deve ser pragmaticamente relevante
também; a única distinção, neste caso, é entre relevância pragmática mais direta e menos direta.
Deste ponto de vista, o modelo de professor como ‘tomador de decisão’ relaciona-se à
ruptura entre pesquisa relevante teoricamente e pragmática. Como uma questão de fato, as
decisões dos professores são influenciadas durante um longo tempo pela mudança do
conhecimento dos professores, habilidades cognitivas, crenças, e emoções.
No entanto, para verificar que a pesquisa relevante teoricamente tem uma influência
direta sobre os professores, duas condições são necessárias: Os professores devem ser capazes de
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“incorporar” tal pesquisa, em particular, eles devem estar cientes de seu papel como tomadores
de decisão. Além disso, a pesquisa por ele mesmo deve ser comunicada em formas que são
acessíveis também aos profissionais.
Um aspeto importante é que sem treinamento apropriado, os professores tendem a preferir
resultados de pesquisa que parecem imediatamente aplicável na prática didática.
Para muitos professores, e para muitos matemáticos também, os resultados de pesquisa
mais úteis são aqueles que oferecem padrões inovadores ou informação quantitativa. As autoras
enfatizam que os resultados que oferecem informação qualitativa e perspectivas teóricas são
importantes não apenas como tais, mas também porque eles permitem aos professores (e
pesquisadores) manter os outros tipos de resultados sob controle e evitar interpretações ingênuas.
A comunicabilidade – diz respeito à tornar públicas as pesquisas e a uma revisão dos padrões de
qualidade para relatórios. É necessário então considerar itens como clareza, organização, e
síntese, os quais pertencem especificamente à fase de comunicação e que são importantes para a
qualidade da pesquisa como um todo.
Junto à ampla variedade de métodos usados na pesquisa em Educação Matemática e a
variedade de disciplinas às quais a pesquisa em Educação Matemática recorre (Matemática,
epistemologia, psicologia, lingüística, sociologia, antropologia, etc.) existe a coexistência de
diferentes paradigmas.
Independente do modelo utilizado, a forma como os resultados são comunicados é
extremamente importante e, algumas vezes, a qualidade dos relatórios de pesquisa torna a
comunicação difícil até mesmo entre os pesquisadores. Todavia, afirmam que esse problema é
mais entre pesquisadores e profissionais nos quais se supõem muitos detalhes fundamentais.
Realçando a falha de pesquisa em Educação Matemática para que possa repercutir aos
professores as autoras falam de um racionalismo dialógico definido por Lester (1998) utilizado
pelos professores e profissionais e que envolve aceitar que a razão é comunicativa, ou seja, que
está relacionado à construção e manutenção da realidade coloquial em termos dos quais as
pessoas influenciam cada um não apenas em suas ideias, mas em sua existência.
O objetivo é mover as pessoas para ação, comunicar-lhes ideias e também as justificativas
e pretensões de pesquisa aos educadores matemáticos. Em particular, procura-se não tratar alunos
e professores como objetos de pensamento com o objetivo de guiar futuras ações deliberativas.
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Outro objetivo é promover conversações dialógicas a fim de gerar conhecimento prático em
situações específicas.
Para mover as pessoas para ação, no entanto, é necessário criar uma prática social e falar
diretamente para a experiência das pessoas. É para tanto se deve apresentar pesquisa em formas
que promovam construção pessoal, na qual leitores encontram à eles mesmos vendo suas
experiências sob uma nova luz e sensibilizando- os para inerentes potenciais a serem observados
no futuro.
Finalmente, MALARA & ZAN (2002) concluem que esse tipo de comunicação permite
vários tipos de produtos de pesquisa além dos relatórios de pesquisa, como as conferências onde
pesquisadores e profissionais pode encontrar permite troca de dupla e não apenas de
pesquisadores para profissionais, como usualmente ocorre.
A reconciliação entre teoria e prática – Como exemplo da colaboração entre pesquisadores e
professores em Educação Matemática citado na literatura, as autoras citam dois exemplos sobre o
modelo do professor-pesquisador.
Antes, porém consideram que nem todos os estudiosos compreendem esse modelo como
válido, de acordo com suas ideias de Educação Matemática como uma disciplina. Alguns
especialistas recusam-se a acreditar que os dois papéis podem ser exercidos pela mesma pessoa
em vista das diferentes culturas a que pertencem.
Vestappen (1994), por exemplo, enfatizou que há uma separação entre pragmatismo,
típico da profissão do ensino, e especulação teórica, a qual é típica de pesquisa; ele, no entanto
admite que ‘há exceções, daqueles que realmente desprende-se de sua prática’.
Balacheff (como expressado em Sierpinska & Kilpratick, 1998) declara que um professor
simultaneamente não pode ser um pesquisador, como alguém não pode ser seu próprio
psicanalista.
Na França a colaboração entre professores e pesquisador, é menos recorrente devido à
natureza da pesquisa francesa voltada principalmente para pesquisa teórica. Já na Inglaterra, com
o movimento de pesquisa ação (datado dos anos 70, com os estudos de Stenhouse), o professorcomo-pesquisador é reconhecido e apreciado.
Finalmente as autoras relatam dois estudos sobre a pesquisa dos professores conduzidos
de maneiras diversas.
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Jaworski54(1998) observou um grupo de seis professores por um ano, enquanto eles
tentavam desenvolver autonomamente seus próprios projetos, que eles mesmos criaram. O papel
dos professores da universidade foi de apoio, com quase nenhuma interferência, apenas
capacitaram os professores para comprometer-se e sustentar a pesquisa. O resultado deste estudo
é um modelo de professor pesquisador que Jaworski chamou evolucionário: professores não
decidem rigidamente nem antecipadamente suas intervenções, o que seria típico de uma ação de
pesquisa (planejamento, ação, observação, reflexão, além de replanejamento, ações, observações
e reflexões adicionais), mas observam e refletem sistematicamente sobre o que ocorre na classe,
gradualmente desenvolvendo um aumento de atitude metacognitiva de controle sobre, na e para a
ação. Sobre isto, Jaworski(1998) escreveu:
O valor, e em alguma extensão de inevitabilidade, deste processo evolucionário na
pesquisa está no reconhecimento das complexidades do ensino. Combinar estas
complexidades é a correlação de substância e metodologia, as quais são raramente
distintas. O desenvolvimento cognitivo do pesquisador compara-se proximamente ao
desenvolvimento do processo de pesquisa e análise de informação. O conhecimento
cresce através de experiências e desafios cognitivos ( tornado público nos processos de
pesquisa) dentro de uma situação social ( Piaget 1950; Von Glasersfeld, 1995). Tal é a
posição metacognitiva para a qual estes professores foram desenvolvendo sua atividade de
pesquisa. A intensidade do processo pode ser vista em termos de desenvolvimento do
conhecimento e prática do professor. (p. 21).

Neste contexto, no entanto, os professores são solitários diante da pesquisa com seu
próprio conhecimento, cultura, e sensibilidade.
O segundo estudo ocorreu nos Núcleos da Pesquisa Didática, na Itália, onde os
pesquisadores da universidade e professores da escola de todos os níveis poderiam se encontrar,
para que ao juntar-se unindo suas diferentes competências e experiências, pudessem
coletivamente construir uma resposta mais adequada às necessidades da sociedade. As
organizações que conduzem esta política, que são associadas às universidades, são pioneiras no
movimento de envolver profissionais em pesquisa. Os professores que participam nos núcleos
são voluntários, sem nenhum tipo de incentivo.
Os pesquisadores, especialmente no início, oferecem acesso à teoria. Eles sugerem
leituras, problemas realçados, propõem hipóteses de pesquisa, e, no fim, eles agem como
modelos na condução da pesquisa. Através de seminários, professores são introduzidos ao estudo
54

Barbara Jaworski professora da Agder University College, Noruega
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na literatura científica e são envolvidos em análise epistemológica de conceitos ou teorias que
são a base de conteúdos específicos de ensino até que eles consigam uma formação teórica
comum relacionadas as questões tais como ensino e normas de pesquisas experimentais.
O movimento entre teoria e prática é fundamental neste modelo: professorespesquisadores têm um papel crucial em todo o processo de pesquisa. Eles determinam os
experimentos de inovação por conhecer melhor o nível de desenvolvimento das crianças e quanto
tempo é viável na escola, já os que pesquisadores teriam um olhar externo sem alcance desses
elementos. Os testes que preparam ou corrigem são feitos em linguagem para que se tornem
menos rigorosos e mais efetivos para os alunos. Eles levantam hipóteses sobre as produções
possíveis dos alunos com referência a atividades específicas concebidas e ajudam a formular
critérios para a avaliação de tais produções.
Ao desenvolverem suas intervenções didáticas na sala de aula começando com situações
problema, os professores conduzem a construção de conhecimento matemático através de uma
rede de interações entre os membros da classe. Eles observam o desenvolvimento de um ponto de
vista interno o que é uma situação privilegiada pois o observador externo poderia dar informação
enganosa, se não integrada ou triangulada pelo processo de observação do professor.
A colaboração entre pesquisador e professor-pesquisador também oferece um modelo de
processo de treinamento (para pesquisadores e para professores). Através da interação com teoria
e graças ao modelo pesquisador com o qual eles colaboram, os professores – pesquisadores
gradualmente conseguem a profissionalização de um pesquisador, e com o tempo eles começam
a pertencer à comunidade de pesquisa, compartilhando conhecimento, crenças, e valores.
O papel de pesquisador cria um novo modelo de professor que vagarosamente
substitui o anterior. Esta evolução é o resultado de um processo de treinamento desempenhado ao
longo da relação com a teoria, o qual influencia as escolhas do professores- pesquisadores e as
decisões que modificam seu conhecimento, crenças, consciência, e emoções.
Em resumo, os professores desenvolvem uma nova forma de perceber sua profissão.
Estudar e pesquisar torna-se uma parte essencial dela.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo descrevemos o encaminhamento da pesquisa que procurou evidenciar a
ações investigativas na formação continuada do professor e nela a vivência da curiosidade - mais
propriamente uma vivência segundo dinâmicas de perguntas e respostas que encaminhassem uma
busca sistemática.
Apresentamos as razões da escolha do grupo de participantes como sujeitos da pesquisa,
descrevendo o contexto em que estiveram inseridos, suas características e como estas
informações estão vinculadas. Em seguida, são apresentadas as fontes que utilizamos para a
coleta dos dados como trabalhos desenvolvidos pelos alunos, entrevistas e observações de uma
série de aulas.
Esclarecemos as motivações que nos levam a considerar determinados aspectos como
relevantes para responder nossos questionamentos, além de explicitar a dinâmica de perguntas e
respostas e o processo dialógico, ou seja, nos detivemos em explicitar quais foram as propostas
que procuraram objetivar a condução dessas dinâmicas.
4.1 FONTES DE DADOS
Como docentes de Matemática inseridos em um processo de formação continuada numa
proposta que enfatiza o aspecto de pesquisador da própria prática, manifestam e desenvolvem
atitudes investigativas?
Quais experiências têm a potencialidade para promover atitudes investigativas e orientar
um trabalho que envolva cada vez mais rigorosidade?
Optamos por evidenciar as possíveis manifestações da curiosidade em professores de
Matemática da escola básica que desenvolvem um trabalho num mestrado profissional em Ensino
de Ciências Exatas, especificamente nas áreas de Física e Matemática. O trabalho se desenvolveu
nas aulas de uma das duas disciplinas obrigatórias que iniciam o curso de mestrado nomeada de
Fundamentos Metodológicos do Ensino de Ciências e Matemática que passamos a chamar de
Fundamentos Metodológicos. Essa disciplina foi realizada no primeiro semestre do curso de
mestrado em 2009.
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Os alunos, num total de dez, são todos os que desenvolvem trabalhos na área do ensino da
Matemática, sendo excluído apenas um deles por não ter sido possível a coleta de todo o material.
Todos os mestrandos residem e dão aulas em cidades diferentes daquela em que realizam o
mestrado. Apenas um deles reside em outro estado, os demais residem em cidades próximas, mas
nenhum deles reside na cidade em que realizam o mestrado.
Os mestrandos permanecem um dia na universidade para fazer duas disciplinas, uma no
período da manhã em que estão juntos alunos da Matemática e da física e as outras duas no
período da tarde, específicas para cada grupo conforme a área.
Abaixo estão as denominações que atribuímos a cada participante, no intuito de preservarlhes a identidade e o perfil de cada um segundo a modalidade de ensino em que atuam e as
experiências em atividades de caráter acadêmico.
Sujeito

Modalidade de ensino que leciona

CR

Ens. Médio estadual
Ens. Superior particular

DL*

Ens. Médio estadual
Tutor Ens. superior à distância –
Licenciatura em Matemática
Ens. Médio estadual

FA*
GF
GM
JP
LA*
LO
NA

Ens. Médio particular e
Curso preparatório para vestibular
Ens. Médio particular
Ens. Médio, Direção escola estadual
Ensino Superior particular
Ens. Médio estadual e particular
Ens. Médio estadual
Ens. Médio estadual

Experiência acadêmica
Aluna especial: UFSCar (DME), UNESP-Rio
Claro-Educação Matemática; Apresentação de
trabalho em evento (ENEM)
Cursos para professores no IMPA
Especialização
Especialização em Matemática – Unicamp
Aluno especial em Pós – Educação Matemática
Mestrado não concluído em engenharia
Iniciação científica em Matemática - análise
Curso de verão em mat.
Grupo pesquisa em Educação Matemática
Grupo pesquisa em Educação Matemática
Projeto de pesquisa (Observatório da Educação)

NC*

Ens. Médio estadual
Ens. Superior particular
*Alunos especiais55.

Em seguida, explicitamos nossos encaminhamentos e suas motivações.

55

Pelo sistema do programa, alguns alunos são aceitos na condição de aluno especial (ouvintes) e podem realizar as
disciplinas que serão validadas caso eles ingressem regularmente em processo de seleção posterior.
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4.1.1 A escolha dos sujeitos
Qualquer que seja a metáfora utilizada para a caracterizar o professor, seja como artista,
como prático reflexivo, como intelectual transformador, dentre outros, qualquer que seja a
metáfora pela qual ele é tomado, tem-se a ideia de investigar a própria prática como parte daquilo
que se espera na sua atuação.
As práticas docentes ocorrem, em geral, segundo um movimento de planejar, definir
estratégias e tomadas de posições sobre a dinâmica do ensinar e aprender, o que inclui a
necessidade de revisões das opções metodológicas e das estratégias propostas. É diante disso que
o professor tem, em sua própria prática, um objeto de reflexão. Como ele encaminha suas
reflexões com o objetivo de torná-las públicas? Em particular, quando é que os questionamentos
sobre o próprio ensino são partilhados com outros sujeitos em busca de soluções para elas? Que
fatores levam em consideração? São questões que chamam nossa atenção, em relação aos
professores em exercício, especialmente nos movimentos iniciais quando se propõem a
investigar.
Para evidenciar atitudes investigativas escolhemos como sujeitos deste estudo, um grupo
de professores de Matemática, ingressantes num mestrado profissional de uma universidade
pública. Essa escolha baseou-se no fato estarem em exercício no ensino básico, com experiências
docentes efetivas, isto é, todos atuando em sala de aula.
Essa escolha tem como hipótese inicial encontrar sujeitos em uma situação de formação
que exija a preocupação em iniciar e desenvolver atitudes investigativas relativas às questões da
própria prática docente e a busca de respostas.
Interessa-nos verificar como as reflexões do professor voltadas para a própria prática no
decorrer da disciplina são transformadas em questionamentos e em perguntas de investigação.
Acreditamos que esse processo seja capaz de trazer a curiosidade inicial do professor sobre
questões de ensino, aprendizagem e/ou escolarização para um estágio de maior rigor, em que
transpareça uma busca metódica56 para o aprofundamento das questões que levanta.
Optamos por trabalhar com professores em que as experiências com a regência e a escolha
da carreira de professor estejam mais consolidadas, isto é, que a perspectiva de investimento
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Metódico(a) é tomado a partir da referência ‘rigorosidade metódica’ em FREIRE (2006), que representa um saber
do professor que inclui competência técnica e compromisso de estar disponível a novos conhecimentos que superem
outros, segundo um estudo sistemático e fundamentado.
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profissional esteja centrada na docência, com isso esperamos observar as inquietações presentes
na própria ação docente.
Excluímos a opção por sujeitos em formação inicial, mesmo aqueles graduandos em vias
de terminar seus cursos, por estarem em um momento de descoberta de muitos aspectos da
prática docente, notadamente quando da realização dos estágios supervisionados.
Evidentemente, isto não significa que os graduandos já não possam estar envolvidos em
ambientes investigativos e mesmo que não procedam de maneira investigativa, entretanto é
comum que o investimento na fase inicial da carreira docente tenha que dar conta da
complexidade da situação profissional e da adaptação e compreensão do universo da escola como
ambiente de trabalho.
Essa situação requer, dos professores novatos, compromissos e questionamentos
fundamentais relativos à condução das aulas, ao trato com os alunos, à convivência com os
colegas e outras pessoas do universo escolar cuja compreensão está sendo construída. Como
define HUBERMANN (2000), esse é um momento de descoberta, em se tem a oportunidade de
colocar em prática as vivências da formação inicial. Entretanto, o mesmo autor considera que é
também uma fase de sobrevivência, pois muitos dos ideais serão postos à prova no cotidiano
escolar sendo grande a possibilidade de os professores iniciantes deixarem a carreira.
Os professores que saíram para ampliar seus conhecimentos, seja num mestrado seja em
qualquer outra modalidade de formação continuada se encontram em um momento diferenciado
de sua formação onde existem interesses que movimentam as reflexões.
O mestrado é um desses momentos, mas a escolha de sujeitos inseridos num mestrado
profissional em educação científica e Matemática se deu porque, além de ser um curso para
pessoas que escolheram aprofundar seus estudos em educação científica e Matemática, tem como
enfoque principal a docência.
4.2 O CONTEXTO DA PESQUISA
4.2.1 O mestrado profissional
Mesmo tendo sido produzido um corpo de conhecimentos considerável em educação, por
meio de comunidades de pesquisadores, via agências de fomento à pesquisa, MOREIRA (2000)
considera que este não tive ainda impacto sobre o sistema escolar. A modalidade de mestrado
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profissional em educação visa o aprimoramento da prática docente com público alvo, formado
por professores em serviço para o desenvolvimento de temas que os inquietam no seu cotidiano,
segundo as reflexões que realiza sobre as questões de sua prática docente.
O mestrado profissional é uma oportunidade para o professor da escola básica que,
frequentemente, está submetido a uma intensa carga de trabalho, pois como a investigação se dá
para o aperfeiçoamento da própria prática docente, espera-se que o professor tenha a
oportunidade de dedicar o próprio tempo de docência como parte de sua investigação
compatibilizando trabalho e formação.
Além da possibilidade de aprimoramento, outra razão que pode levar o professor a
realizar um mestrado em serviço são as demandas atuais pela continuidade da formação como
requisito necessário à obtenção de mais qualificação profissional e crescimento na carreira. Isso
pode significar que essas influências institucionais e sociais determinem a busca pelo mestrado
profissional.
Isto está evidenciado na portaria de 22 junho de 2009 (portaria normativa nº.7), do
Ministério da Educação sobre as bases do mestrado profissional no âmbito da CAPES. Esse
documento ressalta a contribuição dessa modalidade para o mundo do trabalho e sistema
produtivo “... em áreas de demanda latente por formação de recursos humanos em cursos de pósgraduação...”.
Das considerações iniciais traçadas nesse documento destacamos um trecho que se refere
à necessidade de atender a demandas de quadros de:
“[...] pesquisadores profissionais qualificados destinados a aumentar o potencial interno
de geração, difusão e utilização de conhecimentos científicos no processo produtivo”.
(grifo nosso)

Essa portaria destaca que uma formação profissional avançada deve ser proporcionada
pelo mestrado, numa aproximação entre a universidade e o setor produtivo e com o intuito de que
os processos aplicados incorporem o método científico. Ou seja, estão pressupostas a construção
de um rigor nos procedimentos de investigação, no desenvolvimento das temáticas e uma “[...]
organicidade do conhecimento técnico científico...”, como critérios para as propostas dos
mestrados profissionais que venham a ser submetidos à aprovação da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
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É uma modalidade de formação aplicada, onde se privilegiam setores ligados à
valorização da vida profissional, inclusive para os que almejam ministrar aulas no nível superior.
Como não há diferenças entre o mestrado profissional e acadêmico do ponto de vista legal,
ambos podem atuar em instituições de nível superior não havendo impedimento para o portador
do título mestre, seja em que modalidade for, de prosseguir com o doutorado.
Assim, as motivações que levam o sujeito à procura do mestrado profissional podem
também ser externas à preocupação em desenvolver estudos para resolver problemas sobre a
própria prática.
O programa de mestrado profissional oferecido pela universidade no qual se insere esta
pesquisa objetiva atender professores em exercício no Ensino Fundamental (5a a 8a séries) e
Ensino Médio que atuem preferencialmente em escolas públicas, visando sua melhoria de
qualificação profissional. A perspectiva é formar professores de perfil investigativo, como
estabelece texto de caracterização do programa:
“[...] de um professor em exercício do Ensino Fundamental (5a. a 8a. séries) e
do Ensino Médio que tenha espírito investigativo, que possa buscar meios e métodos
para a melhoria de sua própria atuação profissional, e que possa produzir e disseminar
conhecimentos e materiais para efetiva melhoria da qualidade de ensino.” (grifo nosso).

Essa caracterização da formação de um professor de espírito investigativo é o tema que
trata nossa pesquisa. O mestrado profissional, ao mesmo tempo, contempla o exercício da
docência e a formação para o desenvolvimento de um olhar crítico sobre a prática, com vias às
soluções de problemas. Supomos favoráveis as condições para que surjam evidências do
movimento realizado pelos mestrandos em sistematizar seu fazer e seu pensar docente.
4.2.2

A apresentação da proposta de pesquisa aos alunos da disciplina

Solicitamos, primeiramente, a todos os docentes da disciplina de Fundamentos
Metodológicos a permissão para realizar a pesquisa relatando nossos objetivos e proposta de
trabalho. Fizemos também um convite formal solicitando que participassem da pesquisa57, além
realizar uma exposição da proposta de atuação junto ao grupo, esclarecendo nossos objetivos e as
características do trabalho que seria realizado.
57

Vide apêndice 2 – A proposta entregue aos alunos esclarecendo a proposta de trabalho.
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Com a permissão, passamos às questões de formalização dos termos, de acordo e
compromisso entre a pesquisadora e os sujeitos.
Tivemos acesso a todo material elaborado pelos alunos na disciplina e também de todos
os textos e propostas de atividades feitas pelos proponentes da disciplina, além disso, realizamos
observações de aulas e realizamos entrevistas. Toda essa coleta passou depois por uma seleção
para que melhor respondesse nossos questionamentos e suas razões serão explicitadas em itens
posteriores deste capítulo.
A forma de retorno dos materiais coletados se deu de duas maneiras: o retorno de um
trabalho nomeado de ‘narrativa reflexiva’ (NR) realizado pelos alunos e que foi analisado pela
pesquisadora e enviado com considerações não só para os sujeitos da pesquisa, mas para todos os
alunos da disciplina que disponibilizaram seus textos. Dessa análise também foi realizada, a
pedido dos professores da disciplina, uma exposição com as observações sobre os temas da
docência e as inquietações relatadas nos textos nessa oportunidade.
As transcrições das entrevistas concedidas pelos sujeitos da pesquisa e por um dos
proponentes da disciplina foram enviadas a todos por e-mail, com um pedido para que eles
alterassem, ou ainda, aprofundassem as falas, se julgassem necessário. Segundo alguns retornos,
isso não foi necessário.
Além disso, a pedido dos professores da disciplina, esta pesquisadora realizou um
seminário aos alunos sobre este projeto de pesquisa. Vale ressaltar que o evento contribuiu para a
integração da pesquisadora com o grupo, pois conheceram, ainda que inicialmente, a pesquisa da
qual concordaram em participar. Além disso, como se encontram num percurso semelhante isso
suscitou conversas informais sobre a dinâmica e o desenvolvimento de trabalhos de mestrado e
doutorado.
4.2.3

O ambiente das aulas
Um dos aspectos fundamentais que compõem o ambiente de nossa pesquisa diz respeito

ao fato de esses sujeitos estarem iniciando a constituição de um grupo de professores que
trabalharão juntos durante dois anos aproximadamente sobre temas focados na docência.
Entretanto, os sujeitos ingressantes têm, em geral, uma ideia difusa sobre o quê e como
pesquisar a respeito de suas experiências docentes, e quais temas podem ser trazidos à tona para
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tornar-se objeto de investigação, ainda não é frequente os professores se mobilizarem
(CHARLOT, 2009) e fazerem de suas experiências docentes algo a ser estudado. Inclusive o
isolamento com que frequentemente eles trabalham e o ritmo diário das atividades desenvolvidas
nas escolas, não colaboram para uma rotina de reflexões e a trocas de ideias entre si, o que piora a
condição de trazer a público, temas do seu cotidiano para serem debatidos no âmbito dos
encontros pedagógicos nas escolas.
Esses fatores e a metodologia de trabalho adotada na disciplina de Fundamentos
Metodológicos privilegiaram várias atividades de caráter coletivo, nos remeteram à consideração
de temas que envolvem a formação de grupos até porque a maior parte dos sujeitos participantes
deste estudo têm experiência em participar de grupos de discussão e encontros sobre ensino da
Matemática. Alguns deles vêm de experiências anteriores de trabalho coletivo em grupos de
estudo ou pesquisa e todos eles participam de reuniões pedagógicas,- as HTPCs que, em
princípio, deveriam ser um momento de trabalho coletivo com a constituição de grupos de
reflexão sobre a prática docente.
Nesse cenário, podemos dizer que há uma base para que os professores ingressantes no
curso venham a compor um grupo, ou seja:
O grupo define-se por seu empreendimento e pelo movimento constante de
integração que visa fazer disso uma práxis pura, tentando suprimir nele todas as formas
da inércia; o coletivo define-se pelo seu ser, ou seja, na medida em que toda práxis
constitui-se por ele como simples exis. (SARTRE, 2002, p. 361)

Assim, grupo existe quando em mediação que é realizada como uma trama de relações e
relações recíprocas numa práxis grupal, que significa que o grupo se trabalha e trabalha
constantemente estabelecendo relações, implicados que estão numa relação comunicativa e
cognoscitiva.
A dinâmica estabelecida para que o grupo possa continuar existindo, é trabalhar na tensão
entre a o potencial de ser um grupo, ou seja, por interesses comuns e a totalização que permite a
existência do grupo enquanto seus interesses comuns forem parte de uma mediação recíproca
entre os participantes.
Foi preciso, no caso dos sujeitos dessa pesquisa, evidenciar os sinais de adesão e/ou de
unidade na constituição de um trabalho no qual os indivíduos associam-se livremente e se
voltassem para o um objetivo comum.
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Como se trata do início do curso, uma ambiência favorável à associação dos sujeitos para
a criação de identificações foi fundamental. Além disso, as associações entre os mestrandos, por
eles mesmos, foram possibilitadas pelos interesses nas disciplinas pela troca de informações no
desenvolvimento das tarefas.
Para COCHRAN-SMITH E LYTLE (2002), a investigação dos professores precisa ser
uma atividade colaborativa e social e necessita de condições para que esse intercâmbio intelectual
se dê e rompa com o isolamento dos professores.
Sobre essa questão, LAVE & WENGER (1991) tratam do pertencimento dos sujeitos às
comunidades de prática profissional e da participação de membros iniciantes numa prática
compartilhada. Segundo eles, essa participação, nomeada de participação periférica legítima, tem,
de um lado, funções de engajamento e troca de informações, e, de outro, apoiar formas comuns
de memória e de reflexão, o que é uma sinalização de adesão ao grupo.
Nas palavras de LAVE & WENGER (1991):
“Para os novos membros então a proposta não é aprender das falas como
substituto para a participação periférica legítima; é aprender a falar como uma chave
58
para legitimar a participação periférica” . (p. 109)

Assim, nossas observações das dinâmicas e trabalhos desenvolvidos pelos mestrandos
foram no sentido de evidenciar a reflexão crítica sobre a prática e as criações de possibilidades de
diálogo que viessem a deslocar a verdade para o devir , ou seja, com o objetivo de que os
professores se disporem a debater, a falar sobre as próprias ideias e de proporem novos rumos,
como numa pedagogia do risco (FREIRE e FAUNDEZ, 1985).
O homem é um ser de relações, que pode transcender e objetivar a si mesmo (FREIRE,
1998), Assim, é possível, nos desdobramentos das relações estabelecidas na convivência com
outros colegas de mestrado, que aos professores ocorram reflexões consequentes, criação de
outros direcionamentos, no sentido de mobilizar-se, ou seja, de desenvolver a curiosidade, com
questões da própria docência, dando vazão aos processos de questionamento com crescente
rigorosidade.

58

“ For newcomers then the purpose is not to learn from talk as a substitute for legitimate peripheral participation; it
is to learn to talk as a key to legitimate a peripheral participation” (p.109)
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Finalmente, é importante considerar que o contexto no qual focamos nosso olhar está
especificamente voltado ao desenvolvimento de atividades ocorridas numa das disciplinas desse
mestrado que trata dos fundamentos metodológicos do ensino.
Ao conhecermos a proposta da disciplina de Fundamentos Metodológicos percebemos
que os temas a serem trabalhados e as metodologias de trabalho priorizadas pelos proponentes,
aproximavam-se das condições que pretendíamos para realizar nosso estudo. Abaixo exibimos a
ementa e os objetivos da disciplina:
A disciplina está voltada à configuração do perfil básico do pesquisador em educação
das ciências e Matemática, com ênfase na reflexão teórica sobre os fundamentos
epistemológicos e gnosiológicos das propostas metodológicas voltadas ao
aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. A disciplina situa o aluno no campo
educacional, oferecendo-lhe subsídios para o aproveitamento crítico e melhor
focalização dos demais componentes curriculares obrigatórios e aprofundamentos
oferecidos nos componentes optativos. Outra preocupação é mobilizar o aluno para a
importância da estruturação do projeto de pesquisa em bases teóricas adequadas.
(Moodle, 2009 – grifo nossos)

O desenvolvimento da reflexão teórica enfatiza não só o encaminhamento da rigorosidade
no tratamento das produções acadêmicas já existentes a respeito dos processos de ensino e da
aprendizagem, mas também evidencia a busca para objetivar a prática docente.
Os encaminhamentos dos trabalhos na disciplina visaram possibilitar reflexões
fundamentadas no grupo, segundo o conhecimento compartilhado, por meio de atividades
coletivas e nos debates para a reconstrução dos conteúdos segundo a interação entre os
participantes da disciplina. Vale ressaltar que houve a preocupação em promover momentos de
debates que envolveram não só os alunos e os proponentes, mas convidados que trouxeram
temáticas de interesse.
Algumas atividades realizadas pelos mestrandos decorreram do cotejo dos resultados das
produções acadêmicas, e as próprias propostas de trabalho praticadas pelos professores, (como na
NR), noutras vezes, foram resultado do movimento do próprio grupo nos debates durante as
aulas, ou ainda por via eletrônica (fórum e debates no Moodle), sobre temas de interesse, a partir
da leitura de textos propostos.
O destaque dado, no objetivo da disciplina, aos aspectos gnosiológicos tem relação com o
que ressaltamos em relação as dinâmica de perguntas e respostas, particularmente em relação à
comunicação estabelecida pelos mestrandos em atividades coletivas, no debate de ideias que
ocorre num processo dialético, quer dizer, as afirmações, negações e contradições que os debates
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promovem possibilitam reestruturações do pensar dos participantes, em um movimento de ação e
reflexão que conduz a novas propostas de estudo.
A manifestação e desenvolvimento de atitudes investigativas pelos professores, segundo
um processo de crescente rigorosidade, têm relação intrínseca com a necessidade da formação de
grupos que discutam suas experiências e que se proponham a quebrar o isolamento em que
usualmente os professores trabalham. Este é um processo de viver a curiosidade e trazê-la para
um caminho rigoroso, é também de certificar-se de que os temas de interesse, os problemas e as
metodologias propostas para resolvê-los encontrem ressonância entre os pares.
Essa convivência em grupos é um momento de imbricação da teoria e da prática, tanto
para o sujeito quanto para todo o coletivo. As discussões permitem o avanço no processo de
tornar-se mais rigoroso no trato com os problemas escolares, pois os professores, ao exporem
suas questões e vivências, dividem com os outros suas argumentações e seus motivos
verbalizando-os da maneira mais coerente e esclarecedora possível.
Por fim, ao analisar o material solicitado na disciplina, fizemos uma seleção de trabalhos:
depoimento sobre a prática – narrativa reflexiva; os que encaminharam as bases metodológicas
para os projetos de pesquisa – as observações de uma aula, questionários; a estruturação da
pesquisa – a problematização e o ‘V’ epistemológico.
Além dos materiais solicitados na disciplina, também foram consideradas em conjunto
várias observações de aulas da disciplina que realizamos, entrevistas com os alunos e com um
dos proponentes da disciplina.
Da análise da vivência dessas propostas e das impressões dos alunos sobre a experiência
numa disciplina

que

procurou

promover

uma

ambiência

que

favorecesse

de

questionamentos, procuramos nos identificar daquilo que inquieta o professor, suas expectativas,
objetivos e como, inicialmente, sistematizam sua curiosidade e encaminham a realização de uma
pesquisa da própria prática docente.
4.3 O MATERIAL COLETADO
Para a análise de dados, foram coletados materiais desenvolvidos pelos alunos na
disciplina de Fundamentos Metodológicos. Além disso, foram realizadas observações de 28
aulas, num total de sete encontros nos quais as dinâmicas foram documentadas pela pesquisadora.
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O material coletado são os trabalhos desenvolvidos pelos mestrandos sobre variados temas da
docência de Matemática e Física, que foram solicitados como atividades da disciplina, registros
de atividades coletivas postadas no Moodle59 nos fóruns de debates, além de entrevistas com
vários alunos e com um dos dois professores da disciplina.
Apresentamos abaixo as atividades60 realizadas pelos alunos e os respectivos objetivos
propostos para cada uma delas.
Atividades propostas
1

Textos da disciplina

Proposta trabalho
Leitura e análise para desenvolvimento de atividades.
Fóruns:

2
2_1 Análise do texto de Durkheim
2 _2 pesquisa-ação
2 _3 textos 3 e 4

Debate presencial em grupo e postagem de comentários no
moddle.
Debate presencial em grupo e postagem de comentários no
moddle.
Postagem de comentários sobre a leitura do texto e
discussão das mensagens postadas em aula posterior.
Depoimento sobre a prática

3

Narrativa reflexiva

4

A observação de uma aula

Descrição de uma aula ministrada pelo próprio aluno

5

O questionário

6

A problematização

Observação e organização variadas de aspetos da própria
prática docente, do entorno e das atividades desenvolvidas
em aula.
Estruturação da pesquisa

7

Apresentação do ‘V’ epistemológico

Exposição e debate com o grupo da pergunta de pesquisa
elaborada

Atividades e metodologias de trabalho propostas pelos professores da disciplina de Fundamentos Metodológicos do Ensino de
Ciências e Matemática

Dos materiais acima, selecionamos algumas as produções 3, 4, 5, 6 e 7 e em conjunto com
os depoimentos dos mestrandos, as observações que fizemos das aulas e a entrevista de um dos
proponentes da disciplina e observamos o desenvolvimento das sistematizações elaboradas pelos
mestrandos.
Das entrevistas concedidas fizemos uma seleção, dentre todas, pelos sujeitos que realizam
seus trabalhos na área de ensino da Matemática além de juntarmos a entrevista de um dos
proponentes da disciplina. Apenas um dos alunos da Matemática não foi selecionado por não
termos conseguido reunir materiais suficientes para análise.
59

Moodle (Modular Object Oriented Distance LEarning) é um sistema de gerenciamento para criação de curso
online. Esses sistemas são também chamados de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)
60
O detalhamento das atividades desenvolvidas encontra-se no apêndice 3.
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Para a realização das entrevistas levou-se em consideração os questionamentos que
desejamos responder relacionando as observações das aulas e das atividades desenvolvidas pelos
mestrandos. Tanto a entrevista com os alunos como a do proponente da disciplina seguiram
roteiros nesse sentido. Abaixo descrevemos como chegamos aos roteiros das entrevistas.
4.3.1 O roteiro das entrevistas com os mestrandos
Para evidenciar atitudes investigativas do professor numa situação de formação
continuada, procuramos iniciar as entrevistas com questionamentos relativos aos trabalhos
desenvolvidos na disciplina.
Um deles já havia sido analisado pela pesquisadora, a Narrativa Reflexiva,61 que, a pedido
dos professores da disciplina, havia sido retornado com considerações aos alunos. Essa narrativa
foi concebida e desenvolvida a partir dos questionamentos dos próprios alunos durante os debates
na disciplina, como possibilidade de compartilhar com os alunos questões sobre a prática docente
que realizam.
Escolhemos a referência da NR, para trabalhar nas entrevistas por que nela os mestrandos
escrevem, pela primeira vez na disciplina, sobre sua prática docente.
Além da utilização da NR durante as entrevistas, outros trabalhos realizados pelos
mestrandos foram discutidos, o que objetivou evidenciar as experiências dos sujeitos com o
processo de investigação e ressaltar as reflexões sobre os aspectos relativos a pesquisa da própria
prática.
Nosso objetivo foi procurar proporcionar aos sujeitos um ambiente no qual eles se
sentissem à vontade para falar de suas ideias sobre a docência e das ações que planejam e
implementam, procurando garantir que os mestrandos fossem ouvidos em suas razões.
Em conjunto com os trabalhos dos mestrandos e segundo o objetivo desta pesquisa,
tomamos o conceito de curiosidade epistemológica como que assumimos, para compor o roteiro
das perguntas que encaminharam as entrevistas dos sujeitos. Dizíamos então: nomeamos a
curiosidade intelectual ou epistemológica como uma disposição para a ação e reflexão crítica,
com rigor crescente, sobre as questões que ocorrem cotidianamente e que têm reconhecida

61

Ver no apêndice 4 a proposta da Narrativa Reflexiva
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prioridade para o sujeito, no sentido de motivá-lo e de interessá-lo em ocupar-se com atividades
que sistematizem o conhecimento.
Partindo dessa definição, propusemos o seguinte roteiro para as entrevistas, com os
mestrandos:
Propensão, disposição
Reflexão crítica

Com rigor constante
Cotidianidade

Prioridade

Por que veio em busca do curso de mestrado profissional?
Propensão – reconhecimento, por parte do sujeito de: inclinação, habilidade,
disposição, jeito, aptidão, competência.
O que muda na convivência com o grupo?
A convivência pode trazer mudanças nas razões iniciais dos sujeitos, dentre elas:
- Reflexões e reorganização no desenvolvimento de atividades no mestrado e na
prática docente;
- Valorização das diversas formas de trabalho desenvolvidas na disciplina e/ou no
curso, como parâmetro para as reflexões.
- Emersão da realidade e avanço nas reflexões e de novas ações (revistas ou inéditas)
em conjunto com o movimento de investigação.
Como é possível estabelecer um parâmetro para as mudanças?
Levantamento de aspectos qualitativos e quantitativos que das reflexões:
- Observações, descrições, interpretações
O habitus é o envolvimento e o comprometimento dos sujeitos, que é traduzido por
uma vivência positiva da curiosidade, ou seja, de renovadas experiências de
curiosidade cada vez mais aprimoradas.
Além disso, se constitui também pela relação dialógica estabelecida entre sujeitos, e
entre a teoria as práticas, sejam no ambiente escolar, sejam no ambiente acadêmico,
como o fundamento para que se complete o ciclo do curiosar – animus – habitus.
A mobilização para a investigação e a ligação com outros assuntos, para a
composição da pergunta de pesquisa.

Trata-se de entrevistas semiestruturadas que enfocaram nossa pergunta de pesquisa.
Entretanto nem sempre esse foco pode ser mantido, dada a emergência, nas falas, de outros
comentários e questões relevantes para os sujeitos, o que nos permitiu que outros interesses
fossem revelados.
O diálogo empreendido nas entrevistas revela também as a possibilidades e dificuldades
dos interlocutores em comunicar-se. Nas palavras de BOHM (2005):
O diálogo não é sempre entretenimento, nem sua utilidade é sempre visível. Por
isso, você pode tender a descartá-lo tão logo ele se torne difícil.” (p. 54)

O autor considera que é preciso produzir significados compartilhados para que razões de
ser, propósitos e valores apareçam.
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Como já nos referimos anteriormente, compreendemos que, na dinâmica de perguntas e
respostas, é de fundamental importância considerarmos a necessidade de “aprender a perguntar”
(FREIRE e FAUNDEZ, 1985). Para tanto, ao realizar a entrevista, buscamos conhecer
previamente o que podia ser revelado pelo sujeito nos trabalhos que realizou e nas observações
que foram feitas em sala de aulas.
Além disso, a convivência da pesquisadora com os mestrandos nas aulas caracterizou-a
como uma observadora participativa. A pedido dos professores da disciplina, ela pôde mostrar
sua trajetória e partilhar com os mestrandos os questionamentos de sua pesquisa; pôde também
desenvolver um trabalho de leitura, análise e retorno das narrativas reflexivas, e ainda
compartilhar um debate sobre o papel da pergunta num trabalho de pesquisa.
Essas oportunidades estabeleceram, ainda que de maneira inicial, uma rede de
relacionamento com os mestrandos. Daí compreendermos que esse fator tenha permitido que a
pesquisadora tenha sido reconhecida como uma professora que pesquisa a respeito de suas
inquietações que advêm da prática como docente.
4.3.2 O roteiro da entrevista com um dos professores da disciplina
Ao propor a realização de uma entrevista com um dos dois professores da disciplina, a
intenção foi buscar a compreensão mais aprofundada da proposta de trabalho, suas razões para a
condução da disciplina da maneira como foi feita.
Outro objetivo foi refletir sobre a visão de quem planejou e desenvolveu a disciplina em
relação à nossa compreensão do processo. A entrevista, nesse caso, procurou revelar outros nexos
para ampliar nosso olhar sobre a pesquisa do professor, agora sob a ótica do professor
proponente.
Quanto ao roteiro, o encaminhamos para que pudesse auxiliar o esclarecimento de
aspectos sobre o curso que auxiliasse a responder nossa pergunta de pesquisa. Na condução da
entrevista partimos da nossa compreensão do que foi observado nas aulas, das análises das
entrevistas, dos materiais elaborados pelos mestrandos e de como compreendemos a composição
da disciplina de Fundamentos Metodológicos no contexto de um mestrado profissional.
Diante desses pressupostos, relacionamos os tópicos do roteiro:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A configuração da disciplina considerando que é um trabalho desenvolvido para
professores em serviço.
A relação existente entre as atividades propostas e o objetivo da disciplina e do curso.
As características da pesquisa realizada num mestrado profissional.
O desenvolvimento de um trabalho de investigação docente proposto na disciplina.
A formação do ambiente da disciplina e o que ele procurou promover.
As observações sobre a relação entre o planejamento da disciplina e o resultado obtido.
A participação dos mestrandos na proposta.
Comentário do tema recorrente observados pelos alunos: o isolamento docente.
Comentário do tema observado pela pesquisadora: a transcendência em direção a atitudes
investigativas pelo diálogo e convivência na disciplina.
No próximo capítulo, detalhamos os procedimentos de análise dos dados. Por meio da

análise das entrevistas concedidas pelos mestrandos, dos debates ocorridos nas aulas e das
atividades que foram desenvolvidas identificamos nexos, dificuldades e avanços no processo de
sistematizar a investigar da própria prática.

5. A análise
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Encontramos em MAIA (2008), o testemunho gravado de Paulo Freire numa palestra
proferida em São Paulo em 1993, sobre como a ideia de curiosidade epistemológica esteve
presente em seu processo da investigação:
[...] Em primeiro lugar eu pego em minhas mãos o tema sobre que devo falar ou devo
escrever [...] o tomo como objeto de minha curiosidade, mas que não é de qualquer
curiosidade, quer dizer eu tomo o tema da minha mão e me distancio dele [...]. Tomar
distância do objeto, do ponto de vista da teoria do conhecimento, significa exatamente
objetivar o objeto, significa tomar o objeto A, B, ou C, não importa como objeto da
minha curiosidade, [...], da curiosidade que eu chamo de curiosidade epistemológica,
quer dizer, curiosidade que se preocupa, e se assuma, que se prepara metodicamente
para desvelar o objeto dela[...] (FREIRE apud MAIA, 2008, p.43, grifo nosso)

Dessa maneira analisamos fundamentalmente, a curiosidade do professor, seus interesses
e o processo de sistematização dos temas de investigação. Observamos ainda o enriquecimento
dos trabalhos desenvolvidos pelos sujeitos da pesquisa o que significa buscar uma atitude de
curiosidade do professor ligada à prática docente e a diversos interesses incluindo, a
aprendizagem e o contexto onde o professor atua. Além disso, localizamos momentos nos quais
os mestrandos encaminham metodicamente seus questionamentos e os resultados dessas ações.
Para esta análise foram utilizadas entrevistas, os questionamentos desenvolvidos em
debates ocorridos ao longo das aulas da disciplina de Fundamentos Metodológicos e os
documentos como as atividades realizadas pelos mestrandos, notadamente a narrativa reflexiva
(NR).
A partir da organização dos dados mostramos as evidências de uma atitude curiosa
encaminhando a resposta à nossa questão principal.
Retomando: Como docentes de Matemática inseridos em um processo de formação
continuada numa proposta que enfatiza a formação do professor como pesquisador da própria
prática, manifestam e desenvolvem atitudes investigativas?
5.1 A ANÁLISE DO MATERIAL
À coleta e descrição dos dados se seguiu o processo de análise dos depoimentos dos
mestrandos nas entrevistas mediante o roteiro enunciado no capítulo anterior e à luz do
referencial teórico que adotamos. Além disso, consideramos em conjunto as observações
realizadas nas aulas e as atividades desenvolvidas relacionadas anteriormente.
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A combinação das diversas fontes, confrontadas entre si, visou à composição de um
conjunto coerente de informações para responder nossos questionamentos e também levantar
possíveis dificuldades que permitam refletir e aprimorar a investigação.
A seguir ilustramos, por meio de um mapa, o processo de análise que realizamos
vinculada à revisão bibliográfica apresentada.

Interpretações dos
mestrandos

O MOVIMENTO DA PESQUISA:

Nexos, dificuldades e
avanços

Análise dos
documentos
produzidos

O que o
mestrando
diz

Observações das aulas
Entrevistas

Professor em exercício e em formação
Atitude curiosa
Habitus
e
Ação investigativa (da própria prática)

O que o
mestrando
sistematiza

Narrativa reflexiva
Observação da própria aula e questionário
Problematização e o “V” epistemológico

Procuramos identificar naquilo que foi dito nos depoimentos dados nas entrevistas e as
falas produzidas nas aulas as interpretações dos mestrandos sobre sua prática e sobre as tarefas
solicitadas na disciplina, ou seja, a relação que eles estabeleceram com a disciplina de
Fundamentos Metodológicos.
As atividades realizadas na disciplina tiveram como objetivo de tornar sistemática a
procura por uma pergunta de investigação e a elaboração de um projeto de pesquisa, juntamos
essas atividades aos depoimentos e as falas das aulas formando um conjunto de informações que
revelaram nexos, dificuldades e avanços no desenvolvimento de uma ação investigativa da
própria prática.
Os registros escritos das observações de aula foram realizados durante e imediatamente
após os encontros. Eles foram organizados e juntados às entrevistas para se proceder à análise do
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material a fim de captar a interpretação que mestrandos têm sobre os mais diversos aspectos da
própria prática, do processo formativo no qual estão envolvidos. Ao mesmo, tempo esses
materiais foram confrontados com as atividades desenvolvidas na disciplina.
Depois do recolhimento de todo o material foi realizada a leitura das transcrições das
aulas, das transcrições das entrevistas e da seleção dos documentos recolhidos, ou seja, as
atividades realizadas pelos mestrandos que julgamos significativas para nossa análise. Depois
procedemos à codificação dos materiais, com base nas regularidades identificadas nas falas e nos
documentos selecionados.
O desenvolvimento de um olhar crítico em relação à prática docente, nas falas dos
mestrandos, esteve ligado aos contextos onde os mestrandos atuam como professores, isto é,
como eles compreendem aspectos relativos à cultura local, ao tipo de comunicação existente e
potencial, aos processos sociais que incidem no trabalho com o conhecimento, aspectos ligados
às atividades coletivas, dentre outras.
Essas evidências estão expressas em LACASA (p.295, 1994) ao afirmar a dificuldade de
tratar da questão educativa sem tratar de sua dimensão social e, particularmente, das interações
sociais na escola. A autora desenvolve assim uma análise da escola segundo dois aspectos, como
um grupo social inserido numa comunidade mais ampla e no exame das relações sociais na aula e
em pequenos grupos como um contexto de ensino e aprendizagem.
Analisar as considerações dos mestrandos, sobre o próprio contexto de atuação nos
auxiliou na observação das possibilidades que estes têm em olharem objetivamente suas
realidades como uma preparação metódica para a realização de uma investigação.
Localizar a curiosidade durante as entrevistas se deu segundo o comprometimento em
compreender, por meio das razões dos mestrandos, o que emerge como dúvida, inquietação com
a própria prática e com a vida escolar na qual se inserem. Procuramos esclarecer previamente a
todos os mestrandos o objetivo de nosso tema de pesquisa, assim diante das questões propostas
na entrevista, estabeleceu-se uma intercomunicação em que emergiram questionamentos,
reformulações de perguntas, declarações e intenções de projetos, dentre outros, e que também
foram objeto de análise.
Quanto aos aspectos coletivos, observamos o diálogo nos debates (no fórum eletrônico e
presencial) e a relação destes o desenvolvimento das tarefas e das propostas trabalhos realizadas.
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O movimento da pesquisa: nexos, dificuldades e avanços
5.2. PROPENSÃO E DISPOSIÇÃO
O roteiro de entrevistas que elaboramos visou verificar os motivos que levaram os
mestrandos a iniciarem essa formação para a pesquisa e como eles conduzem esses estudos tanto
no que diz respeito aos procedimentos adotados e a atenção e tempo que dedicam às atividades
propostas, como por exemplo, no que se refere à elaboração coerente e significativa das reflexões
sobre a prática docente.
Além disso, outras ideias e interesses foram levantados pelos mestrandos durante a
entrevista. Esses temas e ideias também foram relacionados e incorporados às análises para
salientar possíveis vínculos com o tema da pesquisa.
Retomando o que já consideramos no capítulo anterior algumas entrevistas foram levados
em consideração pontos levantados na NR, com isso o que procuramos foi dinamizar a entrevista,
e focar os interesses expostos nesses textos, pois em muitas dessas narrativas já aparece uma
intenção de pesquisa e a formulação de perguntas iniciais.

Propensão, disposição

Por que veio em busca do curso de mestrado
profissional?

Quase todos os mestrandos declararam que a titulação oferecida pelo mestrado tem forte
influência na procura por esse tipo de formação pela relevância que tem para a progressão na
carreira, reconhecem também que é mais uma exigência institucional que uma garantia de que
essa opção poderá afiançar um emprego. Alguns optam por essa formação na esperança de
garantir a permanência nas faculdades particulares nas quais lecionam, procurando cumprir uma
exigência de formação em pós-graduação.
Outro aspecto recorrente nas falas é a ideia de que a conclusão do mestrado permitiria
uma maior dedicação e condições para debater questões referentes à prática docente e outros
temas vinculados aos elementos da teoria da educação. Observamos essa expectativa na fala de
CR:
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O título é importante para mim, eu estou trabalhando na universidade e você procura sempre ganhar um
pouco mais, trabalhar um pouco menos e se dedicar mais. É muito bom o contato com a universidade, conversar
com as pessoas, estar por dentro das coisas que estão acontecendo, para saber o que você pode fazer para
melhorar, porque quando você olha para um aluno de ensino médio e vê que ele não consegue fazer nem o básico,
que ele não teve nada anteriormente, porque é fácil dar aula para aluno que sabe e tem facilidade em Matemática, é
muito fácil. (grifo nosso)

A disposição em fazer o mestrado, segundo CR, também se revela pela convivência no
curso ao identificar que nele há um ambiente de troca de ideias e o hábito do debate. Isso parece
estar em contradição com o ambiente de seu cotidiano escolar. Em outra passagem CR comenta:
W. Comenta um pouco sobre este trecho da sua NR(narrativa reflexiva):
“Mas, como avaliar se nós, professores, estamos trabalhando de forma certa ou errada? Como fazer com
que as atuais pesquisas sobre educação cheguem até os profissionais que estão há anos dentro das salas de aula e
que não se preocupam com uma formação continuada? ”
CR. Eu sinto isso dentro da minha escola, aliás, eles (os professores da escola) não têm nem tempo. Os professores
todos têm duas escolas, então o que acontece: falta tempo.
W. Isso na sua cidade que é uma cidade pequena? (~30 mil habitantes)
CR. Talvez não seja nem por falta de interesse, mas pessoas verificam que não há como.
W. Existem outras prioridades?
CR. Que é, na verdade, [é a procurar ter] um salário um pouco maior para ter uma vida um pouco mais descente. As
HTPCs são utilizadas para passar recados, se discute disciplina de aluno e isso é o máximo. As pessoas sempre
correndo de uma escola para o outra, sem ter como.
W. Mas você está nesse movimento e, no entanto você foi atrás!
CR. E você percebe que você incomoda as outras pessoas. (grifos nossos)

A dinâmica dos trabalhos da Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), evidenciada
na fala, e a sensação de que os colegas se incomodam com a disposição de CR em capacitar-se,
explica a animação ao perceber a possibilidade de promover a troca de ideias e um trabalho
coletivo que não realiza na escola. O sentimento de isolamento é claro quando, no trecho da NR,
questiona a necessidade de um retorno das próprias atividades que realiza, querendo saber se o
que faz é certo ou errado, ou seja, CR trabalha no vazio, não há interlocutores com os quais possa
criar um hábito de refletir.
Outro aspecto importante nessa última fala é que as condições de trabalho de CR nos
HTPCs inviabilizam o trabalho com a curiosidade, pois são priorizadas outras atividades, como
informes e sobre a disciplina dos alunos. Todavia, compreendemos que o tema relacionado à
disciplina dos alunos, se está inquietando os professores, deve ser debatido. Aspectos
relacionados ao ensino e aprendizagem, à convivência escolar e muitos outros poderiam ser
discutidos iniciando-se por um debate à respeito da disciplina dos alunos na escola. O que nos
parece é que, na situação relatada por CR, quando se discute o tema não se avança para além das
conversas iniciais.
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Relacionamos ainda, a angústia demonstrada por um dos mestrandos ao avaliar a
impossibilidade de continuar ministrando aulas no ensino básico. Seu ingresso no mestrado se
deu já com a intenção de estudar aspectos ligados à questões socioeconômicas que influenciam
na aprendizagem Matemática dos alunos. Em relação à esta última questão diz:
W. E você coloca na NR:
“Não importa o quanto esteja pouco preparado para essa nova prática, mas estou aprendendo um
harmonioso convívio social com os alunos aprendendo a escutá-los...”
W. O que é este ‘estou aprendendo’?
DL. Quando você estuda pouco sobre as questões da Educação você só vê o próprio lado (o lado do professor),
nunca vê o lado do aluno, vê só o nosso lado, mas porque o aluno não está interessado, não. Às vezes você chega na
sala dos professores e escuta assim: ah, o aluno não quer nada ...
E porque não quer nada? Aí tu começa a escutar e a conversar com o aluno e, um mora num quarto cheio de gente,
como é que essa pessoa vai estudar? Não tem condições nenhuma de estudar, você começa a entender. Não sei se eu
cheguei a citar aí, quando preenchi aquele questionário (portfólio) eu falei, que eu sou a favor da escola integral para
tirar esse aluno e colocar no contexto da sociedade porque em casa não é estimulado a estudar. (grifos nossos)

Entretanto, diante da pouca valorização dada à carreira do professor do ensino público,
DL considera a possibilidade do título de mestre capacitá-lo para ingressar no ensino superior
público, onde espera ter condições para trabalhar com uma melhor condição financeira.
W. E o seu trabalho, como você está pensando o mestrado porque, uma coisa é nós termos a nossa inquietação,
nossas dúvidas, mas entre isso e passar à uma escrita sistemática como é que você tem se sentido nesse processo?
DL. Ainda não caí na real, porque estou como aluno especial, estou fazendo só os créditos e ano que vem vou
começar a decidir, mas não sei que linha vou seguir. Tenho duas perspectivas: de aplicar isso no Estado se eu
continuar ou se eu passar para um IF (Institutos Federais), e aí é um problema, você aperfeiçoa o professor e ele
passa para um IF da vida para trabalhar com alunos com uma bagagem bem grande, eu já trabalhei no colégio
naval e não tinha trabalho nenhum, mas não me fascinou fiquei quatro meses e larguei, não tinha que ensinar era
muito mecânico,aí larguei.

Nas respostas dos mestrandos à entrevista identificam-se referências constantes a
diferentes aspectos da carreira docente como, por exemplo, a busca por progressão na carreira,
dadas as alterações nas exigências atuais na formação docente, que estão para além das
competências técnicas, e que estão relacionadas à compreensão da necessidade de que o professor
conhecendo a comunidade para qual leciona, desenvolva uma abordagem que permita aos alunos
ter acesso à Matemática como forma de incluí-lo sociedade atual.
Todavia, apesar da criação de espaços e modalidades de formação continuada, isso não
tem garantido, na mesma medida, as contrapartidas necessárias aos professores para que os
mesmos possam freqüentar esses cursos não estão estabelecidas. Aspectos como a excessiva a
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excessiva carga de trabalho, ministrando aulas em várias escolas durante a semana para que o
professor possa ter uma remuneração digna, são impeditivos para que o professor continue
aprimorando profissionalmente.
Além disso, as poucas iniciativas no oferecimento de bolsas de estudos ou dispensa
parcial das aulas, são constantemente revistas pelos governos e não há um programa de fomento
regular para a formação continuada dos professores da escola básica, que permita a eles
aprofundamento nos estudos.
Num caso isolado, temos a fala de um sujeito que explicita sua prioridade pelo título:
W. Porque você veio para cá fazer mestrado?
NC. Eu já trabalho em ensino superior então além da pressão pela titulação eu sempre quis me aprofundar em
alguma área, mas o problema com os mestrados na área de Matemática é que você tem que ficar a semana inteira à
disposição e esse mestrado profissional veio a calhar para mim por conta de ser um dia só, em um dia da semana dá
para se mobilizar. (grifo nosso).
W. O que te atraiu para fazer o curso foi a proposta de mestrado ou o fato de você ter disponibilidade de tempo
durante a semana?
NC. Foi justamente o espaço na semana.

Neste caso a disposição do professor tem um objetivo claro pela obtenção de um diploma
segundo as condições de tempo que dispõe. É indicativo também que, por opção, faria o mestrado
na área da Matemática e não na área da educação que discute a Matemática da escola básica.
Não cabe aqui questionar os objetivos do professor, entretanto percebemos nessa última
fala um dilema entre as necessidades que a prática exige e sua aspiração pessoal que as palavras
de FONTOURA (1999) explicitam:
“A situação educativa joga-se assim em dois planos: o da realidade observável,
do explícito, do racional e o do subjetivo, do implícito, do afectivo e, no entanto [...] na
vida escolar [...] a afectividade aparece como um obstáculo!” (p.176)

Há um dilema de caráter identitário, no sentido preconizado por NÓVOA (1999) da
adesão, a ação e a autoconsciência, ou seja:
− A de Adesão porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e valores a
adoção de projectos, com investimento positivo nas potencialidades das crianças e dos
jovens.
− A de Acção porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se jogam
decisões de foro profissional e do foro pessoal. Todos sabemos que certas técnicas e
métodos “colam” melhor com a nossa maneira de ser do que outros. Todos sabemos que
o sucesso ou o insucesso de certas experiências marcam a nossa postura pedagógica,
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fazendo-nos sentir bem ou mal com esta ou com aquela maneira de trabalhar na sala de
aula.
− A de Autoconsciência porque em última análise tudo se decide no processo de reflexão
que o professor leva a cabo sobre a sua própria acção. E uma dimensão decisiva da
profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão
intimamente dependentes deste pensamento reflexivo. (p.16)

Compreendendo que a curiosidade, ainda que inicial, tenha em si mesma um impulso
natural pela busca, pelo debate de ideias para a construção de conhecimento, a postura indicada
pelo professor, inicia com dificuldades já que o desenvolvimento de atitudes de rigorosidade
implica em um movimento cognitivo e de ações no qual o sujeito privilegie um olhar distanciado
do objeto que se quer estudar e ao mesmo tempo uma ação rigorosa de registrar informações e
documentar as experiências sobre a prática.
Sobretudo, não se tem um foco de atenção voltado para a proposta dessa modalidade de
formação prejudicando a adesão aos princípios e valores do projeto no qual ingressou.
Na fala seguinte o professor revela que espera encontrar no mestrado novas propostas de
atividades o municie no desenvolvimento das aulas, ressalte-se que este não é um depoimento
único, vários alunos ingressam com o mesmo pensamento, vejamos:
W. Mas me dá alguns exemplos daquilo que te decepcionou, que você esperava uma coisa e acabou sendo outra.
NC. As aulas de geometria, por exemplo, se tenta fazer um paralelo entre teoria e experimentação que são os
axiomas, teoremas e depois as atividades práticas, as atividades para levar para a sala de aula só que a ênfase é na
parte teórica e não na parte de experimentação. (grifo nosso)
W. Como é o mestrado pra você?
DL. Quando vim para cá eu entendi que eu veria coisas novas para aplicar em sala de aula de uma maneira
diferenciada, não a tradicional que eu tenho hoje em dia, mas uma motivação mesmo. (grifo nosso)

Como iniciar um movimento de questionamentos sobre a própria prática se a atenção está
voltada em reproduzir novas atividades Matemáticas?
Há desafios a serem transpostos pelos sujeitos para se envolverem na problematização da
própria prática. Esses desafios compreendem o estudo da profissionalização do professor para
que este possa entender-se como sujeito cuja atividade prática vai muito além muito além da
mera reprodução de conhecimentos e boas atividades. Ou seja, que se compreenda capaz de
aprofundar seus conhecimentos e processos metodológicos, de ser protagonista no
redimensionamento das propostas para grupos de alunos segundo suas características e contextos
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em que se inserem, em outras palavras, que leve em consideração a dimensão política da
atividade docente.
Entre as razões apontadas com ênfase para escolha desse curso de mestrado, estão
presentes muitas questões relativas á sua prática desenvolvida na sala de aula.
A identificação de problemas e necessidades de caráter metodológico relativos ao ensino e
aprendizagem da Matemática, estão presentes nas falas que se seguem (todos os grifos são
nossos):
FA. Primeiramente é sobre a questão do salário a outra é que quando eu comecei a dar aulas vi a dificuldade que eu
tinha e os alunos também em aprender. Eu nunca pensei em dar aula fazia só Matemática pura, mas daí eu passei no
concurso do Estado e vi que várias coisas aconteciam lá: dificuldade de aluno, relação professor–professor,
professor- instituição e aí fui lá para Rio Claro [como aluno especial]...
FG. Antes de tudo, eu estava meio chateado em só ficar dando aula, parecia que não estava evoluindo, que estava
difícil de melhorar as aulas pensando sozinho, então eu vim aqui na esperança de que, compartilhando com mais
pessoas, conseguir crescer profissionalmente, melhorar minha atitude em sala de aula.
[Uma busca] pessoal, melhorar o meu cotidiano como professor mesmo, pensando no meu aluno porque, por
satisfação profissional, porque quando a gente acha que está melhorando que esta está fazendo a coisa cada vez
melhor, dá uma satisfação pessoal, uma felicidade, alegria.
GM. [...] eu já atuo numa faculdade, o mestrado se torna um caminho e aí você precisa do diploma.
Então eu senti necessidade das duas coisas do diploma e da uma formação. Eu até iniciei um mestrado na
Engenharia de Produção, mas por não estar ligado à minha formação e outras coisas, eu não terminei.
JP. Eu fiquei sabendo desse curso na direção da escola que sou diretor, e eu dou aula numa faculdade e num colégio,
[...] me interessei porque eu já tenho especialização e dava aula na faculdade e ela de certa forma cobra para que
você procure uma atualização.
E eu nunca parei de estudar depois da graduação fiz bacharelado e licenciatura em Matemática, pedagogia,
especialização em gestão na UNICAMP e agora estava procurando alguma coisa e surgiu essa oportunidade e daí
vim para cá.
LA. Essa angustia que eu tenho de querer melhorar o meu trabalho é a angustia de muitos, então, (pausa grande) tem
várias faces, eu não vou ser hipócrita, vejo nessa oportunidade de ser um professor investigador como um meio de eu
obter um título, ter uma melhora na minha carreira, que ninguém pode negar, nós não estamos aqui por simples
diversão.
E por outro lado, quando a gente não pensa na melhora do nosso trabalho numa formação continuada, a gente acaba
se acomodando e aceitando as coisas como elas são. Eu estou trabalhando contra isso, tentando mostrar que existem
outros caminhos, que eu sou capaz de produzir algo melhor com o meu trabalho.
LO. É que eu percebi que estava faltando alguma coisa para a minha formação e que eu sabia não estava mais
surtindo efeito, não estava tendo resultados que eu gostaria que tivesse...
[...] estava faltando uma maneira de olhar para frente e vislumbrar outras coisas, parecia que tinha um muro na minha
frente e eu não conseguia ver mais nada, estava faltando algo na minha formação e por isso eu vim buscar.
NA. [...] procurei ver o que tinha a ver comigo, mas eu parto dessa ideia de não estagnar.

Dentre os motivos apontados pelos professores está a mobilização para avançar e
aprimorar a própria prática e encontrar outros sujeitos para compartilharem suas experiências,
suas questões e dificuldades, daí necessidade de compartilhar suas questões com outros sujeitos
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para a superação de obstáculos. Em outros momentos conforme veremos, essa busca está
identificada com o isolamento no qual tem trabalhado o professor (no caso os mestrandos).
Nessas falas podemos perceber uma imersão na realidade que ainda não está distanciada o
suficiente da prática docente, estão apenas explícitas as primeiras intenções, ainda sem a
delimitação de temas, nesse sentido a realidade não está objetivada.
É preciso considerar também que o ingresso num curso de mestrado profissional, que trata
de investigar a própria prática, é um contexto novo não só para os mestrandos, mas também aos
proponentes do curso que devem debater algumas questões em aberto nessa modalidade como a
proposta de apresentação de um produto final que não necessariamente deva ser uma dissertação,
como regularmente ocorre no mestrado acadêmico. Esses encaminhamentos são necessários para
comprometer o mestrando no curso.
Com efeito, essa mobilização por realizar um mestrado em educação científica e
Matemática é um movimento que retira esses mestrandos da condição de expectadores, na
medida em que ela é motivada pelas inquietações que eles têm sobre a própria prática, sobre a
escola em que atuam, sobre as regulamentações, projetos e políticas educacionais que
influenciam diretamente a rotina diária do trabalho docente. Múltiplos são os assuntos que
revelam uma curiosidade, uma atitude de sondagem e exploração. Esses assuntos encaminham os
mestrandos ao diálogo, que já começa a ocorrer com as reflexões e participações nas atividades,
estabelecendo uma consciência em transição.
5.3. A REFLEXÃO CRÍTICA
Reflexão crítica

O que muda na convivência com o grupo?
A convivência pode trazer mudanças nas razões iniciais dos sujeitos, dentre elas:
- Reflexões e reorganização no desenvolvimento de atividades no mestrado e na
prática docente;
- Valorização das diversas formas de trabalho desenvolvidas na disciplina e/ou no
curso, como parâmetro para as reflexões.
- Emersão da realidade e avanço nas reflexões e de novas ações (revistas ou
inéditas) em conjunto com o movimento de investigação.

Buscamos nas falas dos mestrandos as reflexões críticas ainda como um processo inicial
de curiosar, ou seja, de uma atitude de sondagem e exploração em que as falas expressam ideias
estimuladoras, nas quais estão contidas as primeiras perguntas para o estudo, e que são a base
para o conhecimento. Segundo ASSMAN (2004) esse curiosar deve ter:
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“[...] o significado de avaliar, explorar chances de iniciativa e intervenção,
possibilidades de empreendimento disciplinado.” (p.216)

FREIRE (1994) completa que a curiosidade é uma necessidade ontológica que dá a
caracterização das criações que realizamos e quando conduzida com rigor metódico transforma a
curiosidade ingênua em curiosidade epistemológica.
Consideramos o pensar certo em FREIRE (2005), que é a condição para superar a
consciência ingênua. Um pensar constante e cada vez mais organizado exige que os sujeitos reconheçam sua realidade e se compreendam como pessoas que fazem a história e que constróem
juntos, por meio do diálogo e do debate, reflexões e ações num movimento dialético62.
Nas falas dos alunos identificamos reflexões sobre as vivências da prática docente em
paralelo às experiências no curso. Os temas levantados referem-se à gestão da sala de aula e
temas do cotidiano escolar vinculados às leituras e debates presentes na disciplina de
Fundamentos Metodológicos.
Outro aspecto recorrente são as reflexões sobre a relevância de estudos na área de
educação e Educação Matemática para a análise das questões da docência em Matemática, além
disso, os relatos de experiências nas escolas em que atuam são destaque nos debates realizados
nas aulas e revelam apreciações consonantes.
As questões referentes ao ensino da Matemática ocorrem em menor escala nas entrevistas,
são inquietações e perguntas iniciais, entretanto, alguns alunos levantam pontos importantes
sobre o aspecto pedagógicos dos conteúdos que ensinam.
Falas sobre o trabalho final a ser desenvolvido no mestrado, mais propriamente sobre a
questão do produto final solicitado no programa, são pontuais e revelam que nesse momento do
curso as reflexões estão mais voltadas ao desenvolvimento do tema do projeto e do vínculo deste
com a realidade docente.
Mudanças e constatações com a freqüência no mestrado
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Movimento dialético que se estabelece nas qualidades como relações orientadas (CARAÇA, 1978, p.114) - ao
mudar o contexto nas quais se encontram produzem por consequência alterações no significado que estas possuem.
Ver p. 27 – capítulo 2
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Nas falas dos mestrandos são feitas considerações em relação à formação pedagógica
vivenciadas na graduação, muitos se ressentem de não terem tido um maior contato com as
teorias da educação. Dentre essas falas destacamos:
W. Na NR você escreve: a desvalorização da teoria de ensino na formação do professor de exatas...
LA. No meu curso (licenciatura em Matemática) as aulas sobre ensino que nós tínhamos eram a disciplina Prática de
Ensino onde se distribuíam temas para montar uma aula para uma sala e outra disciplina sobre legislação e estrutura
escolar, não me recordo de nomes como Piaget ou Vygotsky.
Faz falta porque a gente conhece a arte, sabe como fazer o negócio, mas se tivesse a fundamentação teórica poderia
atingir alguns objetivos com mais facilidade, ter mais clareza nos erros e acertos que a gente tem. Porque tem coisas
que a gente sabe que não vai dar certo por causa da nossa prática, mas tem coisas que a gente nunca vai saber por que
a gente não acerta ou erra por não ter esses parâmetros.

Já em outra passagem um mestrando ressalta a falta de pré-requisitos para os debates
ocorridos na disciplina de Fundamentos, relativos aos temas de ensino e pesquisa em educação:
FG. Houve momentos do curso que em certas discussões teóricas, aulas teóricas, eu não aproveitei muito, talvez por
falta de pré-requisito eu não tenha aproveitado.

Reflexões como essas nos remetem às considerações de ALARCÃO (2003) quando
observa a importância dos contextos de formação como bases para esse esforço em estabelecer
uma postura que auxilie no desenvolvimento da capacidade de pensar de maneira sistemática e
autonomamente.
A autora considera que esse pensar é configurado por um diálogo tripartite e incluindo
‘um diálogo consigo próprio, um diálogo com os outros incluindo os que antes de nós
construíram conhecimentos que são referência e o diálogo com a própria situação que nos fala’
(p.45/6) que objetiva ultrapassar o nível descritivo ou narrativo para que os profissionais da
educação vinculem temas e fatos e os interpretem criticamente a fim de realizar intervenções
justificadas e sistematizadas.
Em alguns casos é possível notar que as problemáticas iniciais ganharam, ao final do
curso, novas perspectivas de encaminhamento. Como ilustração, apresentamos as inquietações
iniciais de FG. em relação à metodologia de ensino de análise combinatória:
Relato ao grupo de mestrandos em um debate em aula (01/06/09):
FG. - Eu, por exemplo, fiz uma apostila de probabilidade que começou pelos problemas e neles se abordavam os
aspectos teóricos, quando passaram o ibope (é uma escola particular que mede a ‘popularidade’ do professor) o meu
ficou baixíssimo, conclui que os alunos não estão acostumados e não querem mudanças, eles ficam inseguros
dizem: “Professor, não tem o quê estudar?”
- Os alunos gostam de coisas prontas!
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- O aluno desse jeito tem que pensar!
FG. – Falamos: chega você mesmo (a um resultado), aí eles não têm segurança, dizem: Faz o Sr, como é que faz?

Na entrevista em 29/06/09:
FG. Uma coisa que mudou, é que no meio do semestre eu queria e gostaria de começar a mobilizar meu tempo para o
estudo de questões teóricas de educação, eu percebi que eu teria que estudar coisas que não são Matemática para
poder melhorar meu ensino de Matemática, eu não achei que era assim.

Mesmo sendo ainda uma intenção, FG. estabelece um caminho para aprimorar suas
investigações, demonstrando desde meados do curso uma expectativa de que a convivência no
grupo o auxiliasse a superar algumas limitações, na NR (18/05/2009) ele afirma que suas
limitações são mais como pesquisador do que como professor concluindo:
[...] Acredito estar preparado para aceitar as limitações de meu projeto de pesquisa, esperando que no desenrolar
desse curso de Fundamentos Metodológicos eu clareie bem mais quais são essas verdadeiras limitações.

Essas reflexões indicam um interesse crescente do mestrando em conhecer as ideias
ligadas à educação, a ampliação desses conhecimentos está se configurando como um caminho
necessário para investigar os dilemas que encontra na própria prática docente.
Nessa mesma linha de pensamento, alguns mestrandos indagam, por exemplo, sobre a
prática docente de Matemática, as situações de sala de aula e a relação destas com as ideias
estabelecidas nos textos dos pesquisadores acadêmicos.
W. Você fala aqui (NR) umas coisas interessantes quando você vai usar os autores que vocês estudaram:
“Mas o grande desafio é como fazer, como tornar dinâmicas essas transformações. [...] a existência de conceitos
compartilhados e a capacidade desses conceitos de dar uma razão de ser à educação (Nóvoa, 1995).
W. O que é que você quis dizer aqui?
DL. Esses autores falam, não vou dizer fantasias, mas uma coisa de tornar prática aquilo não só ficar no pensamento,
mas como é que transforma isso em realidade?[...] esses educadores falam, mas é muito difícil fazer.
Eu procurava aulas contextualizadas, mas não achava bem a contextualização, usava a informática, mas só estava
transferindo uma aula do quadro para uma tela de slides isso não adianta nada, [...] Então é tentar como esses
autores falam. Eu não sei muito sobre a teoria deles, mas quando eu vejo assim essa vontade dentro de mim que é
deles também [...] Eles falam aquilo, mas não tem a resposta e quero procurar a resposta na prática (grifo nosso)

Como contextualizar? Qual a verdadeira possibilidade dessa ação nas aulas de Matemática
da escola básica? Ao procurar uma maneira de trazer para a prática atividades significativas para
os alunos, o professor valeu-se da contextualização dos conteúdos e do uso das tecnologias da
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informação que são temas largamente pesquisados e frequentemente discutidos no âmbito do
universo escolar, todavia essas tentativas não convenceram o professor de sua eficácia.
Essas dificuldades aparecem em vários depoimentos como um fato ligado ao contexto
escolar segundo a imposição da escola para a realização de atividades interdisciplinares.
LO. Os professores trabalham muito isoladamente e os projetos que a direção propôs para integrar as disciplinas não
tiveram fechamento, todo mundo se sentiu perdido. São projetos tipo água e outros. O que é que a Matemática vai
fazer? Ah, precisa calcular a distância entre as árvores! Dependendo da série o aluno não está a fim disso, para ele é
muito simples calcular essa distância e aí não teve conclusão, não teve relatório e não teve resultados. (grifos nossos)
W. E a conclusão do grupo?
LO. Ninguém quer assumir nada e cada um fala uma coisa.
W. E em sua opinião o que aconteceu?
LO. Vou falar por mim, eu não me senti bem com o projeto e talvez os alunos não tenham gostado porque eu não
abracei o projeto, eu não comprei a ideia, eu não gosto desse tipo de projeto e às vezes os alunos são levados pelo
que a gente acha das coisas, quando a gente se apaixona por algum assunto às vezes nossa paixão acaba transmitindo
algo motivador para o aluno, talvez seja isso eu não ter gostado e achar que aquilo não ia chegar a lugar nenhum.

Ao julgar as propostas da escola artificiais e sem sentido para a Matemática essa fala
denuncia um trabalho meramente burocrático que não se preocupa com o envolvimento dos
alunos, mas apenas em cumprir uma exigência curricular, entretanto a mesma fala não se
aprofunda para dizer de outras possibilidades, que transformassem a experiência interdisciplinar
em algo relevante, fundamentada na literatura existente sobre o assunto ou a experiências
anteriores.
FREIRE (2005) refere-se a isso quando considera a necessidade do compromisso da
denúncia com a transformação. O par denúncia/anúncio é um exercício político de diferir, que vai
reinventando o mundo que no caso seria o professor desenvolver uma proposta que configurasse
ações em contextos, que tivessem como objetivo a promover o envolvimento efetivo dos alunos
em situações interdisciplinares na disciplina de Matemática.
Retomando o diálogo proposto por ALARCÃO (2003), enunciado anteriormente, outros
aspectos precisariam ser analisados, como a identificação das motivações da direção da escola
para a proposta que foi feita, a possibilidade e flexibilidade da instituição na escolha dos temas,
como também e principalmente temas que envolvem a dinâmica de participação dos professores
na escola e o envolvimento possível no planejamento das atividades.
Estas considerações evidenciam a necessidade e o valor da investigação docente e a
grande contribuição que experiências entre universidade e escola podem trazer para o
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estabelecimento de um diálogo profícuo visando o aprofundamento das pesquisas em ensino e no
desvendamento desses universos educativos.
O exercício do debate de ideias presentes na disciplina de Fundamentos Metodológicos,
aparece como contraponto à prática docente pela dificuldade que têm em expor novas ideias ao
grupo de professores da escola e suas reflexões em relação ao ensino de Matemática:
W. Você não veria possibilidade de isso(os estudos sobre as questões educativas) ser relevante anteriormente?
FG. Isso, eu não achava relevante e os meus colegas de trabalho normalmente tem esse discurso: ah, isso aí não serve
para nada, isso aí a gente já sabe e aprende na prática...
W. E com os colegas de trabalho, como você se sente agora que você está alçando vôo para outras paragens quando
você volta para o seu lugar de trabalho como é o ambiente?
FG. Ainda timidamente mudou a minha atitude na escola, porque eu não aprendi o suficiente para ousar, mais do que
eu já ousava, a minha expectativa é que eu crie embasamento teórico para conseguir ousar mais, eu espero daí que a
minha relação com meu ambiente de trabalho e com os meus colegas vá mudar pelo fato de eu estar no mestrado, é
isso que eu gostaria que essa minha atividade como pesquisador me encorajasse a ousar mais e inclusive tentar
encorajar os meus colegas a seguirem as minhas ideias, discuti-las e defende-las com o objetivo de fazer aquela
escola ou pelo menos o departamento de Matemática ter mais a minha cara do que ele tem hoje, defender meu ponto
de vista no sentido de fazer aquela escola mudar, que todo mundo mude. (grifos nossos)

Podemos perceber que ainda persistem entendimentos de que o ensino é uma atividade
vocacional ou ainda, que o improviso e autoformação são suficientes para exercer a docência.
Todavia quando os mestrandos referem-se às novas experiências e a possibilidade de debatê-las
emergem outros entendimentos que questionam essa visão e passam a dar voz às próprias razões
ressaltando saberes que lhes são próprios e que dão significado à prática docente.
A relação entre ensino e conhecimento como algo que envolve o professor está descrita na
experiência de COHRAN-SMITH E LYTLE (2002) concluem que os professores geram
conhecimento segundo uma relação interna/externa, em outras palavras, o professor curioso que
se implica nos contextos em que atua e que vive as relações de poder tanto na escola como na
universidade, tem a oportunidade de valorizar a própria prática dando à ela um caráter
sistemático, pela reflexão crítica da realidade e o contato com o conhecimento organizado no
sentido de transformar a própria prática.
Há um caminho a ser trilhado para que as relações entre a universidade e a escola possam
aprofundar-se, e a distância entre essas duas realidades, ainda causa uma série de dificuldades
provocando inclusive algum desânimo, vejamos:
W. Você está num movimento de se constituir pesquisadora e está vendo a necessidade do trabalho coletivo, como
você pressupõe esse futuro porque, hoje você está prestes a formar um grupo [de estudos] na pós, como você vê isso
ao voltar para a sua prática?
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CR. Na verdade depois do mestrado eu acho que cada um de nós desse grupo, que vai ter um estudo e vai defender o
mestrado e vai cada um para o seu canto e eu vou voltar solitária para a minha cidade. Eu não sei, é claro que você
pode tentar colocar o que você fez, mas eu não sei nem se vai surgir interesse nisso, [...] E na escola só existem duas
pessoas com mestrado, ninguém mais tem.

Percebemos que há um certo receio em tornar pública novas ideias ou de ousar propostas
para o grupo da escola, CR. comenta adiante, em sua entrevista, sobre um sentimento de
desinteresse em novas propostas além de um alheamento por parte dos dirigentes da escola.
Nas duas últimas falas os mestrandos expõem a vontade que têm em continuar um
trabalho de pesquisa na escola onde atuam, pontuando que, ter um mestrado é importante para
instalar a pesquisa do professor. Essas afirmações indicam o entendimento de que com o
mestrado será possível ousar defender novas ideias e ainda, que a vivência aliada a um saber
sistematizado e organizado fará surgir a disposição para a pesquisa.
Compreendemos que as situações apontadas até aqui compõem um quadro de transição,
visto que, ao mesmo tempo em que há depoimentos que apontam o distanciamento entre o uso
das produções acadêmica na realidade escolar, há depoimentos, no mesmo grupo, que expressam
a crença de que depois do mestrado estarão aptos a falar com propriedade sobre suas ideias em
relação à escola.
É preciso avaliar que tanto a primeira imagem como a segunda excluem a possibilidade de
diálogo entre os sujeitos que assim compreendem a dinâmica educativa, impede a formação de
uma totalidade que articula a pesquisa acadêmica realizada nas universidades e as abordagens que
revelam as razões dos professores de maneira organizada e autônoma.
Para DEMO (2005) a pesquisa acadêmica afastada do compromisso educativo é a
expressão típica qualidade formal, por vezes eminente e convincente, na condição de capacidade
em inovar e no domínio metodológico. E, por sua vez, a aula que se reduz ao ensino transparece
na aula reprodutiva e avaliação pela reprodução copiada. (p.60).
Para o autor o espírito que perpassa a pesquisa, qualquer que seja a concepção que se
tenha dela, é o do questionamento reconstrutivo, que tem base na crítica para executar um projeto
para intervir alternativamente.
Há a dificuldade de se estabelecer uma aproximação entre a realidade acadêmica e escolar
que ESTEBAN e ZACCUR (2002) expressam na seguinte fala:
“Seria ela [a professora da escola] mera consumidora passiva do conhecimento produzido
por pesquisadores acadêmicos? Não lhe deveria caber a parceria na construção da
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mudança que desejamos ver implantada no interior da escola? E se defendemos que ao seu
aluno seja garantida a condição de produtor de conhecimento, não seria uma incoerência
não garantir o mesmo estatuto à professora?”(p.12)

Essas questões se referem ao discurso de autoridade que até pouco tempo foi hegemônico
concebendo a universidade como produtora de saberes e dos professores como consumidores dos
mesmos.
A imagem dos professores como práticos intuitivos que não se preocupam com os
registros e a organização das situações observadas em aula, apesar de questionado com o
desenvolvimento do paradigma do professor como pesquisador, ainda parece persistir para a
maioria dos professores em exercício.
Em que pese serem muitas as iniciativas que avançam na possibilidade de um trabalho
conjunto, entre acadêmicos e professores, como vimos no capítulo anterior, ampliar essas
experiências tem encontrado obstáculos.
ZEICHNER (2002) argumenta que a reforma que se propõe preparar os professores para
serem mais reflexivos e analíticos ficou mais próximo da retórica que propriamente no
desenvolvimento genuíno do professor. Ele destaca três pontos que, segundo compreende,
minaram a intenção emancipatória do professor:
1. A universidade ‘certificada’ para vender para as escolas e centros de formação, pacotes
de programas altamente estruturados e formas de observação para supervisores para testar a
congruência do professor.
2. A permanência da teoria, mesmo com os estudos que se propõem a desenvolver uma
epistemologia da prática, continua vista por muitos como própria do trabalho na universidade
enquanto a prática própria do trabalho nas escolas básicas, ou seja: “Há muitos exemplos da
versão da racionalidade técnica da prática reflexiva nos programas de formação de professores no
mundo de hoje. Na verdade, esta é provavelmente a concepção dominante de reflexão em uso
atualmente.” (p.37)
3. O não desenvolvimento autêntico do professor pela supervalorização de suas ações.
Ficando sobrecarregados de atribuições, os professores desenvolvem muitas tarefas além
daquelas que se referem à reflexão e decisão sobre o próprio ensino e sobre a aprendizagem de
seus alunos.
4. O pouco desenvolvimento de trabalhos sobre ensino reflexivo que valorizam a reflexão
coletiva como parte fundamental do trabalho dos professores.
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Na entrevista do proponente da disciplina encontramos considerações sobre a relação
escola-universidade e sobre a possibilidade do professor que possui o mestrado retornar para a
escola e continuar a pesquisar:
W. E a minha pergunta para os mestrandos é: se você pretende ser um professor pesquisador e você vai sair daqui e
voltar para sua instituição como é que você vê a possibilidade de continuidade de pesquisar a própria prática, que não
seja de forma isolada?
DOCENTE. Pois é, essa pergunta para mim é essencial e importante. Nós percebemos que as HTPCs não são
pensadas como momentos de reflexão e o próprio nome diz isso coletivo, então a escola tem esse espaço, mas o
professor se sente isolado e o que ele faz? Ele vem buscar na universidade com outras pessoas, outros pares.
[...] mas como ele vai dar conta de continuar pesquisando se ele se sente isolado, não se sente num coletivo e ele
chegando com a titulação de mestre ele vai continuar isolado, não conseguindo formar um grupo onde ele consiga
fazer minimamente uma pesquisa em ensino e por quê? Porque os espaços da escola ainda não são valorizados como
espaço de conhecimento e o que vai ocorrer, assim como ocorre no mestrado acadêmico, o mestrado profissional não
vai fazer com que o professor fique na escola.
W. Na verdade ele expurga o professor?
DOCENTE. Sim, porque até o momento não tem uma linha de pesquisa em que o professor da escola escreva o
projeto, via FAPESP, CNPQ ou CAPES em que ele consiga estar em serviço e fazendo um trabalho de pesquisa,
mostrando que ele produz conhecimento.
E voltando na própria ementa essa questão da disseminação do conhecimento, a escola teria que poder participar de
editais, ela poderia promover eventos dentro da própria escola na qual os trabalhos dos professores seriam
apresentados. [...] No Brasil essa questão do professor pesquisador ela ainda está longe de se constituir o espaço para
esse professor, não temos esse espaço.

A relação entre a escola e a universidade é algo a ser aprimorado num trabalho que
considere o acolhimento do professor que volta à escola, desenvolvendo um trabalho com todos
os envolvidos, nas escolas e universidades do papel fundamental que tem a investigação docente.
A relevância dessas investigações tem sido tema de debates que levantam aspectos
importantes, mas a indicação que elas não se tratam de investigações, ainda encontra legitimação.
Cohran-Smith E Lytle citado em PONTE (2005), estudaram as críticas sobre a
investigação do professor e categorizaram em três grupos: quanto ao conhecimento gerado,
quanto aos fins da investigação e finalmente quanto aos padrões de rigor metodológicos
necessários à validação do estudo.
Existem ainda caracterizações do trabalho de investigação do professor como uma
pesquisa na qual os processos metodológicos apesar de não seguir os cânones acadêmicos
estabelecem padrões de rigor adequados para o objetivo a que se destina, ou seja, compreender os
problemas imediatos da prática docente e indicar soluções para os mesmos.
Nesse sentido, podemos considerar que as investigações dos professores aproximem-se,
ainda que inicialmente, de um, processo de bricolagem para a pesquisa em educação como
indicado por KINCHELOE (2007).
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Esta é uma abordagem, nomeada por esse autor de multilógica (científico, moral, cultural,
psicológico, ideias sociais, educacionais entre outros) e pressupõe ser realizada por comunidades
de investigadores, da academia e de também fora dela, que participam das discussões criticando e
informando o grupo para que todos possam se servir das contribuições.
Essas comunidades de pesquisadores não são necessariamente experientes, pois podem
iniciar suas investigações numa comunidade de professores, por exemplo. Em uma situação
semelhante, no que diz respeito à uma possibilidade um trabalho com perspectivas múltiplas,
qualquer contribuição é aceita, não há descarte de possibilidades a priori, isso torna o trabalho
mais complexo, mas começa a encontrar ‘sentidos distintos oferecidos por outros em
circunstâncias semelhantes’(Ibid., p.19)
Para se evitar limitações metodológicas a bricolagem, numa perspectiva metodológica
nomeada de pesquisa ativa, procura construir raciocínios que moldam a realidade e as narrativas
de pesquisa que representam. Os métodos se estabelecem segundo as demandas existentes na
investigação, isto subscreve uma razão prática que, segundo KINCHELOE (Ibid. p. 19):
“[...] opera em cenários concretos para conectar teoria, técnica e conhecimentos
oriundos da experiência. Nesse sentido o domínio teórico está ligado ao mundo vivido, e
63
novas formas de cognição e pesquisa são enatuadas ”

Os resultados de COHRAN-SMITH E LYTLE (2002) consideram que as documentações
e análise de acadêmicos e professores se assemelham. Mesmo que cada um deles parta de pontos
de vista distintos a metodologia de documentação e análise dos acadêmicos e dos professores é
análoga. Ambos se preocupam sobre a necessidade de evidenciar rigorosamente o estudo por
meio de fontes e datas adequadas.
A investigação do professor é um tema em aberto e um desafio a enfrentar que deve ser
debatido e divulgado amplamente, nos espaços escolares mais diversificados e em momentos
privilegiados para tal, como tornar público os trabalhos dos professores em encontros que é uma
continuação das propostas que objetivam o aprimoramento do professor e fundamental para a
consolidação do professor como pesquisador de sua própria prática.
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Enatuadas que vem do verbo enatuar, segundo o autor, nessa mesma publicação é um neologismo de enação que
segundo F. Varela (1946-2001) corresponde a ‘agir no mundo’, correspondente a ação imediata de improvisação das
pessoas no mundo, em outras palavras, agir no mundo nas condições com as quais nos deparamos.
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Outra dificuldade, apontada nas falas, refere-se ao dado histórico relativo à freqüência
com a qual os professores foram, e ainda são chamados a dar sua colaboração e serem co –
participante da construção dos currículos e do projeto político pedagógico da escola em que
atuam.
Essa participação vem sendo discutida mais acentuadamente desde que passou a fazer
parte da legislação, todavia as barreiras a serem ultrapassadas ainda são muitas e bastante
freqüentes. Duas delas são a troca freqüente do corpo docente que ocorre anualmente nas escolas,
dado o alto índice de contratados das escolas públicas e a atuação concomitante do professor em
diversas escolas devido a sua necessidade de completar a carga horária. Uma das falas freqüentes
é sobre o horário de HTPC:
W. Então há esse entrave com os professores? [...] e como você está envolvido com o grupo, quer dizer que o grupo
inexiste em termos de reflexão coletiva?
NC. Sim.
W. Não é como aqui, por exemplo, um grupo de pessoas com interesse comum, lá não tem isso?
NC. Não até porque os HTPCs são dois horários e eu faço no horário que tem menos gente, mas na segunda é a
maior o número dos professores da escola, a parte da Matemática é o grupo mais unido sempre quando tem alguma
coisa nós procuramos discutir sobre a parte pedagógica e sobre questões específicas.
Na terça a maioria é contratado e ele tem que completar a carga em várias escolas.
W. Então os professores efetivos têm um envolvimento?
NC. Têm. Eles produzem os textos, as coisas[...]
W. E as aulas?
NC. Vai da área, a Matemática e a física tem essa relação sempre que vai fazer uma atividade discute um pouco
antes. Isso tinha nas humanas, mas esse ano não tem uma professora efetiva de português. (grifos nossos)

Esse conjunto de professores estabelece um contato nessas reuniões, mas sem garantias de
continuidade dos processos de reflexão e ação. Os projetos coletivos, ao que tudo indica, limitamse a discussões de aspectos pontuais da prática não representando situações de continuidade dos
debates e de experiências para a busca de soluções de problemas.
Outro tipo de reflexão dos professores é centrada na falta de participação destes no que se
refere à adoção, em escolas privadas, do sistema de ensino apostilado e às propostas curriculares
do Estado para as escolas públicas. Essa reflexão faz menção ao cerceamento do trabalho do
professor que esse tipo de propostas tem provocado. O professor é colocado como um facilitador
para chegar àquele conteúdo, segundo uma metodologia previamente formatada:
W. Na NR você cita o Nóvoa: ‘a retórica como banalização do processo reflexivo do professor’ você podia
comentar melhor isso?
LA. O Nóvoa coloca o professor como terceiro excluído, achei interessante, porque no processo de ensino, o
professor muitas vezes é deixado de lado, não faz parte da relação entre o aluno e o saber, então está ligando direto
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o aluno ao saber como se o professor fosse um mero facilitador ou ‘dificultador’ da chegada do aluno ao saber,
muitas vezes, o que o professor acha da situação ou o que ele acha que é melhor como caminho entre o aluno e o
saber (mas isso) não faz diferença.

Do relato acima é importante ressaltar que esses expedientes são ainda bastante comuns
nas escolas básicas apesar de estarem em plena contradição com a ideia de um professor curioso,
que reflete e atua sobre as situações da própria prática. Isso revela uma dificuldade no processo
de formação dos professores e também dos alunos, pois recordando CHARLOT (2003) “toda
relação com o saber é também relação com o mundo [...] Não existe saber senão quando está em
jogo a relação com o mundo, com os outros e consigo.” (p.33)
A LDB (9394/96) também é clara em seus artigos 14 e 15 que determinam:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação
básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e
de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. (grifos
nossos)

Seja por motivos de ordem organizacional como no caso dos encontros e desencontros,
nas HTPCs ou sobre a não participação dos professores no projeto da escola, a participação dos
professores não tem sido contemplada com a criação de instâncias de deliberação para que os
mesmos possam efetivamente se sentir em numa comunidade participante e parte constituinte da
escola.
Assim é importante lembrarmo-nos, nos estudos de LAVE & WENGER (1991), sobre a
aprendizagem através da participação em grupos. Para as autoras, esses grupos se formam por
meio dos compromissos que os participantes assumem com uma rotina diária de trabalho. São
denominadas por elas como comunidades de prática e são definidas como:
“[...] grupos de pessoas que compartilham um interesse ou paixão por alguma coisa que
eles fazem e aprendem a fazê-lo melhor como eles interagem regularmente.” (Wenger,
2007, apud Smith, 2009)
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Nesta concepção, os professores se caracterizam como uma comunidade de prática “em
uma circunstância específica”.
Aprender não um processo individual, faz parte de interagir numa comunidade de
interesse envolvida com os problemas que lhes são comuns. Esse ponto de vista se relaciona com
as considerações que fizemos no início deste trabalho nas quais avaliamos que não se trata mais
de considerar o conhecimento a partir de um cogito, mas sim de um cogitamus em que se
estabelece um relacionamento regular do grupo no qual os professores pensam e são pensados
nessa comunidade segundo temas afins.
As atividades coletivas realizadas por meio de debates e trabalhos são parte das reflexões
dos mestrandos. Em sua maioria retratam a necessidade que sentem de mais espaços para
trabalhos coletivos, mas argumentam que estes deveriam ser promovidos pelo curso. Dentre eles
o debate em grupos de estudos, reflexões sobre o ensino da Matemática e sobre a prática docente
como um todo por meio de análise das experiências docentes.
Com relação, por exemplo, a reflexão sobre a própria prática do ensino de Matemática
esses comentários aparecem relacionados à vivência na outra disciplina que é específica e é
desenvolvida em paralelo à disciplina de Fundamentos Metodológicos. Os professores
reivindicam, como veremos mais adiante, mais chances de expor e debater as metodologias de
ensino que adotam, ou seja, debater especificamente a partir de suas práticas, de suas
experiências didático-metodológica.
Na disciplina de Fundamentos Metodológicos os professores alegam falta de tempo para
aprofundar as ideias e realizar trocas de experiências, um professor chega a sugerir que esta
disciplina deveria acontecer em dois semestres para que pudessem aprofundar os debates. As
falas dos mestrandos evidenciam como organizam e dividem seu tempo:
W. Com relação a convivência no grupo o que isso trouxe para você, há alguma mudança na sua perspectiva, as
conversas têm ajudado, como tem sido essa convivência entre colegas e professores?
CR. [...] a gente não teve muito tempo para discutir muita coisa. Essa história de vir um dia só para cá, assistir
disciplina de manhã e de tarde, voltar para casa e dar aula...
FG. A gente tem um grupo na internet, mas não usamos para discussões relevantes para a formação. [...] o problema
é o seguinte: a gente trabalha e só tem segunda-feira aqui e fim de semana e algumas noites. Temos que fazer os
trabalhos das disciplinas, temos que estudar para as provas da disciplina (específica) então usamos o tempo para isso
e não daria tempo mesmo, para trocar muitas experiências, a não ser que fosse no tempo da aula então uma sugestão
que eu teria, seria usar o tempo da aula para trocar experiência, tanto é que agora no final o professor (da disciplina
de Fundamentos) falou que foi a parte mais interessante do curso, porque um ouviu a ideia do outro.
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FA. Nós temos um grupo on line que, formamos por nossa iniciativa, e a gente conversa e nós tiramos bastante
dúvidas ali. [...] são dúvidas sobre as aulas e sobre os exercícios, geralmente é mais específica, sobre os textos nós
discutimos mais no fórum do Moodle.(grifos nossos)

Essas afirmações mostram que os mestrandos basicamente só se reúnem para debater
questões referentes à prática docente nas aulas da disciplina de Fundamentos e compreendem que
não está garantido, no curso, outro espaço que valorize a prática coletiva de trabalhos que
envolvem esses temas.
A iniciativa de formar um grupo virtual também não contempla momentos de discussão
sobre temas da prática docente ou sobre a Educação Matemática. As muitas atividades que
desenvolvem nas duas disciplinas, além do impedimento pessoal de permanecerem na cidade em
que realizam o mestrado, mais um dia, são as justificativas mencionadas além do grande número
de afazeres docente desenvolvidos, durante a semana.
Isso suscita algumas questões. Sendo este um curso para professores em serviço, como
conciliar as tarefas docentes com tempo de estudo necessário para a realização do mestrado?
Quais as características adequadas a esta modalidade de mestrado para que os professores ao
mesmo tempo em que estudam, pesquisam e debatem a sua prática, permaneçam em serviço,
lecionando, como fator fundante de um trabalho dessa natureza?
Consideramos que é preciso a criação de espaços de formação com o objetivo de
promover a constituição de um sujeito epistemologicamente curioso, e que a participação em
atividades coletivas no processo de formação é uma dessas oportunidades. A partir de temas de
interesses e objetivos comuns estabelecidos por grupos de trabalho se pode estabelecer um
ambiente para troca de experiências e estudos coletivos.
Por outro lado a escola não pode ficar a parte dessa discussão, pois como já afirmamos, a
escola é objeto de interesse do professor na pesquisa da sua prática pesquisa.
É conveniente salientar que essa formação assim como a participação em trabalhos
coletivos, depende do engajamento das pessoas nessas atividades e isso só é possível por meio do
convencimento do sujeito de que seus interesses serão contemplados e de que a mediação que
ocorre na troca de experiências entre os grupos contribui para o aprimoramento da investigação.
Segundo HELLER (2004) nas condições sociais concretas em que se insere o homem, há
um sistema de expectativas e usos, ao qual este se adapta, aprende e se apropria. Assim, o homem
assimila as relações sociais contidas nas mais variadas formas de manipulação das coisas,
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mediada por grupos tradicionalmente nucleares (por exemplo: a família e a escola) como
condição de orientar-se para além deles.
Ainda segundo a autora, os feitos históricos desses usos tornam-se particulares aos
sujeitos na medida em que haja uma conseqüência destes na cotidianidade.
Tomando esses dois aspectos podemos ressaltar, no caso de cursos de licenciatura ou da
formação continuada em Matemática, a prioridade dos temas específicos de Matemática frente
aqueles que se referem ao seu ensino e ao ensino de uma forma geral.
Valemo-nos ainda das considerações de SANTOS (2008), sobre termos contrapostos em
polarizações no ideário de educadores, para falar de uma falsa oposição existente entre os termos
saber específico e saber pedagógico que embora sendo de naturezas diferentes, constituem uma
unidade na formação do professor de Matemática:
“[...] a depender da interpretação, opõem-se rígida e indevidamente a elementos
constitutivos do trabalho pedagógico quando podem se articular ou enxergam-se
complementaridades forçadas quando podem se opor, dando margem a simplificações
que impedem de enxergar com nitidez várias possibilidades daquilo que é importante e
necessário ser feito na escola.” (p.26)

Assim, trata-se de uma visão ingênua, opor o estudo dos conteúdos matemáticos e
pedagógicos. Isso que desvia o objetivo primeiro desse curso, de ver aprimorado o trabalho do
professor, por meio da pesquisa da própria prática de ensino dos temas matemáticos.
A fragmentação ocasionada pela prioridade dada às atividades da disciplina específica,
não é apenas uma escolha particular dos mestrandos, mas também uma manifestação associada à
relação consciente com sua comunidade, no caso, as várias comunidades de que participam que
têm como objetivo o ensino da Matemática.
Há evidências de que as atividades desenvolvidas na disciplina de Fundamentos
Metodológicos que mereceu de alguns mestrandos uma atenção menor que a disciplina
específica, que mobilizou esforços coletivos, pois segundo as afirmações de alguns deles as
exigências da entrega as listas de exercícios foram bastante intensas.
Como se dá a dinâmica relativamente às tarefas dessa disciplina?
NC. O maior problema é que nós deixamos essa disciplina para segundo plano por causa das listas maçantes da
disciplina de Matemática. Cada exercício dessas listas demora no mínimo duas horas.
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W. Mas quando eu falei do coletivo eu quis dizer como é a convivência acadêmica entre vocês?
FA. Não há muitos trabalhos juntos porque cada um trabalha em uma cidade e há um encontro semanal, a gente
chega tem aula o dia todo e depois vamos embora, então nós não reunimos para estudar, apenas para estudar para
prova. [...]. Não há uma interação acadêmica, não há mesmo.

Ao observar a prioridade de ao menos alguns dos mestrandos, podemos associá-la a uma
rotina muito recorrente entre professores e alunos de Matemática que é de resolução de longas
listas de exercícios. As disciplinas seguiram metodologias de trabalho que tiveram prioridades
diferentes. Segundo as afirmações dos mestrados as exigências da disciplina especifica foram a
realização de listas de exercícios e as avaliações individuais de conteúdos o que contrasta com a
opção adotada na disciplina de Fundamentos Metodológicos que propôs estudos de referenciais
bibliográficos, debates, composição de textos e aprofundamento em certos temas de pesquisa
sobre a prática docente.
A disciplina de Fundamentos optou por um tipo de desenvolvimento de atividades e
avaliação distante da abordagem da disciplina específica, ou seja, procurou trazer uma dinâmica
em que o aluno pudesse refletir sobre sua prática orientando-o a compor por si mesmo um tema e
uma pergunta de pesquisa, a partir da valorização dos elementos da própria docência e da
vivência, no mestrado, com a sistematização dessas situações.
A composição dos trabalhos exigiu dos alunos um engajamento nessa proposta, para que
durante o desenvolvimento fossem sendo revelados aspectos relevantes da prática docente, do
entorno64 no qual atuam os quais seriam passíveis de tornar-se tema de pesquisa.
Sobre a resposta a esse questionário, pontuamos a fala um dos docentes da disciplina, que
confirma a motivação para incluir em um questionário pontos sobre a prática docente bem como
atividades ligadas à interação e reflexão sobre a literatura:
“A opção do curso (da disciplina) foi seguir do particular par a o geral, ao contrário do que ocorre
normalmente no mestrado acadêmico”. (aula de junho 2009)

Mais tarde durante, em entrevista, o docente retoma mais detalhadamente essa opção:
“Na disciplina que nós ministramos, temos a preocupação de, ao invés de mostrarmos ao professor, a
estrutura de um projeto de pesquisa nós partimos exatamente da prática dele, então nós quisemos entender, via a NR,
como ele se via no processo de ensino, na verdade a nossa primeira tentativa foi procurar perceber junto com eles o
processo que ele mesmo faz na sua sala de aula, dessa forma os teóricos vieram corroborar ou não o que eles já
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Ver no apêndice 4 o questionário proposto como síntese da auto-observação e do relatório sobre uma aula.
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fazem. Porque nós poderíamos ter feito exatamente ao contrário: dado uma série de teóricos e eles irem encaixando a
sua prática, então a nossa preocupação, se é que dá para dizer, foi com a realidade da sala de aula”. (março 2010)

O desenvolvimento de um rigor e de um discurso coerente e fundamentado, se deu a partir
da leitura e discussão de textos obrigatórios e suplementares e também com o retorno dos
trabalhos dos alunos corrigidos e comentados pelo professor. Além disso, o exercício do diálogo,
em sala de aula, é desenvolvido com a discussão de exemplos da prática e com as referências
feitas aos textos estudados.
Pelas falas se pode perceber que os mestrandos reconhecem mais facilmente metodologias
que privilegiam os raciocínios lógicos - dedutivos, dada a convivência extensa com esse tipo de
dinâmica. Entretanto verifica-se que alguns deles enxergam a necessidade de que no trabalho
com os conteúdos específicos sejam incluídos os debates sobre as propostas metodológicas do
professor para a Educação básica:
W. Você começou a conviver com o pessoal do mestrado, os professores?
FA. Muito bom, eu aprendo bastante, a disciplina de Fundamentos é a disciplina que abre discussão e que dá para
discordar porque as outras nem dá para discordar porque você nem fala direito você só escuta.
W. A aula é expositiva e você tem oportunidade de colocar algumas questões?
FA. Há sim, mas é que não é um debate sobre educação.
W. Não entram as questões educacionais?
FA. Não, são específicas da Matemática mesmo, geometria é geometria.
W. Mas não reporta à sala de aula?
FA. Reporta, mas não há discussões. É colocado que se fizer assim dar certo, dar algum comentário e cessa. Não são
discussões afloradas, um opina aqui, outro lá, aí discorda, outros falam que as coisas são ‘balelas’, e assim vai. Acho
que lá (na disciplinas de Fundamentos) é onde as coisas acontecem.
W. As coisas acontecem do ponto de vista da ação docente?
FA. Da educação, aqui é mais específico é mais aprimorar conteúdo e algumas atividades da sala de aula.
W. O que é desenvolvido na disciplina não tem muito a ver com a prática da sala de aula?
FA. Não, é mais a prática, mas dos conteúdos. [Eles] te dão uma melhor formação para você entrar mais bem
preparado na sala de aula para ensinar.
FA. Pedagogicamente [não há uma discussão...] não há parte pedagógica, ela dá alguns exercícios, mas são inviáveis.
JP. Quando a gente fez a avaliação da disciplina de geometria eu coloquei que a expectativa foi em parte atendida,
porque eu esperava que nós fossemos discutir mais o nós fazemos em sala de aula.
JP. Nós ficamos meio frustrados, por todo mundo que foi selecionado tem uma bagagem, tem uma experiência e isso
não pode ser desprezado.
Na aula de Matemática foi feita uma demonstração e eu perguntei: E se eu fizer desse jeito o que é que a
gente está perdendo para o aluno? Não é que você não está perdendo, mas está dando tudo pronto.
Quer dizer, se eu fizer a demonstração da equação da reta usando a tangente... o aluno entende tão bem essa
demonstração, mas era previsto que nós chegássemos naquilo usando vetor, que o aluno não está acostumado e, nós
não estamos acostumados. Eu não me sentiria à vontade para seguir aquele caminho para demonstrar, e não houve
uma discussão mais profunda daquilo que você está fazendo.

Na fala anterior vemos uma oportunidade para a discussão sobre a transposição didática
dos conteúdos matemáticos que é um dos pontos fundamentais que encaminham o professor à
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sistematizar suas propostas metodológicas: qual o rigor necessário e adequado ao tratamento dos
conteúdos matemáticos na escola básica com o objetivo de promover o interesse do estudante
pela Matemática.
É necessário que situações desse tipo, sejam debatidas para colocar em pauta problemas
em relação à uma representação da Matemática segundo a qual somente alguns têm a
‘capacidade para atingir’ e que, muitas vezes são corroboradas por aqueles que são responsáveis
pela formação, como pais e professores. Nas palavras de SANTOS (2008) encontramos um ponto
central para reflexão e estudo sobre essa questão:
Não raramente, há entre os professores aqueles que sinceramente acreditam nisso e
também colaboram com a difusão desse ponto de vista. Pouco a pouco, expressões como
essas ganham força e, tal como boato, passam adiante sedimentando uma rede de
impressões, juízos e desconfianças relativos à Matemática que se antecipa a qualquer
esforço mais sistemático de aprendizagem e alimenta um círculo vicioso.(p. 32)

Debater situações como estas é parte necessária da construção de um processo reflexivo
do professor que encaminha, como já nos referimos anteriormente (p.76), uma relação dinâmica
entre perguntas e respostas, partindo da pergunta sobre um fato para estimular o interesse do
professor e sua disposição em posicionar-se e contribuir com novas ideias e nesse sentido, viver a
pergunta e a curiosidade.
Nas disciplinas que convocam o professor a expor suas ideias e ações e justificá-las,
exige-se reconhecer os saberes que existem na rotina do trabalho docente. Muitas vezes, esses
saberes passam despercebidos ao professor, dando a impressão de que a ação se faz apenas na
tentativa e erro e individualmente, é preciso chamar atenção para esses saberes quando expressos
e trabalhar em conjunto com os professores, num processo dialógico, a sistematização dessas
experiências.
Da parte do mestrando, a dedicação às disciplinas exige que os mesmos as encarem em
suas características próprias, mas ao objetivar-se uma investigação sobre a própria prática, a
atenção do professor deve se voltar para suas ações como foco de atenção.
Isso exige não só a reflexão, mas a conquista de um sistema de registros e de organização
com o qual o professor não está acostumado. Além disso, a leitura dos textos e a busca por outras
referências são parte essencial dessas reflexões sobre a prática e exigem empenho e organização
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do professor para que suas interpretações possam trazer-lhe autonomia de pensamento nos
debates e ações que precisa realizar.
No que se refere às propostas do curso de mestrado profissional, nos parece fundamental
debater a possibilidade da inclusão de espaços curriculares para o aprimoramento dos debates,
como seminários, grupos de estudos.
A garantia de poder se dedicar-se aos estudos é fundamental para a realização das
atividades propostas e, em se tratando de um mestrado que envolve professores de especialidades
diferenciadas, é preciso refinar espaços e tempos de formação no curso, ou seja, a proposta
curricular, para que uma maior aproximação das atividades nas disciplinas com as vivências da
prática docente na escola.
5.4. A RIGOROSIDADE
Com rigor constante

Como é possível estabelecer um parâmetro para as mudanças?
Levantamento de aspectos qualitativos e quantitativos das reflexões:
- Observações, descrições, interpretações

A reflexão crítica é uma condição essencial ao processo de organização do pensamento
pelo sujeito em torno dos temas que lhe pareçam essenciais. Ao captar seu interesse esses temas
tornam-se candidatos a objetos da investigação dos professores.
O objetivo de diferenciar a reflexão crítica da rigorosidade é ressaltar os
encaminhamentos e ações que os mestrandos estão produzindo nos processos de investigação,
procurando-se evidenciar as dificuldades e avanços que os mesmos experimentam ao
desenvolverem as atividades a que se propõem.
Compreende-se o rigor segundo a possibilidade que os mestrandos têm em expor o
entendimento da realidade escolar que vivenciam, portanto, está ligado a temas inseridos em
contextos específicos da realidade e que desejam desvendar.
O conhecimento do professor sobre o universo educativo, com ênfase na ação docente, se
desenvolve por meio da compreensão e elaboração de juízos de sua vivência como educador.
Quando a elaboração desse conhecimento revela conexões entre as ideias que sujeito tem das
próprias experiências e o processo de reflexão metódica inicia-se a superação da curiosidade
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ingênua ultrapassando a procura espontânea, ocorrendo as primeiras características de um pensar
científico. Nas palavras de FREIRE (1998):
“A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua,
sem deixar de ser curiosidade, [...] se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então[...]
curiosidade epistemológica, metodicamente ‘rigorizando-se’ na sua aproximação ao
objeto, conota seus achados de maior exatidão”(p.34)

Ao observar o ambiente e interagir com ele, o professor procura as soluções para as
questões que lhe são postas. Com a experiência, a formação de hábitos estabelece
comportamentos que sempre podem, e frequentemente são revisados mediante a ocorrência de
questionamentos, que estão sempre presentes no cotidiano dos sujeitos em comunicação e
vivendo em conjunto. Como já nos referimos, é um cogitamus, onde eu sou conhecido pelos
outros (cogitador) e eu também os conheço (cogito).
Para VIEIRA PINTO (1969), o saber aparece na capacidade do sujeito em refletir sobre si
mesmo e de tomar para si a própria consciência65. Nesse caso o saber compreende duas etapas, a
aquela mais propriamente diz respeito à consciência do saber, em outras palavras, saber que sabe,
e a que inaugura uma metodologia, a organização de ideias, que diz respeito ao como chegou a
saber.
Segundo o autor, a apreensão do sujeito em saber que sabe é um saber de si quando
autoconsciente, entretanto, ainda não é um saber ordenado e sistemático. Já o como chegou a
saber é um momento de organização do conhecimento que já conseguiu se tornar metódico, ou
melhor, o sujeito agora tem condições de dominar as técnicas de transmissão do conhecimento
tanto oral quanto escrita ‘[...] que se dá entre sujeitos ou entre gerações, o que supõe o caráter
coletivo, social, do conhecimento, constituido por progressiva acumulação histórica’. (p.28)
Essas são as duas fases do ciclo gnosiológico do conhecimento que se interpenetram
sempre e, no caso do professor que investiga a própria prática, estão ligadas ao ensinar e aprender
aquilo que já se sabe e a investigação daquilo que se está epistemologicamente curioso.

65

Não temos a pretensão, nesse trabalho, de discorrer sobre o tema da consciência dos sujeitos e de seu processo de
conscientização visto que se trata de uma empreitada de grande monta, entretanto além do que já foi dito sobre a consciência
possível (vide Capitulo 2) , ressaltamos as considerações de FREITAS (2004) ao analisar a obra de FREIRE com foco na
conscientização: “A educação libertadora como um ato de intervenção no mundo está ligada à possibilidade de tomarmos
consciência de nossas opções, ou educamos para a manutenção ou para a transformação dos valores dominantes, questionando-os
numa perspectiva crítica de compreensão da realidade, bem como de sua possibilidade de ser transformada.” (p. 73)
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Segundo essas ideias em conjunto a compreensão que fazemos da análise de FREIRE no
livro Pedagogia da Autonomia, ilustramos as fases do ciclo gnosiológico:

Ciclo Gnosiológico
Se ensina e se aprende o
conhecimento já
existente

Docência - Discência
Pesquisa

Se trabalha a produção
do conhecimento ainda
não existente

Nesse ciclo é fundamental a ação docente do professor na pesquisa sobre o processo de
ensino e aprendizagem, pois esta retroalimenta a docência do professor curioso e o desafia a
procurar novos modos de como chegou a saber.
A seguir analisamos as falas e produções dos professores que evidenciam processo de
rigorosidade.
5.4.1 Dilemas apontados pelos mestrandos
a. Tempos para a formação.
É indissociável a relação entre a pesquisa da própria prática e a continuidade do professor
na sua atuação docente, todavia o que pode parece um tanto óbvio suscita uma questão: como
garantir tempo de dedicação à investigação do professor que continua atuando e em conseqüência
disso, qual a relação das escolas onde os profissionais trabalham e o mestrado que realizam?
Essa é uma questão muito frequente nas falas dos professores em questão que verbalizam
a dificuldade de harmonizar as duas atividades e que foi verificada na maioria dos alunos da
turma.
Ingressar no mestrado não significa concluir, ao contrário, sem as condições para que o
professor continue o curso, a possibilidade de ingresso não progride e não se efetiva, acaba por
ser uma formação que não sensibiliza o professor para pesquisar a própria prática, porque não
desenvolve uma ligação mais profunda com a mesma.
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Além disso, como apontamos acima, um rigor adequado e próprio para esse trabalho, não
pode ser algo dado por normativas, nesse sentido FREIRE (1986) nos esclarece:
“Os estudantes e os professores só aprendem uma única definição de rigor: a autoritária,
a tradicional, que estrutura a educação mecanicamente e os desencoraja da
responsabilidade de se recriarem, a si mesmos e à sua sociedade.”(p.52)

A importância e legitimidade da iniciativa voltada à realidade do professor, promovida no
mestrado profissional é, entretanto diminuída quando o mestrando não se tem o tempo para
reflexões e ações de fundamentação. O depoimento abaixo mostra como essa dificuldade se
apresenta:
NC. maior problema é que nós deixamos essa disciplina (Fundamentos Metodológicos) para segundo plano por
causa das listas maçantes da outra disciplina. Cada exercício dessas listas demora no mínimo duas horas.
As minhas produções não saíram tão boas por eu não ter tempo para leitura, dos textos suplementares, por exemplo,
além dos que foram dados, as minhas produções ficaram baseadas em autores passados em aula e em alguns que eu
já trazia com a minha prática, mas acho que se dimensionasse um pouco melhor, dos textos suplementares eu não li
nenhum por essa falta de tempo, porque daí eu não posso largar o meu trabalho,... são 51 aulas em outra cidade e
esse ano eu diminui...

Ainda que exista a possibilidade de empenho para alguns docentes, é nítida a dificuldade
de dedicação, vejamos:
FG. ...pretendo começar, nas férias começar a fazer mais, agora para o trabalho do curso [ Fundamentos
metodológicos] vou fazer uma leitura concentrada do que der.
W. Eu vi que a parte teórica ainda está por fazer, no seu V...
FG. é essa parte que está me faltando e vai ficar ruim, não vai ficar bom o meu trabalho final, mas...

Essa fala demonstra a convicção de que não conseguiu finalizar o trabalho na disciplina
de Fundamentos Metodológicos como pretendia e que foi preciso fazer opções e concessões.
Procedimentos rigorosos dependem tempo para que os sujeitos refletitam sobre as
atividades individuais e sobre as trocas realizadas em experiências coletivas. No sentido de
superar a curiosidade ingênua os mestrandos precisam reelaborar seus pensamentos e ações.
A convivência dos mestrandos com outros sujeitos ligados ao seu universo educacional
permite ainda tornar públicas suas ideias e projetos em desenvolvimento, ampliando ainda mais a
possibilidade de aprimoramento de seus estudos.
b. Reconhecer o universo da educação.
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As disciplinas ligadas às teorias da educação estabelecem seu rigor de uma maneira
diferente àquelas ocorridas nas ciências naturais, quer dizer, o processo de rigorosidade no estudo
dos temas da docência inclui ao mesmo tempo a análise da prática e a reflexão sobre os textos e
produções sobre a educação.
Mas muitos ainda crêem que este tipo de atividade não requer muito rigor, ou não
reconhecem de qual forma de rigorosidade se trata. Segundo FREIRE (1986) há uma imagem de
licenciosidade provocada pelo experimentalismo dos anos 60 e que é;
“... [um] obstáculo à nossa confiança na educação transformadora [...] que ao invés de
ponderada liberdade, permitiu que elitistas conservadores julgassem que a criatividade,
experimentação e ruptura com a tradição significam ausência de seriedade e rigor.”

Alguns mestrandos não relacionam as disciplinas ligadas a Educação à própria formação,
ou seja, quando se trata do estudo teórico sobre temas educativos sentem-se num novo universo
de conhecimento com características diversas do universo de estudo sobre temas da matemática.
Questões que interligam as duas áreas parecem não ter feito parte do estudo de graduação desses
alunos. Vejamos:
W. Nesse pequeno tempo no qual você se dedica para o mestrado, o que mais você tem dificuldade em
desenvolver?
DL. Quando eu vi que ia ter aula de educação pensei: vai ser horrível, mas não, foi diferenciada, como [...] na
faculdade foi fantástico, ela não se prendeu aos teóricos,...
DL. Na graduação, quando falava muito da teoria nós ficávamos perdidos por serem muitas coisas, palavras novas a
gente não estava acostumado, principalmente o pessoal das exatas. Esse curso (de fundamentos) já foi mais uma
mistura, foi prática, textos e levantou esta questão moral (discussões e trabalhos propostos que envolvem a emissão
de conceitos e valores por parte dos mestrandos) .

Ao relacionar as dificuldades que teve no semestre, DL destaca a disciplina referente à
Matemática. Sobre a disciplina de Fundamentos Metodológicos acredita que deu conta das
questões ligadas à educação e à prática docente em virtude desta estar ligada mais à prática dos
professores e não ter aprofundado demais a teoria.
É importante salientar que DL não reconhece os debates promovidos no curso sobre
Educação e Educação científica e Matemática, subsidiados por referenciais, como um estudo
teórico sobre temas educativos, nem os que foram realizados no fórum eletrônico.
A metodologia de trabalho desenvolvida na disciplina, procurando ligar os referenciais
teóricos e aspectos relativos à prática docente, parece não ter sido compreendido por alguns
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mestrandos ou, possivelmente, pode não haver abertura em dar relevância aos estudos relativos à
educação como necessários à formação do professor de Matemática.
Já no depoimento seguinte é clara a preocupação com a maneira de se expressar e de
procurar aprofundar os estudos sobre a prática do professor de Matemática.
W.E sobre a escrita do seu possível objeto de estudo? As tarefas da metodologia, como andam?
FA. Eu tenho muita dificuldade, primeiro porque eu não tenho muito embasamento teórico, às vezes a gente está
lendo um texto e vê uma palavra que pensa ter um significado e vai ver é outro, por exemplo: cultura escolar, para
um autor tem um significado para um autor e outro para outro. Aí você se perde, então eu tenho que melhorar muito
[...] eu fui escrevendo e nem sei se eu estou dentro do rigor.

Chama atenção o problema relativo ao rigor levantado por FA e a questão do universo de
termo e conceitos específicos da educação. O que seria então falar e escrever com mais confiança
em seus argumentos sobre as questões do ensino e aprendizagem de Matemática? Em suma,
como ser mais rigoroso?
A leitura e discussão dos textos propostos na disciplina, bem como a reflexão sobre a
própria prática, tendo como referência esses textos, introduzem critérios e parâmetros de análise
para os sujeitos que, a nosso ver, modificam sua atitude em relação ao contexto onde atuam e à
sua prática cotidiana. Nossa hipótese se é que os sujeitos tendem a sair de uma condição de
espectador para compreender sua condição docente, de maneira crítica e mais fundamentada.
Numa proposta que se baseia no diálogo e na troca de ideias entre participantes, a recusa
em comunicar suas reflexões inviabiliza o desenvolvimento dos trabalhos da disciplina e as
atividades dos participantes podem ficar reduzidas a simples descrição de fatos ou citação de
textos impedindo daí o desenvolvimento da criatividade e liberdade para a formação.
5.4.2 O encaminhamento dos estudos – o rigor possível
Ao considerar a finalidade social do rigor, VIEIRA PINTO (1969), fala da necessidade de
comunicação daquilo que se conhece, há então a necessidade de comunicar-se por meio de uma
linguagem que transmita aos sujeitos aquilo que se elaborou na investigação (p.80).
Essa ideia considera elementos históricos que fazem do rigor das investigações algo
situado, que depende do objeto ou fenômeno que se quer desvendar e que está vinculado às
exigências do processo científico do momento.
Assim a conquista de uma rigorosidade depende de uma autoconsciência em direção a
uma atitude metódica para a comunicação das formulações. Além disso, como possibilidade de
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intervenção no cotidiano escolar, essas formulações dependem fundamentalmente da ligação que
têm com a prática.
Com exceção de quatro sujeitos que tem alguma experiência em cursos de pós em
educação, já relacionados em capítulo anterior, os outros estão iniciando as primeiras
experiências com a atividade da escrita sobre a própria prática e com construção de perguntas de
investigação.
Reunimos nos itens seguintes as falas dos professores e trechos de duas das produções
elaboradas na disciplina: a NR – narrativa reflexiva, nos quais os mestrandos expressam suas
ideias sobre a própria prática e como a compreendem; e a atividade de elaboração do Vepistemológico66, que teve como objetivo o exercício da elaboração de uma pergunta de pesquisa
fundamentada em elementos teórico-metodológicos.
a. Da observação aos primeiros escritos.
Documentar as observações é sistematizar a compreensão que temos da realidade, mas é
também e em conjunto apoiar-se na literatura existente de caráter acadêmico e nas produções
elaboradas por professores pesquisadores. Esse movimento exige do investigador reflexão
constante sobre seu ensino, a aprendizagem dos alunos e sobre contexto escolar, para levantar,
avaliar e explorar os problemas que fazem parte do seu universo.
A dificuldade encontrada pelos mestrandos em escrever sobre suas experiências muitas
vezes se reporta à comparação que fazem com os textos escritos por pesquisadores, ilustramos
isso em fala anterior quando FA comenta: “... eu tenho que melhorar muito [...] eu fui escrevendo
e nem sei se eu estou dentro do rigor.”
Todavia apesar de serem capazes de escrever sobre suas experiências, os mestrandos
chegam ao curso com poucas condições de escrever de acordo com as exigências da escrita
acadêmica. A fala de CR indica essa situação:
W. Como você pensa a questão do rigor, como é que você sente ao compor os textos?
Se já tivesse um início, alguma coisa e já tivesse conversado com alguém anteriormente, talvez fosse mais fácil. Nós
temos dificuldade de escrever isso é da própria formação, eu acredito.
W. Do que tem conseguido escrever e realizar, você sente um aprimoramento na escrita ou talvez a sua reflexão?
CR. A reflexão é maior, você pára um pouco mais e pensa mais o que está fazendo em sala de aula, mas quanto à
escrita talvez fosse melhor você me dizer (porque li a NR de todos os alunos).
66

Ver a atividade proposta para elaboração do V – epistemológico no apêndice 6.
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W. Como a ideia de estar atenta a tudo está no seu cotidiano profissional? Como é a sua atenção para as questões ou
para as coisas que aparecem na prática?
CR. Agora parece que há uma atenção maior com aquilo que eu estou apresentando, mesmo que seja uma aula
tradicional, a forma como eu a faço é com mais atenção no que os alunos fazem, eu faço anotações hoje coisa que
eu não fazia antes. Por exemplo: um aluno me faz uma pergunta que chamou atenção, assim que dou uma paradinha
eu anoto. Penso assim: bom, isso está levando à algum lugar. Alguma coisa que eu deixei de explicar ou que ele não
conseguiu construir com aquilo que eu disse. Eu presto mais atenção naquilo que acontece na aula.

Apesar de sentir dificuldade com a escrita, já avança documentando suas experiências.
Como já assinalamos anteriormente, documentar as próprias experiências não é muito comum
entre os professores das escolas básicas, exatamente por não fazer parte de seu cotidiano a
necessidade desses registros, seus juízos permanecem, muitas vezes, não são comunicados ou, se
verbalizados, não são registrados.
Assim ao iniciar seus escritos, os mestrandos precisam reconhecer o que importa e vale a
pena ser registrado sobre a própria prática. Esse aprimoramento é parte da organização das ideias
e da possibilidade de comunicação de como chegou a saber (VIEIRA PINTO,1969) uma
experiência relevante sobre a prática docente.
Isso significa que é preciso romper com a dependência frequente que os sujeitos têm
quanto à formação. Dada a falta de costume de tomar para si a própria formação, superar essa
situação requer aprender a organizá-la assim como organizar a literatura de interesse segundo as
prioridades do estudo a ser realizado e para isso é preciso estar curioso sobre a própria prática e
aprender a perguntar. Na fala de LA está expressa a importância das perguntas nesse processo:

W. Você coloca que a necessidade da reflexão deve ser a de uma reflexão fundamentada, o que quer dizer ‘ser
fundamentada’?
LA. Porque você pode ter maneiras diferentes de refletir sobre uma situação, pode ser diagnóstica ou crítica de já
querer melhorar.
W. Ela é diferente de que outro tipo de reflexão?
LA. a fundamentada é quando você tem os parâmetros sobre a reflexão, por exemplo: numa aula o que é que eu
quero avaliar da aula? O método que estou usando na aula? Como o aluno está resolvendo os problemas que eu
proponho? A maneira como a avaliação que eu proponho está sendo avaliada? Acho que você tem que ter uma
direção certa.
LA. É difícil para nós, eu acho que essa formação continuada vai trazer critérios embasamento vai me ajudar a
refletir sobre o que eu faço e no que eu posso melhorar. Por que a gente não pode partir do nada e atirar a esmo
tentando achar o lugar certo é até volto na questão da reflexão fundamentada, para a gente não achar que reflexão é
qualquer coisa, tem algum fim para isso.

A fala também revela uma crença de que o mestrado possibilite um aprimoramento nas
reflexões e na fundamentação para que estas sejam significativas.
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É importante perceber que LA espera que a formação possa melhorar sua reflexão crítica,
que sua comunicação seja a expressão escrita e/ou falada de seu ganho de criticidade.
Compreendemos que essa esperança convoca o formador à opção política que FREIRE
(1986) já apontava quando refletia sobre a necessidade dele mesmo em auxiliar os estudantes a
ler os textos de maneira crítica:
“[...] meu rigor e minha opção política me levam a ajudar os estudantes, ensinando-os a
ler. [...] você pode ler um capítulo com os estudantes [...] desfiando-os...” (p.56)

No caso de um curso de formação de professores com a proposta de pesquisar a própria
prática, temos a necessidade de que não só a proposta de uma disciplina seja condizente com esse
fato, mas que a leitura crítica seja objeto de debate entre os proponentes do curso como um todo,
pois não se trata de um caso isolado, mas de uma necessidade cada vez mais frequente. Pudemos
observar algumas dessas dificuldades num debate ocorrido numa das aulas.
A partir do relato escrito da observação de uma aula que os próprios mestrandos
escolheram e ministraram, os professores da disciplina solicitaram uma síntese das ações
reflexivas propondo um questionário67. Observando a dificuldade dos alunos com o
preenchimento do mesmo, a professora da disciplina apresentou uma síntese desse trabalho a fim
de evidenciar elementos importantes para auxiliar na construção de uma pergunta de pesquisa e
também de um projeto inicial.
Docente:
- Quais as dificuldades que vocês tiveram [no preenchimento do questionário]?
Algumas observações dos mestrandos:
- Tive dificuldade de dizer qual a teoria que baseava minhas reflexões
- Eu fiz psicopedagogia, mas é difícil dizer em que me baseio – penso que a gente usa muitos teóricos, quando atua.
- Eu não tenho prática em refletir sobre o que eu faço.
[...]
- O fato de registrar já nos faz fazer melhor.
- Eu escolhi uma aula que eu acho difícil o aluno entender, daí pensei que isso serviria para discutir com os colegas,
porque por que nós mesmos não vemos o que pode ser melhorado.
- Eu dei respostas que se encaixam em coisas mais gerais e não para aquela aula específica. Será que eu estava
fugindo da aula, podia?
[...]
- As perguntas levavam a pensar muitas outras.
- Como esse questionário pode ajudar o projeto? Eu comecei a pensar sobre mais detalhes, que recortes e que foco.
(Aula de 01/06/09)

67

Ver questionário no apêndice 7
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Os mestrandos expressam suas dificuldades na composição do questionário que está
ligado à aula que observaram anteriormente. As perguntas dos mestrandos sobre a atividade
realizada e os encaminhamentos do docente se estabeleceram para além do jogo intelectual de
apenas perguntar e responder, foi uma relação de comunicação entre sujeitos mediada pela
atividade que realizaram. Nesse debate, a palavra-ação-reflexão dos participantes aparecem em
uma relação dinâmica com o objetivo de captar a realidade dos fatos ocorridos.
Essa atividade propõe um diálogo em que os mestrandos partilham suas dificuldades e
possibilidades, promovendo o debate de ideias como uma das instâncias fundamentais na
formação do professor. Isso proporciona o desenvolvimento de uma visão crítica do professor na
medida em que permite trazer para o coletivo, os elementos do trabalho de ação e reflexão que
realizaram na atividade individual de observar e analisar a própria aula.
b. Primeiras teorizações.
O conhecimento elaborado pelos professores é um tema bastante discutido como aparece
nos trabalhos de Nóvoa (1997), GAUTHIER et al. (1998), TARDIF (2002), SHULMAN(1987),
dentre outros, que estabelecem que esse conhecimento se produz por meio das reflexões e pela
ação docente.
O conhecimento dos professores é categorizado sob diferentes perspectivas, mas todas
ressaltam a importância de contemplar outras dimensões do trabalho docente além do
conhecimento do conteúdo e do conhecimento pedagógico, como os que focam a dimensão
curricular, dos contextos de atuação do professor (GAUTHIER, 1998).
Dessa maneira, os conhecimentos do professor estão direcionados ao universo
educacional e, por isso, não se constituem como um corpo fechado de saberes, mas estão ligados
aos contextos nos quais de desenvolve a docência. O trabalho do professor exige que ele atue em
situações e ambientes diversificados, não é algo intuitivo ou artesanal.
Há necessidade que o professor sintetize conhecimentos sobre: cultura, contexto, ética, o
desenvolvimento do conhecimento disciplinar, metodológico e didático que devem estar
presentes na formação dos professores, como um todo necessário ao desempenho da profissão
(IMBERNÓN 1998).
Nas falas dos professores e em suas produções vários temas são levantados segundo
perspectivas vindas das experiência de formação e da prática docente.
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Nas entrevistas:
W. Você fala muito sobre motivação na NR, o que é motivação?
LO. É quando você consegue motivar o aluno ou que parte de dentro dele e ele se sente motivado, ou ainda é você
justificar alguns conteúdos que você queira ensinar que tenha fator motivador, que eu o motive aprender aquilo, que
seja a justificativa para a aprendizagem, talvez o aluno não se sinta bem em aprender, mas (o professor) tem que dar
motivo para ele aprender alguma coisa
W. Na NR você coloca que o professor tem de ser imparcial, crítico e, você usa a palavra, honesto você podia falar
mais sobre isso?
NA. Crítico é olhar pontos bons e ruins de sua prática, o honesto é pensar no contexto, será que eu realmente eu
consegui realizar, é refletir a realidade, ser o mais fiel possível. O imparcial é, por exemplo, não escrever o que se
quer ouvir mais o que foi mesmo.
Estou fazendo esse exercício para o projeto de pesquisa do mestrado [Que vai em que direção?] estou pensando em
várias coisas como a contextualização e a interdisciplinaridade.
W. Você falou sobre o uso da história como é isso?
NA. [É sobre o] formal. Sobre Os Elementos de Euclides, por exemplo, nós estamos estudando a geometria plana e
passamos por um monte de coisas para chegar a Pitágoras que é um dos últimos, mas não é porque aconteceu isso na
história que a criança vai interiorizar nessa ordem.
NA. Que o professor que tem mais autonomia, mais que ninguém tem a condição de decidir.
W. Então essa transformação foi ao longo da graduação?
GM. Ela me estimulou a permanecer na licenciatura.
Você diz:
Pelas dificuldades que enfrentei na tentativa de melhorar minha ação docente e observando os futuros professores
nas minhas aulas de Cálculo, entre outras disciplinas, vejo que nós professores estamos despreparados. A culpa é
nossa? Em parte, talvez. Mas ficou claro, ao menos para mim, que a formação docente não está adequada aos
propósitos atuais (LELIS, p.63)
W. Ao mesmo tempo diz que a formação te estimulou a continuar, você critica a formação que você teve, como é
isso?
GM. A experiência do estágio me estimulou, mas senti que a graduação não foi suficiente, para trabalhar como eu
gostaria

As temáticas levantadas oferecem aos próprios mestrandos uma possibilidade de ampliar
a reflexão sobre diversas situações da prática docente, podendo compor uma dinâmica de
formação na qual se resolvem problemas e se elaboram conhecimentos profissionais específicos
da docência.
Das narrativas reflexivas (NR):
NA escreve sobre a possibilidade de compreender e aceitar a própria prática docente
estabelecendo uma auto-análise em que considera a dinâmica constante de se fazer professor:
Não sei dizer se estou preparada para entender e aceitar a minha prática escolar. Não posso arriscar um
“sim” ou um “não” como resposta definitiva. Acredito que a retomada dos estudos acadêmicos, a troca de
experiências e discussões que tenho vivido contribuem para que eu adquira essa maturidade com o tempo. A própria
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consciência da minha incompletude me permite não responder, nesse momento, a essa pergunta. Pode ser que ela
sempre fique em aberto, o que não haveria problema, desde que eu não pare de procurar a resposta.

LA destaca o problema do isolamento no trabalho docente e a necessidade de envolver
grupos de pessoas, entretanto se resigna e procura superar problemas referentes à prática docente
pela observação a apropriação da teoria preservando o trabalho isolado.
Todo esse processo de aceitar e entender [a própria prática] é algo contínuo e interminável, uma vez que os anseios,
expectativas, finalidades da nossa prática escolar mudam no decorrer da história. Estar preparado exige trabalho
constante e para responder essa questão, [...] por outro lado esse processo envolve grupos de pessoas, como citado
num debate em sala: nossa classe é individualista e desunida, então em minha prática escolar, dentro de limites
pessoais, observo práticas e técnicas de ensino e de professores ao redor, procurando encontrar maneiras mais
eficazes de realizar uma tarefa, busco estar em contato com o que ocorre na universidade, agora inserido numa pósgraduação vou desmistificando a teoria que envolve a prática docente, buscando aperfeiçoar a arte e a ciência do
trabalho.

Apesar dos mestrandos estarem iniciando suas investigações é possível notar que os
saberes enunciados mostram as reflexões dos sujeitos sobre a própria prática. Eles apontam para
uma transição nas reflexões e uma mudança no modo de compreender o que vivenciam quando
falam de uma procura permanente.
Nas afirmações os mestrandos propõem debates fundamentais sobre a autonomia na ação
do professor, a importância do estágio, a motivação dos alunos, a constituição de um perfil para o
professor que pesquisa que ilustram o processo gnosiológico, enunciado no início deste capítulo,
pois se propõem a trabalhar novos conhecimentos considerando a própria ação docente como
base.
c. A procura e organização de referenciais teóricos.
Diante de um objeto a ser investigado, a pesquisa de materiais é um momento de busca
onde a procura metódica é um aspecto fundamental, pois perguntas sobre o tema, mas
principalmente o que, onde e como procurar esses materiais tem de ser equacionado. Isso não é
tarefa fácil porque se está procurando por algo do qual não se tem conhecimento. Se há dúvidas
sobre o tema essa questão depende mais ainda de buscar em bibliotecas, revistas especializadas
entre outras iniciativas para poder decidir sobre que direção tomar.
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A quantidade de informação disponível é enorme e nem sempre confiável, sendo preciso
circunscrever o problema para realizar uma procura preliminar e selecionar as fontes de acordo
com o assunto e a área a ser investigada.
No caso dos sujeitos desta pesquisa pudermos perceber que a procura por referenciais
teóricos ainda deve vencer obstáculos que envolvem aspectos relativos ao próprio programa e as
dificuldades comuns de professores que iniciam estudos sistemáticos.
Essas questões aparecem em alguns momentos das entrevistas em que estes falavam da
dinâmica de estudos e na problematização ou no V epistemológico no qual foram relacionados
alguns fundamentos teóricos que eles pretendiam utilizar para responder a pergunta que fizeram.
O primeiro questionamento é em relação a organizar, operacionalizar as leituras e a
articulação entre as mesmas e também sobre como dimensionar o tempo para a realização dos
trabalhos. Na entrevista CR nos diz:
CR. A gente começa escrever o que tem que postar os materiais para as aulas de Fundamentos [nos fóruns de
discussão do Moddle] e leva um tempo! Você lê uma coisa e mais outra, aí eu falo assim: Não consigo organizar as
minhas ideias, o que está acontecendo aqui? Então é falta de teoria e embasamento.

A outra questão é sobre o ingresso no mestrado sem um projeto inicial e o entendimento
de que a disciplina pudesse preparar para esse trabalho começando pela montagem de um projeto:
CR. Acredito que, se já tivesse uma pergunta de pesquisa mais clara para mim isso seria mais fácil e essa disciplina
(de Fundamentos) seria mais bem aproveitada, poderia discutir as dúvidas mesmo fora de aula, mas se você não sabe
por enquanto o que vai fazer, então vai perguntar o quê, vai ter dúvida do quê? Essa história de não ter um projeto
inicial para entrar no mestrado também leva à isso.
JP. [...] A hora que o curso começou a ficar bom que foi na parte de montar o projeto e de apresentar, o curso já
tinha acabado. Quando a gente diz que o curso deveria ter começado com isso [com a montagem do V e a
problematização] é porque nas primeiras aulas não deram embasamento teórico para falar disso aqui [para completar
os aspectos solicitados no V].

Segundo um dos proponentes da disciplina, o objetivo foi encaminhar exatamente o
oposto, ou seja, foi o de privilegiar as perguntas e problematizações emergissem da prática dos
professores, o que fica claro na entrevista da professora da disciplina:
DOCENTE: Na disciplina que nós ministramos, temos a preocupação de, ao invés de mostrarmos ao professor, a
estrutura de um projeto de pesquisa nós partimos exatamente da prática dele, então nós quisemos entender, via a NR,
como ele se via no processo de ensino, na verdade a nossa primeira tentativa foi procurar perceber junto com eles o
processo que ele mesmo faz na sua sala de aula, dessa forma os teóricos vieram corroborar ou não com o que eles já
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fazem. Porque nós poderíamos ter feito exatamente ao contrário: dado uma série de teóricos e eles irem encaixando a
sua prática, então a nossa preocupação, se é que dá para dizer, foi com a realidade da sala de aula.

Cabe ressaltar que quando CR observa que não se sabe o que se vai fazer ainda, isso se
refere à escolha do orientador que nesse momento ainda não havia ocorrido. O que ela argumenta
posteriormente é que o orientador pode não aceitar trabalhar com o problema levantado na
disciplina, e daí todo esse trabalho anterior se perderia.
Quanto a JP compreendemos que ele não elaborou uma ligação entre os textos e outros
materiais de consulta oferecidos para estudo com a proposta de organização de um projeto de
pesquisa.
Parece-nos compreensível que dado o pouco tempo que os mestrandos têm para realizar o
trabalho (2 anos) fiquem ansiosos para começar a investigar efetivamente sobre uma tema
específico e isso poderia ser uma possibilidade para aqueles com alguma experiência, mas
considerando o objetivo do programa em trabalhar a constituição de um professor que investiga a
própria prática, como fazer emergir esses problemas como um problema de pesquisa, sem antes
se deter num estudo sobre a própria prática?
É preciso primeiro um distanciamento empreendendo um trabalho metódico sobre a
própria prática, bem como estabelecer uma correlação com as produções existentes acadêmicas
existentes ou de outros professores, todavia isso ainda é um ponto controverso na visão dos
mestrandos.
Observamos as concepções que os mestrandos têm do próprio desenvolvimento
profissional e como relação teoria/prática aparece em suas reflexões. Para isso consideramos as
respostas68 a três das perguntas do questionário que sintetizou o processo de observação de uma
aula ministrada por eles mesmos e que evidenciam momentos de questionamentos:
Que proposta faz para melhorar o percurso de desenvolvimento profissional?
NC: Procurar me capacitar com novos cursos e tentar aproveitar experiências anteriores de outros colegas que deram
certo e adaptá-las para a minha realidade.
CR:Fazer cursos de atualização e buscar teorias que ajudem no processo reflexivo sobre o ensino. Esse mestrado é
mais um passo para melhorar o desenvolvimento profissional.
FA: Fazer cursos de formação continuada voltados para teorias educacionais.
LO: Estudar sempre. Refletir, constantemente sobre a prática.
DL: Por enquanto nada, apenas refletindo as minhas péssimas aulas e me angustiando com afalta de tempo para
mudar.
GM: Para melhorar o meu percurso acredito que a capacitação constante é fundamental.
68

FG: não respondeu
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NA: O ingresso no mestrado profissional é a principal.
LA: Leitura técnica, assinatura de revistas especializadas, capacitações, cursos de pós-graduação
JP: Continuar estudando e procurando entender melhor a maneira como as crianças constroem o conhecimento, para
poder selecionar as melhores estratégias para o ensino.
O que você acha que ainda precisa melhorar no atual estágio de seu desenvolvimento profissional?
NC: Não vejo muita coisa para melhorar, apenas aperfeiçoar o que já está sendo feito.
CR: Estamos sempre aprendendo, mas precisaria de mais tempo para preparar aulas diferenciadas e conhecer as
diversas pesquisas que estão sendo desenvolvidas para a melhoria do ensino
FA: O principal mesmo é conhecer as teorias na educação e na Educação Matemática, com, por exemplo, entender
como os processos de aprendizagens acontecem em cada fase das pessoas, como é a memória das crianças, outras
teorias do gênero, pois minha formação é muito ‘conteudista’ e confesso que sempre gostei assim, mas hoje percebo
a importância da pedagogia.
LO: Melhorar a minha criatividade no sentido de encontrar diferentes metodologias e estratégias para ensinar os
conteúdos de uma forma mais interessante e relevante para os alunos.
DL: Muita coisa eu preciso passar para um colégio federal para trabalhar com dedicação exclusiva, ai realizarei meu
sonho e as mudanças reais que posso fazer com aulas mais dinâmicas, aperfeiçoando-me cada vez mais.
GM: Alguns aspectos de conteúdo mas essencialmente no aprimoramento das metodologias de ensino, isto é, das
formas de ensinar.
NA: Estou em crise. Confesso que estou em uma fase de levantar questionamentos, enxergar e criticar alguns
aspectos que antes não me importavam. Um deles é a questão da “utilidade” da Matemática, e conseqüentemente dos
conteúdos. Antes eu achava que era um despropósito do aluno fazer esse questionamento, mas hoje já vejo
fundamentação, pois comecei a refletir sobre isso também.
LA: Organização. Tempo para organização. Tempo para estudar e dinheiro.
JP: A forma de trabalhar com os alunos desinteressados e com aqueles que apresentam enormes dificuldades de
abstração.
O que pode fazer para alcançar essa mudança?
NC: Procurar me capacitar com novos cursos.
CR:Pesquisar sempre!
FA: Ministrar minhas aulas de uma forma que desperte nos alunos o prazer do conhecimento, que se sintam
satisfeitos e motivados em aprender, e mostrar a eles a importância que vai ter, por toda sua vida, aqueles momentos
que eles vivem na escola.
LO: Estudar sempre e experimentar bastante.
DL: Mais tempo para pesquisar e estudar.
GM: Penso que a leitura de trabalhos nessa área é importante, mas a formação continuada é primordial porque leva à
discussão de novos olhares e opiniões diversas.
NA: Continuar questionando. Não posso simplesmente ignorar esse momento, e continuar respondendo ao aluno que
“Isso serve para muita coisa, pode ser que para você, para sua profissão não seja importante, mas tem gente que vai
usar. Como estou ensinando para muita gente, tenho que ensinar todo o conteúdo.” Acho que essa discussão até deve
ser feita em conjunto, mas não vejo como propor isso para eles. São imaturos, não tem condições de avaliar algo que
mal conhecem.
LA: Esforço. Muito esforço e poucas aulas.
JP: Procurar embasamento teórico que permita mudanças na prática.

Os mestrandos não negam a necessidade de capacitação e aprimoramento acentuando a
necessidade em conhecer novas estratégias e metodologias, alguns julgam precisar de uma maior
base teórica para melhorar a prática (JP).
Observando as respostas de NC, por exemplo, percebe-se uma contradição em querer se
capacitar e ao mesmo tempo entender que não há nada a mudar na própria ação docente.
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Outra referência que novamente aparece é a falta de tempo para dedicação aos estudos,
pela carga de trabalho que possuem os professores(LA), em outras respostas os mestrandos
consideram a importância de mudanças estruturais na profissão como a dedicação exclusiva do
professor e a permanência em uma só escola ou a mudança para escolas em que os professores
possam dedicar-se mais aos estudos (DL).
Segundo esse panorama de transição, os mestrandos admitem a necessidade de maior
conhecimento sobre educação e Educação Matemática, mas as experiências vividas na própria
prática ainda precisam ser vistas como contribuição fundamental na composição do projeto de
investigação que estes estão elaborando.
GÉGLIO (2006) assinala que os professores atribuem à prática uma subordinação à teoria,
no sentido de que esta confirme a primeira. A teoria é funciona como leis e conhecimentos, com
comprovação científica. As deduções e abstrações são tidas como verdades que direcionam a
prática docente.
No caso dos mestrandos, a ação docente precisa ser vista como algo que deve ser
sistematizado. Deve ser reconhecida também a necessidade do professor disposto de ultrapassar
limites e, neste caso o limite é a curiosidade inicial ou ingênua para instalar um trabalho no qual
ocorra um processo de elaboração/construção/atualização do conhecimento.
A opção dos proponentes da disciplina em dar relevância à prática docente dos
mestrandos permite que as experiências dos mestrandos como professores sejam debatidas, o que
não significa que as produções acadêmicas e de professores não devam ser utilizadas, ao
contrário, elas devem estar relacionadas às práticas dos mestrandos para a promoção de debates.
Os teorias e modelos metodológicos sem uma ideia do que investigar torna o trabalho
artificial, daí a importância de conhecer referenciais básicos como os que foram discutidos na
disciplina e o a sondagem de temáticas de interesse.
A predisposição e o desejo de conhecer ou como denominamos o animus, significa
ultrapassar a reprodução de modelos, sair de uma ‘zona de segurança’ em que as coisas são
conhecidas, e arriscar-se a propor novas ideias e a viver experiências.
O que faz os professores tomarem para si própria formação é fazer perguntas a respeito de
sua prática e desenvolver sobre elas uma reflexão crítica e uma atitude metódica, ou seja,
mediante das ações e reflexões sobre prática, estabelecer o diálogo de professores e alunos e

174

outros envolvidos, para promover novas ideias e novos questionamentos com o objetivo de
transformar o ensino e aprendizagem.
Essa dinâmica, para estabelecer um percurso que direcione a curiosidade epistemológica,
precisa ser registrada, ou seja, é o percurso de uma atitude curiosa sobre a própria ação docente
que se aprimora com os questionamentos sobre os resultados das ações empreendidas. As
observações e questões que surgem são elementos preciosos em direção a construção da pergunta
e de um objeto a ser investigado.
d. Questionamentos e perguntas iniciais.
Na formação do professor o quanto é costume ensinar a perguntar? Segundo FREIRE e
FAUNDEZ (1985), este deveria ser um dos primeiros pontos a ser discutido num curso que
prepara os jovens para serem professores: o que é perguntar.
Como já nos referimos anteriormente, à ideia de perguntar deve ultrapassar a análise
intelectual dos fatos e ser uma relação dinâmica entre as palavras e ações ou entre palavra-açãoreflexão. Isso quer dizer que é necessário ultrapassar a descrição dos fatos e avançar procurando
explicar as ações.
Destacamos momentos de uma aula (08/06/09) em que a dinâmica de perguntas e
respostas se refere à elaboração de uma pergunta de investigação. Na etapa final da disciplina um
dos proponentes considera as questões dos alunos sobre a elaboração da pergunta de investigação
que deve ser entregue, as possíveis metodologias a serem adotadas dentre outros assuntos:
PERGUNTA: Pode-se colocar a justificativa e a introdução juntas?
PERGUNTA: Nós precisamos de tanta argumentação teórica como aparece no texto dela? (referência a um texto
lido)
DOCENTE: Nós estamos numa fase exploratória e preparatória ...
PERGUNTA: Seria interessante algum embasamento teórico, como eu poderia encontrar leituras que se dirigissem à
nossa problemática, ao nosso tema?
DOCENTE: A partir da escrita da problemática ou então do ‘V’ nós vamos começar a indicar textos. É necessário
buscar na internet, livros, teses, dissertações para selecionar o que deve ser lido, o que é de interesse.
Não necessariamente é preciso ler o original (da tese), muitas vezes, ler trabalhos que já foram realizados são
suficientes para a discussão.
PERGUNTA: Mas o meu foco é a resistência dos alunos às novas metodologias no ensino de Análise
Combinatória...
DOCENTE: Então seu problema é a metodologia, você deve observar, por exemplo, resolução de problemas e buscar
trabalhos sobre resolução de problemas e sobre análise combinatória, ou ainda apenas um deles.
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O proponente considera as perguntas mais frequentes da aula anterior e faz observações
sobre a importância de refletir sobre a ação de problematizar e sugere alguns autores como
Dewey, Saviani e Freire como indicação de leituras.
Voltando à uma pergunta da turma: Qual é a filosofia de trabalho? (que é pedida na problematização e no ‘V’).
DOCENTE:Por trás de uma prática há sempre uma teoria.
Voltando à pergunta do questionário: Como se poderia melhorar a própria prática? Cita A pedagogia da pergunta de
Paulo Freire e António Faundez.
DOCENTE: O que fazemos para que os alunos perguntem que queiram fazer perguntas? Freire considera que, se não
há perguntas não há aula.
COMENTÁRIO: Essa é uma pergunta interessante, quando você diz: que ao falar para os colegas professores não
encontramos ressonância, é isso que vivemos e daí desistimos.
DOCENTE: É por isso que eu gosto mais da fala do Charlot, e a ideia de mobilização. Hoje, no Brasil, a escola ainda
é uma tarefa, se ultrapassarmos isso, ou seja, se o conhecimento for mais que uma tarefa, repensaremos a forma de
pensar o externo e o interno. Ainda temos que o conhecimento é para alguns e não para todos.

Na segunda metade da aula os itens para a elaboração do V epistemológico é debatido.
Sobre a corrente filosófica à qual os trabalhos estão ligados.
PERGUNTA: É preciso deixar explícitas essas teorias?
DOCENTE: Em alguns momentos é necessário, mas também vai ficando claro ao longo do trabalho, ao menos é isso
que se espera.
PERGUNTA: Se eu quiser utilizar a Aprendizagem Significativa e os alunos não apresentarem subsunçores?
DOCENTE: Ausubel considera que para estudar a aprendizagem é preciso saber o que o sujeito sabe; a motivação é
algo construído.
Comentários:
MESTRANDO: [a motivação] É uma porta que se abre por dentro;
DOCENTE: Desde que não haja uma tranca por fora.
Sobre as questões metodológicas.
PERGUNTA: Quando penso numa questão de pesquisa ela tem que estar ligada a uma hipótese?
DOCENTE: Sim
PERGUNTA: Mas a ideia de hipótese na Matemática parece exatamente aquilo que se vai provar.
DOCENTE: A hipótese é o que está por trás da tese que se quer provar e está ligada a valores.
PERGUNTA: Pode acontecer de no final minha hipótese não ser comprovada?
DOCENTE: Não vemos isso, mas não impede que nas entrelinhas vejamos impossibilidades no andamento da
pesquisa. Em geral ao perceber que a hipótese é inviável, muda-se o caminho.
PERGUNTA: A filosofia é aquela que eu tenho?
DOCENTE: Desde que tenha respaldo do que se tem pesquisado.
PERGUNTA: De preferência mais famosa que você?
DOCENTE: É necessário, para que não seja qualquer coisa, estar ligado e dialogando com o que a ciência já tem
feito. Isso tem a ver com a questão dos paradigmas que existem e estão vigentes.

Os mestrandos procuram compreender quais os encaminhamentos necessários para validar
suas propostas. Esse diálogo mostra que os mestrandos ainda não conseguem relacionar a
elaboração do ‘V’ epistemológico e a temática que escolheram. As dúvidas sobre os pontos que
devem ser preenchidos no ‘V’ revelam que eles ainda necessitam refletir sobre as etapas da
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elaboração de um projeto, questão que a dinâmica entre palavra-ação-reflexão do debate
pretendeu colocar em pauta.
Destacamos o alerta de um dos proponentes da disciplina sobre a questão da adequação
dos trabalhos dos mestrandos ao universo da investigação acadêmica. Ele considera que a
dificuldade de preenchimento do ‘V’ existe, mas que ele foi mantido por trazer o projeto de
pesquisa de maneira simplificada, porém consistente.
Além disso, assinalou a proposta do ‘V’ estar nos moldes clássicos da pesquisa e que esse
fato tem sido objeto de discussão, principalmente relativa aos produtos educacionais solicitados
como resultados dos mestrados profissionais.
Aparecem outras possibilidades de configuração da pesquisa além da dissertação, como,
por exemplo: narrativas, diários reflexivos, materiais didáticos, em que pese a obrigação de
submeter propostas de novas modalidades de produtos do mestrado profissional à CAPES.
Seguir metodologias predeterminadas empobrece a experiência importante de aprender a
documentar a própria prática e que o professor precisa vivenciar, pois isso não pode ser feito
espontaneamente.
COCHRAN &LYTE (2002) consideram que as imagens que são feitas das investigações
realizadas por professores sempre estão em comparação com as investigações feitas sobre o
ensino. Citam algumas imagens que aproximam a primeira da segunda; ou que a investigação
feita por professores é uma investigação que possui uma lógica interna; ou que é um processo
reflexivo que beneficia os sujeitos envolvidos, ou ainda um processo dialético de ação e reflexão
que leva a uma mudança social.
De toda forma as perguntas de investigação que os professores definem estão ligadas a
situações circunstanciais, ao dia a dia da prática docente, elas mantém uma ligação com a
necessidade de articulação entre as questões que emergem da prática cotidiana com as teorias que
essa perguntas evocam.
Essas teorias incluem os conhecimentos gerados por professores que se compõem por
meio de elementos articulados aos acontecimentos, aos valores e aos pré-supostos conduzidos
pelo processo reflexivo sobre a prática e que configura as noções que guiam os professores em
suas investigações.
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Por fim relacionamos os temas e perguntas de investigação que os mestrandos registraram
no “V” epistemológico69 e que traduzem as intenções dos mestrandos não só em relação à
temática em si, mas também sobre a possibilidade de expressá-las por meio de uma pergunta.

CR

Geometria

DL

Funções

FA

Geometria e
Geogebra

Uso de software
educativo na proposta da
SEE-SP

FG

Análise
Combinatória

Resolução de problemas
em análise combinatória

GM

Formação de
professores de
Matemática

Formação continuada de
professores que ensinam
Matemática do 1º. Ciclo
do ensino Fundamental
Uso das TICs no ensino
de funções

JP

Funções e
TICs

LA

Funções e
Winplot

LO

Geometria e
Astronomia

NA

Interdisciplinaridade no
ensino da
Matemática
Progressões e
Funções

NC

69
70

Estratégias de ensino Jogos no ensino da
Matemática
Interdisciplinaridade e a
contextualização em
aulas de funções.

Uso das TICs no ensino
de funções no ensino
médio
Ensino de geometria por
meio da resolução de
problemas
Interdisciplinaridade na
constituição das aulas de
Matemática
Investigação nas aulas de
Matemática

Quais materiais ou jogos podem ser considerados
importantes para o ensino-aprendizagem de
geometria na 5ª série do Ensino Fundamental?
Será que as aulas contextualizadas junto com a
interdisciplinaridade e os recursos tecnológicos da
informática e mídias em geral, influenciarão no
aprendizado do aluno, ou seja, motivarão mais o
aluno para o ensino/aprendizagem de funções na
Matemática?
Como conciliar o uso de softwares matemáticos,
em particular o Geogebra, com a nova proposta
pedagógica do Estado de São Paulo, para uma
maior eficiência no ensino-aprendizagem de
Geometria Plana nas escolas públicas?
De que modo alunos do ensino médio recebem e
avaliam o método de ensino baseado na resolução
de problemas durante o curso de análise
combinatória?
De que maneira a formação continuada pode
contribuir para sanar as dificuldades do professor
do 1º ciclo ao ensinar Matemática?
Como ensinar funções, utilizando os recursos
tecnológicos disponíveis?
Que contribuições podem trazer o uso do software
Winplot no ensino de funções para o 1° ano do
ensino médio?
Como alunos podem ser motivados a aprender
conteúdos de Geometria por meio de uma
abordagem de resolução de problemas que
envolvem conceitos de Astronomia?
Interdisciplinaridade no aspecto metodológico e
adaptação do professor de Matemática ao
processo.
O uso de atividades investigativas para a
descoberta de padrões propicia ao aluno um
ensino mais significativo e desperta a curiosidade
do aluno, fazendo com que a aprendizagem se
torne prazerosa, já que ele passa a ser um sujeito,
ele participa da construção do conceito.70

Foram preservadas as propostas como foram escritas
Não havia “V” epistemológico, o texto foi retirado da problematização entregue.
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Compreendemos que, por ser um curso que se inicia, o caráter dessas questões pode ser
provisório quanto à temática e mesmo o próprio problema levantado, mas sua importância para
nós está no que estas finalizações expressam como síntese de um primeiro trabalho de observação
da própria prática e as questões sobre a Educação Matemática que os mesmos têm curiosidade em
solucionar.
5.5. COTIDIANIDADE E PRIORIDADE
Cotidianidade

Prioridade

O habitus é o envolvimento e o comprometimento dos sujeitos, que é
traduzido por uma vivência positiva da curiosidade, ou seja, de renovadas
experiências de curiosidade cada vez mais aprimoradas.
Além disso, se constitui também pela relação dialógica estabelecida entre
sujeitos, e entre a teoria e as práticas, sejam no ambiente escolar, sejam no
ambiente acadêmico, como o fundamento para que se complete o ciclo do
curiosar – animus – habitus.
A mobilização para a investigação e a articulação com outros assuntos, para
a composição da pergunta de pesquisa.

A disposição e objetivos apresentados nas falas dos mestrandos nesse primeiro semestre
do curso incluem o aprimoramento da própria prática pelo questionamento de situações diversas
da ação em sala de aula, do ambiente escolar e do entorno; em conjunto estão as situações ligadas
à valorização da profissão e a necessidade de progressão que também foram observadas.
Em vista disso, as finalidades que conduziram as ações foram mediadas pela vivência no
curso e particularmente nas disciplinas, modificando-se de acordo com as circunstâncias dadas,
pela possibilidade dos sujeitos e pelas solicitações do próprio curso.
As prioridades foram sendo adequadas segundo as peculiaridades da vida cotidiana dos
sujeitos, ou seja, de suas relações sociais e formas de pensamento, que estão sempre associados.
Isso estabelece um movimento para a cotidianidade e junto a ela a formação de juízos, ou seja, os
sujeitos relacionam-se no curso e suas ações e reflexões estão vinculadas uma atitude valorativa
na qual os juízos estão ligados à uma concepção de mundo.
Nem sempre é fácil ou possível aos sujeitos ultrapassarem ideias e objetivos e criarem
propostas alternativas para mudarem suas práticas, pois a realidade concreta exige escolhas que
nem sempre são possíveis de materializar, sendo necessário avaliar o momento histórico e as
condições em que os sujeitos se encontram.
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Devido a essa relação dinâmica entre prioridade e cotidianidade, optamos por analisá-las
em conjunto segundo a mobilização para a pesquisa e o desenvolvimento de um habitus como
definido anteriormente.
As motivações que geram as escolhas do homem são heterogêneas e incluem razões
pessoais, gerais e situações contingentes que dão um relativo arbítrio para as escolhas do sujeito.
É comum observar e interagir com os acontecimentos espontaneamente estabelecendo
procedimentos eficientes, unindo a prática e ideias referenciais que ocorrem no dia a dia.
Dessa maneira as ações cotidianas, além de heterogêneas, são imediatas e superficiais, ou
seja, as ações não são necessariamente vinculam-se formando um todo (CARVALHO e NETTO,
2005).
Essas características mostram uma maneira de relacionar-se com as coisas que nomeamos
de curiosidade inicial ou ingênua e que é uma maneira comum de se agir no cotidiano. Entretanto
dessa curiosidade ingênua faz parte uma consciência igualmente ingênua que compreende o
cotidiano como algo natural, imutável e ordinário; a ela não ocorre a possibilidade de se
desvendar algo e se problematizar o que é vivido.
A ação problematizar o dia a dia do professor pode trazer uma descrição daquilo que
ocorre na realidade que este vivencia quando se propõe a questionar aquilo que aparentemente é
habitual, isso significa que sendo o homem um ser sempre inserido em seu cotidiano, para que ele
possa questioná-lo, é preciso se desligar dessa familiaridade.
A cotidianidade não é algo generalizado que serve à todos, mas articula a dimensão
particular e genérica do homem, ou seja, há uma dinâmica básica da particularidade individual
humana necessária para desempenhar atividades ligadas às nossas necessidades pessoais, mas
também o genérico está ‘contido’ em todo homem e, em toda a atividade que tenha caráter
genérico. (HELLER, 2004)
A cotidianidade é produto histórico, nas palavras de KOSIK (2002): é quase um
reservatório da História. Assim a realidade vivida pelos sujeitos está contida na cotidianidade e
sua análise contribui para descrever e compreender os sujeitos inseridos em seus contextos.
Procuramos dessa maneira o desenvolvimento do habitus nos relatos e nas atividades
desenvolvidas na disciplina pelos mestrandos sobre sua prática docente. Analisamos o
movimento dos sujeitos em desenvolver uma relação dinâmica entre a palavra, a ação e a
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reflexão, mais especificamente quando qualificam o jogo de perguntas e respostas numa tentativa
de compreender as experiências mediante uma atitude crítica e reflexiva.
Levantando dúvidas sobre a condução das investigações
No debate sobre a atividade de observação de uma aula ministrada por si mesmo e de seu
relato (em 18/05/09), os mestrandos levantam questões sobre a melhor maneira de conduzir essa
atividade, as dificuldades de realização e as dúvidas quanto a validade dessa atividade para a
investigação:
- Se deve ter uma direção, pois não é possível escrever sobre tudo que observamos, resolvi daí encaixar [as
observações] no texto que elaborei.
- Meu texto ficou pequeno por que o que fiz foi um resumo das aulas, daquilo que foi mais relevante daí fui
aprimorando.
- Gravei em filme e a dificuldade da câmera me atrapalhou um pouco porque os alunos ficaram atentos à câmera, daí
tirei algumas partes.
- Relatei uma aula de cursinho e não tive a preocupação de registrar, na verdade eu esqueci a tarefa e acabou sendo
bom porque foi espontâneo.
- Me perdi usando o tema de astronomia, os alunos são muito curiosos com o tema e fazem muitas perguntas e nos
71
perdemos nas perguntas e respostas .
DOCENTE - somos sempre fenômenos de segunda ordem de nós mesmos.
- Como captar o cotidiano se, ao prestar atenção a espontaneidade se perde?
- A captação da realidade se dá como um todo não dá para ter um foco.
- Acho que todos separaram as melhores coisas pensando: será que vai haver crítica? Onde eu posso melhorar? Você
não separou as melhores coisas?
- Eu escolhi inconscientemente o conteúdo.
- Seria legal agora depois [de elaborarmos] os textos, nós fazermos a mesma coisa vendo outros pontos de vistas,
outras coisas.
DOCENTE- [falando do produto final do mestrado] você vai convencer alguém que aquilo que você fez e que tem
validade segundo alguns contornos, para isso o discurso tem que ter determinadas regras.

O debate continuou a partir de algumas telas em Power Point, mostradas pelo docente,
sobre uma proposta de pesquisa a partir da sala de aula.
Independente de essa atividade ter sido desenvolvida sem uma prévia discussão sobre
como se faz observações de aulas, os alunos relatam aspectos relevantes sobre as dificuldades de
observar a si mesmos. A observação da própria ação por meio da auto-observação trouxe a

71

A professora debate com os alunos sobre a comemoração em 2009, dos 400 anos das observações astronômicas feitas por
Galileu.
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questão da validade da observação da própria prática como parte da pesquisa, o que remete à
perda de familiaridade com seu cotidiano.
Os direcionamentos dados às observações, sintetizando, gravando, ou procurando
preservar a espontaneidade na ação mesmo numa observação da própria aula, as produções levam
em consideração a organização e o relato fiel sobre as mesmas.
A atividade previa, desde o início, o debate sobre as observações, isso levou pelo menos
um dos participantes a compreender que, com receio de receber críticas, todos os mestrandos
poderiam ter selecionado uma aula ou momentos que evitasse as mesmas.
Entretanto, esse entendimento produz exatamente o oposto do que se espera em um
debate, que é a colaboração do grupo em relação às experiências relatadas. É preciso ressaltar que
por mais transformadora que possa ser a experiência de narrar a própria prática, expondo-a
coletivamente, ela tem um caráter inibidor na medida em que os sujeitos não estejam preparados
para divulgar suas ideias e produções. Além disso, no trabalho coletivo, em que os sujeitos
procuram um entendimento para as questões que expõem, nem sempre tem uma participação
igualitária e as discussões por vezes ocorrem segundo a posição privilegiada de poucos, inibindo
a participação coletiva.
Dessa maneira o diálogo só poderá ser promissor para os participantes quando os mesmos
conseguirem se reconhecer mutuamente e assumir o compromisso na colaboração dos trabalhos
uns dos outros como um exercício de defender as próprias ideias, de ouvir sugestões e assim
aprimorar a realização da própria investigação.
De outra forma, alguns mestrandos mostram-se mobilizados para avançar, propondo a
observação de outros elementos de uma aula além dos mesmos elementos sob outros pontos de
vista, mostrando confiança nas atividades realizadas como forma de trazer informações
relevantes para a compreensão das observações.
Questões relativas à metodologia da pesquisa também foram expressas por aqueles com
alguma experiência em investigações. Ao perguntar sobre o tempo que tem para dedicar-se à
investigação FA relata:
W. Você dá quantas aulas?
FA. Dou 29; então ainda não comecei a pesquisa em si, o que eu fiz foi ler algumas teses com temas parecidos que
dá para eu fazer algo na mesma linha e essas teses sempre citavam esses autores, aí eu fui atrás desses autores, como
a Pavanello, todas as teses a citavam e pensei que se todos a citavam, devia ler sobre ela e eu acho que é assim que
começa. Eu só sinto dificuldade mais na metodologia, como fazer a pesquisa?
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A gente não sabe, por exemplo, se você me perguntar a diferença entre a pesquisa quantitativa e qualitativa, eu sei
pouco, não tenho como definir. Os vários tipos entrevistas, a engenharia didática, a experiência com alunos, os
experimentos de ensino, então tenho que pesquisar e ir atrás definindo com o orientador qual seria o melhor
caminho.

Há uma preocupação de FA em fundamentar as questões que propõe, mesmo assim ele
relata a necessidade de aportes teórico-metodológicos para conduzir os trabalhos, talvez pela
experiência que tenha com autores da Educação Matemática esteja mais familiarizado com a
procura de material bibliográfico, mas considera que a condução metodológica da pesquisa é algo
ainda por ser decidido.
Como vimos vários são os aspectos sobre como conduzir os trabalhos que foram
levantados pelos mestrandos nos debates e nos depoimentos, isso mostra um momento de
transição na maneira de compreender a própria ação docente, de ver a própria atuação com
distanciamento.
O conhecimento, as técnicas e uma ação produtiva unidas à: uma atitude de procura
permanente, de aceitação da própria prática como algo sempre inconclusa e em movimento,
encaminham a curiosidade epistemológica.

Generalizando questões da própria prática
No caso abaixo há um interesse em resolver um problema relativo à própria prática
docente relativo ao ensino de análise combinatória:
W. Você colocou uma questão de análise combinatória que você mostrou hoje para nós (apresentação do V)...
FG. Eu pus essa ideia motivado por uma coisa que aconteceu este ano, os alunos fizeram uma crítica pesada a um
método que eu usei, não sei se foi o método que eu usei, mas criticaram alguma coisa na aula, que eu acho que tem a
ver com o método que eu usei que é a resolução de problemas para trabalhar análise combinatória. Aí eu vi o ibope e
alguns deram dez e outros zero, então como é que pode?
FG. é obvio que pode ser por empatia ou antipatia, mas eu acho que tem alguns alunos que têm mais dificuldades e
onde pegou foi no método, porque eu não dei fórmula nenhuma e avisei:
- Aqui não tem fórmula que ajude você vai ter que arrumar soluções para os problemas, vai ter que ser criativo, vai
ter que ter uma atitude de realizar a atividade, não pode ficar esperando a coisa cair do céu, é você que vai ter que ir
atrás.
Acho que alguns não gostaram, acharam que isso não é ensinar, do ponto de vista deles isso não é ser professor: o
problema não é meu é você que tem que me ensinar, então essa é uma questão muito legal e que deve ser
pesquisada: que porcentagem pensa assim? Que outra acha bacana ele mesmo ter que resolver o problema?
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Essas são inquietações, surgidas sobre o cotidiano do mestrando como docente, são
descritas segundo a percepção daquilo que ele viveu na prática.
Todavia, apesar de ser um assunto do qual se pode encontrar vários trabalhos e
experiencias já publicadas, até a entrega dos trabalhos finais - o ‘V’ e uma proposta inicial do
projeto - essa descrição permaneceu no âmbito da experiência pessoal, pois não foram
incorporados às argumentações impressões mais gerais como casos análogos ou de ideias
compartilhadas com outros professores que tenham usado metodologia semelhante, por exemplo.
Para que se ultrapasse essa curiosidade inicial é necessário que as experiências
vivenciadas ganhem um caráter mais geral observando, num primeiro momento, o quê da
realidade que os cerca pode trazer de informações necessárias para dar consistência ao problema.
Isso se liga ao que HELLER (2004) avalia ser necessário para poder ultrapassar o
pensamento espontâneo, típico do homem em suas atividades hodiernas. Para elevar-se a um
plano humano - genérico72, a autora propõe a construção de uma hierarquia consciente na
condução das ações para que os eventos transcendam a visão particular, e para com isso conduzir
conscientemente as próprias decisões.
No depoimento que se segue ilustra o que acabamos de afirmar. JP comenta como foi
submeter seu projeto à leitura de outra pessoa:
W. Como está a sua escrita, mesmo que obrigatória [o mestrando comenta que só consegue escrever as atividades
que são solicitadas]?
73
JP. Acho que está melhor, depois que você leu o meu projeto eu mudei algumas coisas, inverti e tirei outras.
Quando se é da área de Matemática se tem uma certa dificuldade de organizar.

Ao se propor a ouvir outro ponto de vista o mestrando saiu do domínio daquilo que lhe é
imediato e da dimensão pessoal. A resposta dada também constitui uma espécie de diálogo que
travou com as considerações feitas ao seu trabalho em que leva em conta as sugestões feitas
como possibilidades de aprimoramento do seu projeto.
Abaixo podemos observar especificamente a questão levantada nesse caso, ela está ligada
à própria prática docente desse mestrando que quer compreender mais sobre outras formas de
abordar funções elementares no ensino médio além da maneira tradicional.

72

“Também enquanto indivíduo, o homem é um ser genérico, já que é produto e expressão de suas relações sociais,
herdeiro e preservador do desenvolvimento humano; mas o representante do humano-genérico não é jamais um
homem sozinho, mas sempre uma integração [...] cuja parte consciente é o homem e na qual se forma sua
consciência de nós”. (Heller, 2004, p.21)
73
Como li todos os projetos, alguns me pediram que desse um retorno com minhas considerações.
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É importante perceber que essa proposta partiu de uma escolha, relativamente livre, pois
sua primeira intenção foi tratar da formação do professor do primeiro ciclo do ensino
fundamental, mas justifica a mudança pela necessidade de se adequar ao programa de pós que
exige, no final do curso, um produto educacional.
Com o entendimento próprio do que seja um produto educacional (já que isto ainda é
objeto de debates) compreendeu que a própria sala de aula poderia lhe dar um tema que
contemplasse a exigência do programa.
W. E o teu projeto de pesquisa, como ele está? Você fez a disciplina de Fundamentos, tem no seu V uma
metodologia, toda uma proposta teórica.
JP. Quando eu entrei aqui, minha ideia era trabalhar com a formação de professor de primeira a quarta, eu acho que
muito do que o aluno não gosta de Matemática tem a ver com esse momento da formação. Mas quando me disseram
que eu tinha que fazer um produto então resolvi procurar dentro do que eu faço o que é que me incomoda e uma
dessas coisas é a parte de função, quer dizer: porque trabalhar função do mesmo jeito, fazer a tabelinha dar valor para
o x para achar o y e nunca avança além disso e o aluno nem sabe a diferença de função e equação, fica uma confusão
e você não sabe se passa de maneira adequada.

A primeira ideia desse mestrando foi trabalhar com a formação de professores que
também faz parte de sua prática como diretor de escola, e assim é parte de suas inquietações.
Apesar de sua liberdade de escolha, ponderou sobre o programa ao qual está vinculado refletindo
o quê de sua escolha particular poderia se adequar a questões mais gerais.
Nas entrevistas é possível observar a aproximação de alguns mestrandos em relação a
alguns temas específicos que tem a intenção de investigar. Juntamos esses dois depoimentos à
pergunta final produzida por cada um deles.
W. Como é que a Matemática entra na tua proposta quando você fala me parece que você está mais ligado à questão
da ciência do que no pensamento matemático, é isso?
LO. Acho que são as duas coisas, tenho esse gosto e estou preocupado com a Matemática necessária para ter o
entendimento daquele modelo [o relógio de sol] com a resolução daquele problema. Que geometria se precisa
aprender, que conceitos geométricos? Em que área é preciso para caminhar para conseguir habilidades Matemática
que o aluno precisa ter para resolver aquele problema, eu estou preocupado com as duas coisas.
PERGUNTA: Como alunos podem ser motivados a aprender conteúdos de Geometria por meio de uma abordagem
de resolução de problemas que envolvem conceitos de Astronomia?
W. E que público você quer pesquisar?
CR. No início pensei no ensino médio, porque eu verifico uma grande dificuldade de visualização quando a gente
trabalha geometria espacial, quando se coloca um desenho na lousa, principalmente se professor não desenha muito
bem, às vezes complica mais do que ajuda os alunos.
Então pensei em construir algumas atividades que auxiliassem nessa visualização, eles não conseguem enxergar a
altura de uma pirâmide com as informações que eles têm para calcular isso.
PERGUNTA: Quais materiais ou jogos podem ser considerados importantes para o ensino-aprendizagem de
geometria na 5ª série do Ensino Fundamental?
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É possível perceber pelos depoimentos e pela questão final elaborada, que os assuntos
levantados pelos mestrandos retratam interpretações sobre a prática docente segundo uma
perspectiva de um observador interno, ou seja, de quem observa a própria prática docente e tem
conhecimento do contexto e das condições onde essa prática ocorre.
Este é ainda um cenário de transição, as perguntas foram elaboradas já que enfim se
tratava de uma das tarefas do curso, mas para alguns mestrandos não foi possível completar
outros aspectos do ‘V’ epistemológico.
Isso indica que aspectos relacionados à maneira de conduzir a investigação, os
fundamentos que a embasam, as formas de registros, por exemplo, ainda precisam ser detalhados
no processo de investigação dos objetos que escolheram.

6. CONCLUSÕES
As hipóteses traçadas no início deste estudo foram constituídas pela observação, ação e
reflexão sobre a própria prática que a pesquisadora teve em sua formação inicial e continuada.
Assim estabelecer as hipóteses de que os processos dialógicos poderiam colocar certezas
em suspenso e mobilizar os mestrandos para terem atitudes curiosas e investigativas foi resultado
das experiências de ensino que esta pesquisadora vivenciou.
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De certa maneira poderíamos falar de uma metapesquisa já que a pesquisa de suas
próprias experiências influenciou na elaboração da proposta de pesquisa e evidentemente no
desenvolvimento da mesma.
Pesquisar a sobre a investigação dos professores foi enfim criar um campo de reflexões
sobre o universo da prática como professora e formadora de professores e de sistematização da
sua prática.
Nesta pesquisa foi realizada a observação participativa da pesquisadora. A oportunidade
de interagir com os mestrandos – com o retorno da Narrativa Reflexiva (NR) e numa exposição
realizadas pela pesquisadora sobre o tema da construção da pergunta de pesquisa– se verificou
fundamental para conhecer melhor o grupo de mestrandos e para que mesmos compreendessem
que este trabalho de doutoramento era realizado por uma professora em formação. Diante disso,
nos pareceu que, de uma maneira geral, a interação foi maior e que as indisposições, se
houveram, foram minimizadas.
Refletimos sobre as ideias que os mestrandos têm sobre suas próprias ações docentes e
avaliamos que nossas hipóteses foram favorecidas pela maneira como foi proposta e conduzida
da disciplina de Fundamentos Metodológicos. Os docentes que desenvolveram a proposta e a
dirigiram o fizeram para promover a participação dos mestrandos e para que os mesmos
pudessem se inquietar, falar e escrever sobre a própria prática.
A abordagem dada à disciplina trouxe à tona as expectativas sobre o objetivo da formação
no mestrado e sobre aquilo que os mobilizou os mestrandos a procurá-lo. Ao ingressar no curso
alguns mestrandos esperavam desenvolver conhecimentos de novas técnicas e metodologias de
ensino, isso possibilitou debates sobre o significado da pesquisa do professor e seus propósitos.
Por outro lado, a disposição de pesquisar a própria prática também revelou a opção de
aliar a melhoria do próprio ensino com a necessidade de uma titulação que ficou explicito nas
suas falas. Esses dois objetivos evidenciam a disposição enfrentar as próprias dúvidas por meio
de um estudo sistemático. Compreendemos que esses sujeitos já não estão mais na condição de
expectadores da própria prática, mas de pessoas que procuram problematizá-las.
Essa disposição corrobora a ideia do professor como alguém que tem conhecimentos
específicos da docência e que para apropriar-se deles é necessária uma formação também
específica.
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A ênfase ao movimento de ação e reflexão sobre a prática docente foi promovida pelas
atividades propostas na disciplina que colocou, desde o princípio, a questão da compreensão da
própria prática e de sua aceitação, com a proposta da atividade da NR originada de um debate
entre os mestrandos e captada pelos professores proponentes como uma primeira oportunidade de
sistematização.
As afirmações e as dúvidas surgidas na NR nos auxiliaram na composição da entrevista
com os mestrandos, pois por meio dessas reflexões pudemos conduzir a conversa conhecendo
aspectos particulares de cada prática docente. Além desses aspectos particulares, observar as
aulas propiciou o levantamento de questões comuns que inquietavam os mestrandos naquele
momento como a carreira, as condições de trabalho.
Os mestrandos, na maior parte das vezes, se expressaram por meio do relato das próprias
experiências docentes que foi sempre uma maneira mais imediata de falar de suas ideias durante
os encontros coletivos. Assim, eles foram verificando semelhanças e diferenças entre essas
experiências e refletindo sobre a prática docente em ciências e Matemática.
Isso revelou os interesses comuns no grupo originados de suas experiências como
professores. Alguns dos temas mais debatidos foram: as metodologias de ensino da matemática e
da física, a contextualização dos conteúdos matemáticos e da física, o isolamento do trabalho
docente, a disciplina escolar e as avaliações externas. Esses temas foram particularizados
segundo o cotidiano de cada professor, mas tem uma origem comum por serem típicos da
profissão docente.
Tanto essas questões mais próximas da gestão da aula, como questões mais gerais como
as condições de trabalho, são situações que promoveram a curiosidade dos mestrandos, e eles
discutiram-nas segundo suas experiências pessoais, sem, no entanto tomá-las como temáticas
para um estudo sistemático, pois preservaram um caráter inicial sem encaminhamentos, ou
propostas de trabalho coletivo, sendo apenas uma curiosidade inicial.
Por outro lado, a maior parte dos mestrandos reconheceu que a desvalorização do estudo
dos temas educacionais, na graduação e principalmente sendo em uma graduação em Matemática
(Física), deixou lacunas que hoje sentem dificuldades em ultrapassar. Eles expressaram as
dificuldades que têm com os textos da área da Educação e Educação Matemática e fizeram
referência que se trata de um outro universo de termos e raciocínio que trazem problemas para
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compor as tarefas de e textos solicitados. Reportam isso a não estarem acostumados, visto que a
formação na graduação pouco auxiliou nesse sentido.
Esse é um ponto importante a ser debatido quando é preciso que o professor escreva sobre
suas experiências e sobre temas educativos e quando se pretende que ele sistematize as reflexões
sobre a própria prática.
Se pensar e refletir são faculdades da razão (ARENDT,1991), elas não se colocam como
ação concreta dos sujeitos, para se configurar em ato, escrever sobre suas ações docentes
potencializa novas tomadas de decisão, de ações e de reflexão sobre essas ações, o que inclui uma
modificação consciente daquilo que realiza como docente, por serem ações deliberadas.
Buscar novas possibilidades para a prática docente é debater sobre o mundo em que se
vive, ainda que inicialmente seja um diálogo invisível (FREIRE, 1980), ou seja, consigo mesmo e
com a literatura, esse vasculhar o mundo depende da predisposição dos sujeitos e do desejo em
procurar novas formas de conhecimento.
É fundamental, entretanto, considerarmos a importância da comunicação entre os sujeitos
que querem conhecer, pois a reflexão e comunicação juntas podem fazer avançar para o diálogo e
a reflexão crítica.
Na fala de vários mestrandos, por exemplo, essa necessidade de comunicação aparece
quando eles reivindicaram a formação de grupos de estudo. As propostas feitas por eles têm
objetivos que traduzem as necessidades iniciais e individuais dos sujeitos em desvendar um
contexto investigativo.
Os mestrandos colocaram a necessidade de trabalhos conjuntos para debater suas opiniões
e refletir sobre diversos temas da educação. Referem-se também à necessidade de grupos na
escola e alguns expressaram a intenção de criação de grupos no âmbito da escola na qual atuam
como forma de significar suas atuações docentes.
Apesar dos interesses comuns do grupo de mestrandos, isso não possibilitou o avanço em
direção a uma relação de reciprocidade necessária à composição de trabalhos coletivos nos quais
os membros relacionam-se entre si e com o próprio grupo.
Alguns dos temas discutidos nas aulas foram de interesse comum dos mestrandos, mas as
relações entre eles foram muito mais cooperativas, na medida em que, para ser comunicativa é
necessário ter-se um objeto comum que todos desejem conhecer, e segundo um entendimento que
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se queira realizar. Melhor dizendo, por meio de interesses comuns, os sujeitos se reúnem para
uma ação comum.
Podemos dizer que, no semestre analisado, havia algo em comum entre os mestrandos e
que unia a maior parte deles, além do fato de serem todos alunos do mestrado e serem
professores, que é a necessidade que tinham em imergir na realidade da própria prática para
refletir sobre ela, compreendê-la e mudar a qualidade dessa reflexão. Entretanto, isso não foi uma
razão para a composição de grupos de estudos. As atividades em grupo limitaram-se às
discussões na disciplina e, alguns mestrandos, que se vincularam a grupos já existentes na
universidade, mas sem ligação com o programa.
Os espaços de formação do curso, segundo nosso entendimento, devem ser aprimorados e
nos parece fundamental debater a possibilidade da inclusão de espaços curriculares para o
aprimoramento dos debates, como seminários, grupos de estudos.
O tempo de dedicação aos estudos de formação mostrou-se limitado para vários dos
mestrandos. Os afazeres docentes, as aulas, enfim, as condições de trabalho, apareceram como
elementos que dificultaram o desenvolvimento do curso.
Isso nos parece uma contradição, visto que é um dos objetivos do mestrado o
aprimoramento da prática docente, ou seja, a própria prática do professor tem sido um elemento
limitador para sua melhoria.
No caso desses professores o que se pode apurar é que ao procurarem uma capacitação, o
fazem, via de regra, por conta própria (exceto as capacitações que são oferecidas pelas secretarias
educacionais), sem nenhuma contrapartida da instituição de ensino onde atua.
Os processos reflexivos e o desenvolvimento de reflexão crítica exigem que os sujeitos se
detenham em pensar sobre suas atividades individuais e realizar as trocas em experiências
coletivas. Essa questão é fundamental para a superação da curiosidade ingênua dos mestrandos
que precisam reelaborar seus pensamentos e ações.
Os depoimentos dos mestrandos evidenciam um momento de transição no que se refere
aos estudos dos temas educativos. Nem todos os mestrandos compreendem ou mesmo aceitam
que o aprimoramento dos debates e o aprofundamento das reflexões têm relação com a ampliação
do repertório em Educação e Educação Matemática e que estes se relacionam com as
experiências docentes e com os referenciais que trouxeram temas e experiências já analisadas e
sistematizadas.
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Há uma clara preocupação dos mestrandos em escrever de maneira ‘adequada’, falam de
um rigor que compreendemos ser uma maneira de se expressarem para dizer que suas produções,
para que sejam aceitas e tenham validade, devem ser apresentadas segundo uma normativa
preestabelecida e da qual, a maioria não tem domínio.
Entretanto os debates e as produções como a NR, por exemplo, demonstram que os
registros e argumentações têm potencial para serem desenvolvidos. Para tanto as condições para
esse avanço têm que estar preenchidas, quer dizer, é preciso um contexto de formação adequado
que para a produção escrita inicial dos professores em direção ao aprimoramento da sua própria
escrita e de sua formação.
Consideramos que é preciso a criação de espaços de formação com o objetivo de
promover a constituição de um sujeito epistemologicamente curioso, ou seja, que tome para si a
própria formação e a assuma como um desafio para transformar sua prática por meio de uma
reflexão metódica, comprometida politicamente por isso mesmo, fundamentada.
A realização dos trabalhos da disciplina exigiu dos mestrandos um engajamento dos
mestrandos nas propostas, para que durante o desenvolvimento, fossem sendo revelados ao
próprio professor, aspectos relevantes da sua prática docente.
Compreendemos que essas atividades auxiliaram os mestrandos a terem um olhar
diferenciado da própria pratica que, para muitos se constituiu numa atitude de inquietação e
compreensão dos fatos, mas isto ainda não ultrapassou os limites da prática cotidiana do
professor para operar com distanciamento, na maioria dos casos.
Por outro lado, essa transição entre aquilo que interessa particularmente ao mestrando e o
exercício reflexivo de tornar seus interesses em um objeto de pesquisa, não pode ser mensurada,
razão pela qual, não podemos dizer de possíveis estágios no desenvolvimento para o alcance de
uma criticidade. Entretanto, é possível captar nexos e elementos que indicam que os mestrandos
estiveram, na disciplina analisada, em um movimento direcionado para ultrapassar uma
curiosidade inicial, tanto pelas atividades propostas na disciplina como pela disposição que
tiveram em assumir para si a própria formação.
A vivência na disciplina de Fundamentos Metodológicos interferiu na possibilidade de
cada um em perguntar, a curiosidade existe e o direcionamento a novas formas de conhecimento
foram vivenciadas, como confirmam os dados analisados.
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Novas ideias e questionamentos sobre a prática docente surgiram segundo as experiências
efetivas dos mestrandos em suas aulas e, em conjunto, a disciplina ofereceu a oportunidades aos
professores de observar, refletir e falar sobre elas, em outras palavras, as razões frequentemente
não verbalizadas dos professores, puderam ser expressas e estudadas.
Compreendemos que para o avanço do estudo da própria prática docente ambas, ações
docentes e oportunidade de teorizá-las devem compor um curso de formação continuada para
promover o desenvolvimento de uma busca metódica e fundamentada do professor.
A curiosidade epistemológica faz parte de uma tríade que compreende o ato crítico de
estudar e um dinamismo que é transformador, isso significa que em se tendo um projeto a
possibilidade de realizá-lo deve contemplar estudos metódicos e a ações de mudança.
Essa tríade é dinâmica porque compreende deslocamentos entre: a percepção e a
conceituação, o senso comum e conhecimento sistemático, a reflexão e a ação, reflexões
individuais e reflexões coletivas, entre tantos outros pares possíveis que são mediados pela
curiosidade do sujeito.
E ainda sobre a própria curiosidade, ora os sujeitos estão mais próximos de uma
curiosidade inicial e ora mais próximos de uma curiosidade epistemológica que é próprio do ser
humano como ser sempre inconcluso.
Compreendemos serem essas ideias que permitem a configuração de um professor
curioso.
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ANEXOS
Anexo 1 – Excerto do projeto do mestrado profissional em ensino de ciências exatas
Caracterização da demanda a ser atendida:
Professores em exercício do Ensino Fundamental (5a a 8a séries) e Ensino Médio,
preferencialmente que atuem em escolas públicas. O programa estará aberto também a
professores universitários de cursos de licenciatura em Ciências e Matemática. O perfil do
candidato é o de um professor pesquisador, que tenha iniciativa de buscar meios e métodos para a
melhoria de sua atuação profissional e possa produzir conhecimento e materiais para efetiva
melhoria da qualidade de ensino.
Objetivos do Curso:
O Curso visa a melhoria da qualificação profissional de professores de Ciências Exatas do nível
fundamental (5a. a 8a. séries) e médio, especificamente nas áreas de Física e Matemática, e das
Licenciaturas em Física, Matemática e áreas relacionadas, que estejam em comprovada atividade
no sistema de ensino. O Curso está sendo planejado para o desenvolvimento de atividades que
promovam a integração entre os conteúdos de Ciências Exatas com os aspectos teóricos,
metodológicos e epistemológicos do ensino da Física e da Matemática, e do uso de tecnologias da
informação no ensino destas disciplinas.
O curso possui duas ênfases: Ensino em Física e em Ensino em Matemática com uma forte
intersecção entre as duas áreas.
Perfil do Profissional a ser formado:
O perfil do profissional a ser formado é o de um professor em exercício do Ensino Fundamental
(5a. a 8a. séries) e do Ensino Médio que tenha espírito investigativo, que possa buscar meios e
métodos para a melhoria de sua própria atuação profissional, e que possa produzir e disseminar
conhecimentos e materiais para efetiva melhoria da qualidade de ensino. O programa estará
aberto também a professores universitários de cursos de licenciatura em Ciências e Matemática.
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Anexo 2 – Apresentação da pesquisa e solicitação de autorização para uso de materiais e
informações
Prezados Mestrandos,
mesmo já tendo conversado brevemente com vocês, resolvi escrever para detalhar melhor
o trabalho que estou desenvolvendo e qual a proposta que tenho para o grupo.
Desde já agradeço a atenção de todos em se dispor a ouvir esta proposta.
Wania Tedeschi
A pesquisa
O trabalho que desenvolvo em meu doutorado versa sobre o universo investigativo do
professor.
Parto do fato de que a pesquisa é tida hoje como um dos princípios da formação do
professor e de que esta ideia vem sendo bastante difundida em programas de formação inicial e
continuada.
Dessa maneira desenvolvo um projeto que busca compreender em que medida uma
vivência para a curiosidade possibilita o desenvolvimento de ações investigativas na formação
do professor.
O termo curiosidade aparece como uma prática de ação e reflexão crítica do professor a
respeito de questões que ocorrem cotidianamente em sua ação docente e ao ocupar-se das
atividades de sistematização desse conhecimento.
A proposta
Para o desenvolvimento da pesquisa a proposta inclui a recolha e análise de materiais
elaborados por professores em formação. Esses materiais incluem textos elaborados pelos
professores, a realização de entrevistas e questionários, além de observações de atividades
desenvolvidas no mestrado.
Todo esse material será organizado e analisado no sentido de procurar responder
questionamentos levantados por esta pesquisa.
Comprometimento
Desde já declaro que as informações recolhidas serão tratadas sigilosa e anonimamente,
preservando a identidade dos participantes e que lhes será dado o direito de não inclusão na tese
de doutorado de materiais que estes julgarem inadequados.
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São Carlos, Maio de 2009.
AUTORIZAÇÃO

Eu, Professor (a) _____________________________________________________, autorizo
Wania Tedeschi a utilizar os materiais coletados nas entrevistas e questionários além dos
documentos selecionados por mim concedidos, para finalidades acadêmico – cientifica. Estou
ciente de que estes materiais ou qualquer parte deles seguirá sem minha identificação ou das
pessoas a quem me referi.

Assinatura:___________________________________________________________

Nome:_______________________________________________________________
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Anexo 3 – Atividades e metodologias de trabalho propostas pelos professores da disciplina de
Fundamentos Metodológicos do Ensino de Ciências e Matemática

Atividades propostas
1

Textos da disciplina

Proposta trabalho
Leitura e análise para desenvolvimento de atividades.

3

Narrativa reflexiva

Fóruns:
Debate presencial em grupo e postagem de comentários no
moddle.
Debate presencial em grupo e postagem de comentários no
moddle.
Postagem de comentários sobre a leitura do texto e
discussão das mensagens postadas em aula posterior.
Depoimento sobre a prática

4

A observação de uma aula

Descrição de uma aula ministrada pelo próprio aluno

5

O questionário

6

A problematização

Observação e organização variadas de aspetos da própria
prática docente, do entorno e das atividades desenvolvidas
em aula.
Estruturação da pesquisa

7

Apresentação do ‘V’ epistemológico

2
2_1 Análise do texto Durkheim
2 _2 pesquisa-ação
2 _3 textos 3 e 4

Exposição e debate com o grupo da pergunta de pergunta
de pesquisa elaborada

2_1
Texto I: Educação e Sociologia (estudo da obra de Durkheim, pelo PROF. PAUL FAUCONNET)
Comentários dos observadores e debatedores da dinâmica de grupo.
2_2 Importância da pesquisa-ação para o resgate da profissão docente
Os grupos deverão comentar o texto, em particular, o trecho a seguir, extraído das páginas 49 e
50. Também poderão relacioná-lo com a posição de Durkheim sobre o papel da teoria na
pesquisa pedagógica.
“Em nossa visão, os praticantes de pesquisa-ação não têm que pedir desculpas ao ver seu
trabalho como não sendo extraordinário ou não ocupando posição de destaque na História;
existem perigos filosóficos e práticos no idealismo, que sugere que uma visão mais abstrata da
prática pode tornar possível transcender a história, ou colocar-se a cima dela, e desilusões na
visão de que é possível encontrar um porto seguro em proposições abstratas que constroem, mas
que não constituem em si mesmas, práticas. A pesquisa-ação é um processo de aprendizagem
cujos frutos são as mudanças reais e materiais:
•
Naquilo que as pessoas fazem;
•
Em como interagem com o mundo e com os outros;
•
Em suas intenções e naquilo que valorizam;
•
Nos discursos nos quais entendem e interpretam o mundo”.
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2_3
TEXTO 3: Lelis, I. – A construção social da profissão docente no Brasil: uma rede de histórias
in: O Ofício de ser professor – História, perspectivas e desafios internacionais, Tardif, M. &
Lessard, C. (org). Editora Vozes, 2008
TEXTO 4: Nóvoa, A. – Os professores e o “novo” espaço público da educação in O Ofício de ser
professor – História, perspectivas e desafios internacionais, Tardif, M. & Lessard, C. (org).
Editora Vozes, 2008
Pessoal,
Esse fórum está aberto para que vocês enviem dúvidas e comentários sobre os textos 3 e 4. Vocês
também podem pesquisar e indicar outros autores e/ou bibliografia que se relacionem com os
conteúdos dos textos. As mensagens serão discutidas em nossa aula de 30/03.
3_ Narrativa reflexiva
Ver detalhamento da proposta no próximo apêndice
4_A observação de uma aula
Para a realização da auto-observação, escolha previamente a turma e aula que serão observadas.
Justifique sua escolha. Você deverá elaborar uma DESCRIÇÃO COMENTADA da aula, POR
ESCRITO.
5_ O questionário
Ações reflexivas propostas para sessões interpessoais
IBIAPIAPINA, I.M.L.M. Pesquisa colaborativa-investigação, formação e produção de
conhecimento. Brasília: Líber livro, 2008.
6_ A problematização
7_ Apresentação do ‘V’ epistemológico
FERRACIOLI, L. O V epistemológico como instrumento metodológico para o processo de
investigação
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Anexo 4 – Proposta de elaboração da narrativa reflexiva - NR

Elaboração de Narrativa Reflexiva "Será que estamos preparados para aceitar e
entender a nossa prática?”
"Estamos preparados para aceitar e entender a nossa prática escolar?" é um
questionamento que sintetiza, de forma provocativa, as discussões de nossas aulas na disciplina
de Fundamentos Metodológicos. Afinal, qualquer que seja o tipo de pesquisa educacional que
desenvolvemos, não é possível fazê-la deixando de considerar a nossa própria ação educativa.
Essa é a coerência que se espera do professor investigador: que ele seja, antes de tudo,
pesquisador da sua própria prática.
Propomos a elaboração de uma NARRATIVA REFLEXIVA a partir da questão "Estamos
preparados para aceitar e entender a nossa prática escolar?" e considerando, de um lado, a
experiência e a reflexão de cada professor e, de outro, as contribuições teóricas dos autores
abordados nas aulas e outros. O texto, de até 1000 palavras, deverá ser elaborado em
PRIMEIRA PESSOA, com as citações devidamente referenciadas.
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Anexo 5 – Questionário
Quadro 3 – AÇÕES REFLEXIVAS PROPOSTAS PARA AS SESSOES INTRAPESSOAIS
Descrição
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Qual o contexto da Aula?
Que tipo de aluno e qual a sua procedência?
Quantos alunos?
Qual o assunto trabalhado?
Porque considera esse tema interessante?
Quais
Objetivos?
Quais as atividades desenvolvidas?
Como organizou a turma?
Por que organizou a turma dessa forma?
Como organizou e conduziu a aula?
Quais as formas de participação dos alunos?
O que motivou a escolha desse assunto?

Informação
1. A aula atingiu os objetivos?
2. O que fez para atingir os objetivos?
3. Porque acha que conseguiu atingi-los?
4. Quais os tipos de conhecimento trabalhados?
5. Porque fez opção por esses conhecimentos?
6. Quais as dificuldades que você encontra para estimular o aluno a aprender?
7. A que atribui essa dificuldade?
8. Que relação existe entre a prática e o conteúdo conceitual?
9. Como sistematiza essas discussões?
10. Que relação faz entre o tema e as atividades escolhidas?
11. Que relação faz entre a sua prática e os conceitos que internalizou?
12. Como você acha que suas escolhas teóricas afetam a sua prática?
Confronto
1. Como você acha que chegou a construir o seu perfil docente?
2. De que maneira considera que o conhecimento trabalhado contribui para que o aluno possa utilizá-lo em sua
profissão?
3. Qual a importância desse conhecimento para transformar a realidade do aluno?
4. O que você acha que limita as suas práticas?
5. Que conceitos serviram de base para a construção da sua prática?
6. Em que teoria se fundamenta para romper com essas dificuldades?
7. Qual a função social dessas de suas ações?
8. Que tipo de aluno está sendo formado?
9. Qual a função das escolhas feitas para a formação do aluno?
10. Que conceitos serviram de base para a construção das suas práticas?
11. Que conexão há entre os conceitos construídos e as minhas práticas?
12. Qual a relação existente entre esses conceitos e minha formação?
Reconstrução
1. O que mudaria na sua aula?
2. O que faria diferente no sentido de motivar o aluno para aprender?
3. O que você faria para ampliar o pensamento crítico reflexivo do aluno?
4. Que outras estratégias usaria para refletir sobre o que fez no decorrer da aula?
5. Que proposta faria para melhorar o processo reflexivo e mudar a prática docente de outras aulas?
6. Que proposta faz para melhorar o percurso de desenvolvimento profissional?
7. Qual a relação que você faz entre o seu trabalho atual e o realizado antes das sessões?
8. O que você acha que ainda precisa melhorar no atual estágio de seu desenvolvimento profissional?
9. O que pode fazer para alcançar essa mudança?
10. Que proposta você tem para fazer melhorar também o desenvolvimento profissional de seu aluno?
11. O que pode fazer na sua prática para atingir essa mudança?
12. O que você mudaria no macro contexto em que atua?

IBIAPIAPINA, I.M.L.M. Pesquisa colaborativa-investigação, formação e produção de conhecimento. Brasília: Líber
livro, 2008.
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Anexo 6 – Elaboração do ‘V’ epistemológico dos projetos de pesquisa
Subsídios:
- leitura do texto: FERRACIOLI, L. O ‘V’ epistemológico como instrumento
metodológico para o processo de investigação. Espírito Santo: Cadernos do ModeL@b, n.12,
2002.
- leitura do texto: ZANOTTO, M. A., ROSE, M.S. Problematizar a própria
realidade: análise de uma experiência de formação contínua
contínua.. São Paulo: Educação e Pesquisa,
v29, n.1, p.45-54, 2003.
- debates e orientações para preenchimento;
O “V” proposto para preenchimento

