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RESUMO 
  

 
TANAKA, A.L.F. Professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental: aprendizagens em um grupo colaborativo  
Dissertação (Mestrado em Psicologia da Educação). São Paulo – SP: Programa de Pós-
graduação em Psicologia da Educação – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUC-SP, 2015. 
 
 
A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as aprendizagens adquiridas por 
professores das séries iniciais por meio de ações colaborativas compartilhadas em um 
grupo formado a partir do Programa Observatório da Educação/Capes/Inep. Trata-se de um 
projeto intitulado Rede Colaborativa de Práticas na Formação de Professores que ensinam 
Matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos. Esse programa propõe a criação de 
uma rede colaborativa entre programas distintos de pós-graduação: o programa de pós-
graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos; três programas 
relacionados à Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Educação 
Matemática, Educação: Psicologia da Educação e Educação: Formação de Formadores) e 
um programa da Universidade Federal do ABC. Neste estudo buscou-se discutir as 
diferentes aprendizagens e conhecimentos ocorridos a partir de atividades vivenciadas por 
um grupo colaborativo/reflexivo. Com apoio da literatura foi possível a compreensão dos 
diferentes processos ocorridos na trajetória deste grupo composto por professores de 
matemática da educação básica, futuros professores e alunos da pós-graduação em 
educação e em educação matemática. Utilizando autores como Zeichner (2010), Imbernón 
(2009), Tancredi (2009), Marcelo García (1999), Cochran-Smith & Lytle (1993) Fiorentini 
(2006), Vaillant & Marcelo (2012) e Gatti & André (2010) e analisando os dados obtidos 
pode-se evidenciar que os grupos colaborativos atendem às diversas possibilidades de 
aprendizagem dos professores. O movimento do grupo permitiu contemplar as experiências 
dos participantes a partir da socialização dos êxitos e dificuldades encontrados nos 
momentos de reflexão sobre suas práticas e da produção escrita de cada um em que se 
constatou um processo de ressignificação, não só da trajetória com contribuição do grupo 
para a melhoria da prática docente, mas também do fortalecimento da escolha profissional 
dos participantes. 
 
Palavras-Chave: Grupos Colaborativos/Reflexivos; Parceria Universidade e Escola. 
Desenvolvimento Profissional.  
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ABSTRACT 
 
The research aimed to identify and analyze the learnings acquired by first grade teachers 
through collaborative actions shared in a group that was created from Programa 
Observatório da Educação/Capes/Inep (Observatory Program of Education/Capes/Inep). It is 
a project called Collaborative Network of Practices for Training Math Teachers: multiple 
views, dialogues and contexts. This program intends the creation of a collaborative network 
among distinct postgraduate programs: the postgraduate program in Education of 
Universidade Federal de São Carlos; three programs related to Education of Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (Math Education, Education: Psychology of Education 
and Education: Training of trainers) and a program of Universidade Federal do ABC. The 
discussion of different learnings and knowledge that happened through the activities 
experienced by a collaborative/reflexive group is sought in this study. With the support of 
literature it was possible the comprehension of the different processes that occurred in the 
trajectory of the group composed by first grade math teachers, future teachers and 
postgraduate students of Education and Math Education. Using authors as Zeichner (2010), 
Imbernón (2009), Tancredi (2009), Marcelo García (1999), Cochran-Smith & Lytle (1993) 
Fiorentini (2006), Vaillant & Marcelo (2012) and Gatti & André (2010) and analyzing the 
obtained data it can be pointed out that the collaborative groups are able to assist to the 
several possibilities of the learning of the teachers. The movement of the group allowed to 
look at the experiences of the participants through the socialization of the successes and 
difficulties met at the moments of reflection of their practices and the written production of 
each one in which was found a process of re-meaning, not only of the trajectory with the 
contribution of the group, but also the strengthening of the professional choice of the 
participants. 
 

Key words: Collaborative/Reflexive Groups; Partnership University and School; 
Professional Development. 
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Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. 

           Rubem Alves 

 

 

 CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Trajetória pessoal, formativa e profissional 

 

Ser professor. Pensar sobre essa ação é pensar na minha trajetória de vida pessoal e 

profissional. São muitas lembranças. Algumas delas certamente serão relatadas aqui. Ao 

refazer meu passado, relato fatos, refaço ambientes e busco lembranças recriadas em 

minha memória.  

Venho de uma família de três irmãos, sendo dois mais velhos e um mais novo que eu. 

Meus pais, pessoas simples que vieram do Paraná para São Paulo na década de 1970, com 

o sonho de proporcionar aos filhos a possibilidade de progredir na vida. E deu certo! Apesar 

do pouco estudo dos meus pais, que cursaram somente o antigo primário, eu e meus irmãos 

concluímos o ensino superior e continuamos prosseguindo até hoje em nossos estudos. 

Estudei em escolas públicas toda a Educação Básica e Ensino Médio. Naquela época, 

década de 1980, as escolas públicas eram organizadas, contavam com excelentes 

professores e um ensino de qualidade.No Ensino Médio cursei Habilitação Específica para o 

Magistério, apesar de não saber ao certo se gostaria de seguir a carreira de professora. 

Minha trajetória profissional teve início em escolas pequenas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Meus primeiros anos como docente foram para mim uma extensão do 

curso de Magistério. Pude vivenciar na prática o que havia estudado, aprendi com 

professores mais experientes e com a dinâmica do dia a dia em uma sala de aula. Comecei 

então a repensar a minha prática e perceber a necessidade de avançar em meus estudos. 

Somente alguns anos depois, ingressei no curso de Pedagogia, dando continuidade, 

assim, à minha trajetória acadêmica na área da Educação. Apesar de estudar em uma 

universidade que não tem muita tradição nesse segmento, tive excelentes professores, os 

quais me mostraram caminhos para aprofundar meus conhecimentos, exercitar o meu senso 

crítico e perceber a importância da educação na formação individual, cultural e social dos 

indivíduos.  
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Foi um momento de descobertas, muito empenho em aprender a pesquisar por meio 

de leituras, orientações e trocas, análises e procedimentos. O aprendizado que obtive na 

universidade contribuiu para meu desenvolvimento profissional.Logo na sequência, a pós-

graduação em Psicopedagogia aprimorou meu aprendizado, mostrando novas 

possibilidades na minha prática pedagógica.  

Segui meu percurso como professora de Educação Básica. Atuei em escolas privadas 

pequenas no mesmo período em que lecionei na prefeitura de São Paulo. Fiquei na 

prefeitura por três anos como “professor adjunto”, não era efetiva. Ao final desses três anos, 

deixei o serviço público e segui minhas atividades profissionais em escolas privadas, onde 

permaneço até hoje. 

Ao refazer minha trajetória escolar, ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

busco em minhas lembranças, de que forma ocorreu minha aprendizagem nas diferentes 

disciplinas e, lembro-me da Matemática ser a grande vilã de todo esse percurso. No início, 

quando se aprende as noções básicas como números, as quatro operações e tabuada, foi 

de certa forma tranquilo, porém conforme os conteúdos foram ficando mais elaborados, 

minha dificuldade foi ficando mais evidente. Para mim, naquele momento, ficava a certeza 

de que não tinha aptidão para aprender matemática, ao contrário das demais 

disciplinas.Sentia-me incapaz diante dos conteúdos apresentados. 

Após um longo período convivendo com essa angústia, comecei a pensar se aprender 

era de fato uma dificuldade minha ou uma dificuldade das minhas professoras dos anos 

iniciais de ensinar essa disciplina. Essa pergunta surgiu no decorrer do curso de Habilitação 

Específica para o Magistério, quando iniciei meus estudos sobre Metodologia da 

Matemática. Isso não só mudou a ideia que eu tinha sobre a minha aprendizagem de 

conteúdos matemáticos, como também, influenciou a maneira que eu iria ensinar 

Matemática para meus alunos algum tempo depois. 

Com o passar dos anos, novos aprendizados e experiências vividas, senti o desejo de 

realizar um antigo sonho, cursar o Mestrado! Escolhi a PUC como universidade e o 

programa de Psicologia da Educação como área de pesquisa, mais especificamente a linha 

de formação de professores, pois, a partir da minha vivência como docente, pouco mais de 

20 anos, tenho convivido com professores experientes e em início de carreira e percebo que 

a formação inicial que os cursos de licenciatura e pedagogia vem oferecendo é necessária, 

porém, insuficiente para formação pedagógica do professor. 

O ambiente escolar foi o espaço onde desenvolvi minha trajetória profissional. No 

início enfrentei muitos desafios, sobre os quais ouço relatos e observo que os professores 

iniciantes atualmente também enfrentam. A tarefa que um professor precisa desempenhar 
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em sua rotina escolar está além do que se aprende nas universidades em cursos de 

licenciatura. Alguns fatores, como o curto tempo destinado para a graduação e o 

distanciamento entre a universidade e a escola são alguns fatores impeditivos para que a 

formação do professor tenha melhor qualidade. 

Quando refaço minha trajetória profissional, tenho clareza de que minha carreira 

docente foi se constituindo ao longo dos anos com muito estudo, colaboração de outros 

profissionais mais experientes e pela troca com os meus pares. Certamente, minha 

dedicação e meu interesse em aprender sempre mais, buscando superar meus desafios, 

contribuiram muito para meu desenvolvimento profissional. Outro fator que diferencia o início 

da minha docência da dos professores iniciantes de hoje, é o fato de ter cursado o 

Magistério antes da Faculdade. Isso contribuiu para uma formação mais consistente, pois 

quando ingressei no curso de Pedagogia, já tinha certo conhecimento teórico e experiência 

profissional. 

Novamente retomo a questão do ensino da Matemática. Ao longo do meu percurso 

profissional, algumas perguntas foram surgindo: Por que o aluno que chega ao Ensino 

Fundamental II, apresenta tanta dificuldade na disciplina de Matemática? Falta domínio do 

conteúdo para os professores das séries iniciais? Ou as dificuldades e a falta de interesse 

dos alunos do Ensino Fundamental II estariam relacionadas ao próprio modo de ensinar dos 

professores especialistas? A própria formação inicial, seja nos cursos de Licenciatura em 

Matemática ou de Pedagogia devem ser responsabilizadas pelas fragilidades apresentadas 

pelos professores em sua atuação profissional em relação ao ensino da Matemática? 

Tais questões foram provocativas para a decisão de aprofundar meus estudos sobre 

como tem se dado o processo de formação dos professores que ensinam matemática para 

as séries iniciais. 

 

1.2 Justificativa 

 

Os cursos de Pedagogia são os responsáveis pela formação dos professores 

polivalentes, os quais  lecionam nas primeiras séries do Ensino Fundamental. Em 1996, a 

Lei n. 9.294/961, propôs alterações nas instituições formadoras e nos cursos de formação de 

professores, mas foi somente em 2006, depois de muitos debates, que o Conselho Nacional 

de Educação aprovou a Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para esse curso, propondo-os como licenciatura e atribuindo a eles a formação de 

                                                     
1
 Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996. 
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professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como para 

o Ensino Médio na modalidade Normal, onde fosse necessário e onde esses cursos 

existissem, bem como  para a Educação de Jovens e Adultos, além da formação de 

gestores.(GATTI, 2010). 

De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas2, entre os anos de 

2001 e 2006, a oferta dos cursos de Pedagogia praticamente dobrou (94%), sendo que a 

maior parte funciona nas universidades privadas. 

Gatti (2010) ressalta que, de acordo com dados do INEP/MEC (2006),esses cursos 

vêm apresentando um baixo nível de conclusão, formando professores com condições 

precárias em nível pedagógico e isso tem um peso sobre as aprendizagens e seus 

desdobramentos na atuação profissional. 

Os dados trazidos pela autora evidenciam que o curso de Pedagogia deixa lacunas na 

formação do futuro professor, o qual necessita buscar maneiras de suprir essa defasagem 

em cursos de formação continuada. 

A presente pesquisa parte do pressuposto de que a continuidade de estudos para 

complementar a formação pode ser mais efetiva, se assentada num modelo diferente dos 

clássicos cursos de formação continuada. 

Defende-se, a partir desse pressuposto, que grupos reflexivos/colaborativos podem 

ser mais potentes para o processo de formação continuada dos professores e para seu 

desenvolvimento profissional, especialmente se forem consideradas as fragilidades da 

formação, como já anunciadas. Assim, a pesquisa analisa como um grupo 

reflexivo/colaborativo pode contribuir de forma mais efetiva para a formação e atuação dos 

professores. 

Esse grupo, cenário dessa pesquisa, é formado a partir do Programa Observatório da 

Educação da CAPES-MEC e vinculado aos Programas de estudos pós-graduados da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: Programa de Educação Matemática, 

Programa de Educação-Psicologia da Educação e Programa Formação de Formadores. 

O objetivo do projeto do Observatório da Educação é compreender, problematizar e 

evidenciar o potencial da rede de colaboração entre práticas de ensino, pesquisa e extensão 

no processo de constituição profissional do professor que ensina Matemática. Participam 

                                                     
2
 Relatório Final – Pedagogia. “Formação de professores para o EnsinoFundamental: Instituições 

formadoras e seusCurrículos”,  publicado em 30 de agosto de 2008. 
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-
escola/apoio/Bernardete-1.pdf 
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desse Programa em Rede, os grupos de projeto e reúne outros grupos de pesquisa, da 

Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal do ABC. 

 

1.3 O Programa Observatório da Educação 

 

Segundo o documento, o programa Observatório da Educação foi criado pelo Decreto 

Presidencial n° 5.803 de 8 de junho de 2006, resultado de uma parceria entre a 

Coordenação de Aperfeiçoamento e Pessoal de Nível Superior – CAPES, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP  e  a Secretaria da 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI, com o propósito de 

fomentar a produção acadêmica e a formação de profissionais com pós-graduação stricto 

sensu em Educação. 

Esse programa incentiva a pesquisa no campo educacional e aproxima acadêmicos e 

professores das escolas públicas em um mesmo ambiente de discussão, trazendo ganho 

para ambos. O professor que está atuando na sala de aula contribui com as experiências 

vivenciadas no dia a dia. O acadêmico contribui com a teoria que pode melhorar essa 

prática. 

Grupos heterogêneos como esse, proporcionado pelo Obeduc, buscam desenvolver 

ações práticas capazes de contribuir para a formação do professor, o avanço nas pesquisas 

e  a melhoria do ensino. Essas aprendizagens, segundo o documento norteador, ocorrem 

por meio de estudos metodológicos, elaboração de recursos pedagógicos, aprendizagem de 

algum conteúdo específico, reflexões sobre a própria prática, entre outras ações. 

 O Programa Obeduc prevê que, por ocasião da abertura do Edital, pode-se 

apresentar propostas de projetos de estudos e pesquisas em Educação, Programas de Pós-

Graduação de Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, organizadas em 

núcleos locais compostos por, pelo menos, um PPG stricto sensu de uma IES, ou núcleos 

em rede, compostos por, pelo menos, três programas de pós-graduação stricto sensu de 

IES distintas.  

O projeto tratado nessa pesquisa foi aprovado no Edital 049/2012/CAPES/INEP. Trata-

se de um projeto em rede intitulado Rede Colaborativa de Práticas na Formação de 

Professores que ensinam Matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos e que propõe 

a criação de uma rede colaborativa entre três programas de pós-graduação que possuem 

características distintas.  O programa de pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal São Carlos; três  programas relacionados  à  Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo: Educação Matemática, Educação: Psicologia da Educação e 
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Educação: Formação de Formadores, além de um programa da Universidade Federal do 

ABC. 

O grupo da PUC/SP é formado por estudantes da licenciatura em Matemática, 

estudantes da licenciatura em Pedagogia, professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais e nos anos finais da Educação Básica e alunos dos cursos de Mestrado, Mestrado 

Profissional e Doutorado. Esse grupo se reúne quinzenalmente e desenvolve atividades que 

contribuem para a reflexão e compartilhamento das necessidades formativas dos 

professores em relação às questões que envolvem o ensino de forma geral e, de forma mais 

específica, o ensino de Matemática. Assim, a colaboração entre professores experientes e 

iniciantes que atuam nas séries inicais ou nas séries finais em relação ao ensino da 

Matemática se constitui no foco central do grupo. Juntos, professores com formação nos 

cursos de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia, professores dos anos 

iniciais e dos anos finais, iniciantes e experientes, buscam encontrar formas de aprender e 

ensinar Matemática e também contribuir para seu desenvolvimento profissional. 

A oportunidade de participar de um grupo que reúne professores, que ensinam 

matemática e que se encontram em diferentes momentos de carreira e níveis de atuação, 

tem possibilitado fazer emergir formas de colaboração, trocas que fortalecem a atuação na 

sala de aula desses professores, mostrando-se assim como aliadas do desenvolvimento 

profissional. 

Por se tratar de uma rede colaborativa, que reúne projetos diferentes mas que tem a 

formação dos professores que ensinam matemática como elo comum, essa colaboração 

destacada entre os programas é também desdobrada para dentro do grupo que aqui será 

analisado. Essa colaboração no grupo terá um foco colaborativo/reflexivo, pois proporciona 

aos seus integrantes a possibilidade de trocar experiências em todas as suas dimensões, 

sejam elas de ordem pessoal ou profissional e com vistas a promover uma aprendizagem 

mútua aos participantes, especialmente em relação às questões que envolvem o ensino de 

Matemática. 

Identificar as aprendizagens que ocorrem por meio da colaboração e reflexão dos 

professores participantes e, em especial, dos professores que atuam nas séries iniciais, com 

vistas ao fortalecimento do seu desenvolvimento profissional, será o foco dessa pesquisa. A 

delimitação do tema está voltada para investigar como atividades compartilhadas por 

professores em diferentes níveis de ensino e experiência profissional podem contribuir para 

a aprendizagem da docência dos integrantes desse grupo colaborativo, e, em especial,dos 

professores dos anos iniciais. Ao considerar a formação e a atuação dos professores dos 

anos iniciais, busca-se evidenciar a necessidade da universidade de aproximar-se mais da 
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escola básica, como uma forma de amenizar as fragilidades já anunciadas pelo estudo de 

Gatti (2010). 

 

1.4 Objetivos 

 

 Partindo da premissa de que o grupo colaborativo3 Obeduc se constitui num espaço 

que promove o desenvolvimento profissional dos participantes e contribui para a 

aproximação da universidade e da escola, essa pesquisa busca trazer informações e 

análises que revelem os processos de aprendizagem ocorridos capazes de melhorar o 

ensino da Matemática nos anos iniciais. 

Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é: 

 Identificar quais aprendizagens da docência podem ocorrer aos professores dos 

anos iniciais num grupo formado por professores experientes e iniciantes que 

compartilham práticas de ensino de Matemática. 

 

E os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar o processo de constituição do desenvolvimento profissional dos professores 

dos anos iniciais que participam de um grupo colaborativo. 

 

 Identificar quais aprendizagens são adquiridas pelos professores dos anos iniciais 

por meio das ações colaborativas compartilhadas.  

 

 Identificar por meio dos relatos dos professores, como a docência foi alterada a partir 

da participação no grupo colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
3
 O Observatório de Educação será anunciado a partir de agora como’Obeduc’ 
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CAPÍTULO 2 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Os cursos de licenciatura objetivam garantir ao futuro professor condições para 

conhecer, discutir e refletir sobre as teorias, as metodologias, bem como as vivências 

práticas que são contempladas durante o estágio supervisionado. Esta formação inicial 

possibilita ao professor iniciar sua trajetória profissional, a qual irá constituir-se ao longo de 

sua vida como docente, em que irá vivenciar as práticas cotidianas de uma escola e 

conviver com situações desafiadoras, que, se confrontadas com um ambiente escolar 

reflexivo e/ou grupos formativos, permitirá a esse professor avançar em seu 

desenvolvimento profissional. 

 Os referenciais teóricos descritos nessa pesquisa reúnem reflexões que trazem 

evidências de como a universidade e a escola em parceria, podem contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos professores. O capítulo está subdividido em três blocos: 

Aproximação universidade e escola, Grupos colaborativos/reflexivos e 

Desenvolvimento profissional. 

 

2.1 Aproximação universidade e escola 

 

 Ações que promovem a parceria entre a universidade e a escola têm trazido bons 

resultados na formação dos professores e, consequentemente no aprendizado dos alunos. 

Isso ocorre porque a universidade, ao se aproximar da prática pedagógica das escolas, 

auxilia os professores nas diversas questões pedagógicas referentes à sala de aula e à 

formação docente. Ao mesmo tempo, os professores buscam esse apoio teórico-

metodológico da academia para lidar com os desafios do cotidiano escolar. 

 O espaço escolar, segundo Nóvoa, se constitui em um locus de formação continuada 

do educador. É o lugar onde se evidenciam os saberes e a experiência dos professores. 

Será nesse cotidiano escolar que o professor terá a oportunidade de aprender, desaprender, 

estruturar novos aprendizados, realizar descobertas e sistematizar novas posturas de sua 

“práxis”. (NÓVOA,1991,p.30). 

Entretanto, é importante ressaltar que  estar inserido no cotidiano escolar não justifica 

uma formação continuada. Somente participar dessa rotina não garante ao professor 
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elementos para avançar em seu aprendizado. Se o professor não tem a possibilidade de 

compartilhar as práticas realizadas no seu cotidiano e refletir sobre elas, não consegue 

avançar em sua profissionalidade docente. E avançar em sua profissionalidade docente 

significa compreender que a atividade de ensinar exige que os professores busquem formas 

de se desenvolver profissionalmente ao longo de toda a carreira. Só assim poderão 

“acompanhar a mudança, rever e renovar seus próprios conhecimentos e perspectivas 

sobre o bom ensino”. (Day, 2001, p.16). 

É nesse sentido que algumas ações ao longo da carreira revelam que os docentes  

possuidores de uma profissionalidade mais alargada, como indica Hoyle(1980, apud Day, 

2001) são os que se interessam pela teoria, comparam seus trabalhos com os dos colegas, 

avaliam seu próprio trabalho e colaboram com os outros professores. O autor também 

destaca que esses profissionais encaram o ensino como uma atividade racional,  que pode 

ser melhorada com investigação e atividades formativas que implicam em estudo. 

Mesmo reconhecendo que o desenvolvimento de uma profissionalidade alargada se 

aproxima das necessidades contemporâneas do ensino e, mais especificamente, da escola, 

a própria formação inicial dos professores tem se mostrado alheia à preocupação formativa 

que considera essa perspectiva. 

A aproximação da universidade com as escolas tem se mostrado como possibilidade 

de ultrapassar os limites de uma formação inicial fechada nas paredes da universidade e 

distanciada das situações práticas do ensino. Da mesma forma, tal aproximação pode 

permitir que os professores e toda a equipe gestora se mobilizem e se integrem num 

processo de reflexão que articule uma colaboração com vistas a melhorar tanto a situação 

de trabalho quanto o conhecimento profissional. 

Muitos projetos já vêm sendo desenvolvidos com vistas a melhorar a formação dos 

professores iniciantes e experientes por meio de programas públicos que visam melhorar 

essa formação e estimular parcerias entre a universidade e a escola. Entre eles, destaco o 

Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) proposto pelo MEC/Capes. 

A criação do Pibid teve a intenção de fomentar a iniciação à docência com a finalidade de 

melhor qualificá-la, mediante projeto específico de trabalho e concessão de bolsas, 

abrangendo as diferentes áreas do conhecimento que fazem parte do currículo da educação 

básica. Proposto em 2007, teve sua regulamentação mais detalhada pelo Decreto n° 

7219/2010 (BRASIL, 2010). Um diferencial nesse programa é a concessão de bolsas não só 

a estudantes das licenciaturas, mas também aos professores das universidades que os 

orientam, e também a professores de escolas públicas (chamados supervisores) que 

acompanham as atividades dos bolsistas no espaço escolar, atuando assim como 
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conformadores no processo de iniciação à docência, em articulação com o formador da 

universidade. As bolsas e auxílios são concedidos mediante projeto de trabalho selecionado 

por sua qualidade (2014).  

 O estudo feito pela Fundação Carlos Chagas, intitulado ‘Um estudo avaliativo do 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID)’ aponta que o propósito 

dessa aproximação entre a universidade e a escola, é claro e bem definido: “criar condições 

para um processo de formação que colabore com o desenvolvimento profissional dos 

docentes de modo que possam contribuir com uma educação de qualidade voltada às 

crianças e jovens que frequentam a escola”. (2014). Só é possível melhorar o ensino, 

investindo na formação dos professores. 

 Esse programa contribui para a formação pedagógica de professores que ainda 

estão em processo formativo docente, para os cursos de licenciatura e para os professores 

experientes, conforme podemos verificar nos dados obtidos no estudo. 

 

CONTRIBUIÇÕES 

Para os cursos de licenciatura Para os estudantes bolsistas Para os professores da IES 

• Valorização, fortalecimento e 
revitalização das licenciaturas e da 
profissão docente. 

• O currículo dos cursos de 
licenciaturas é posto em questão e 
os questionamentos levam a  
repensar o currículo desses cursos 
na perspectiva de interligar saberes 
da ciência com a ciência da 
educação. 

• Há melhorias na qualidade dos 
cursos, especialmente nos 
currículos desses cursos, e há 
incremento quer da participação 
acadêmica dos licenciandos, quer 
de seu espírito crítico. 

• Há contribuição dos licenciandos 
bolsistas tanto para o curso - como 
um todo, com questionamentos e 
propostas - como para os demais 
licenciandos, por suas 
aprendizagens nas vivências que 
têm nas escolas, que por sua vez 
são socializadas com os colegas. 

• São notáveis as ações 
compartilhadas entre licenciandos, 
Professores Supervisores e 
professores das IES em trabalho 
coletivo e participativo. 

• A participação no Programa 

• Proporciona contato direto dos 
Licenciandos Bolsistas, já no início 
de seu curso, com a escola pública, 
seu contexto, seu cotidiano, seus 
alunos. 

• Permite a aproximação mais 
consistente entre teoria e prática. 

• Estimula a iniciativa e a 
criatividade, incentivando os 
Licenciandos a buscar soluções, 
planejar e desenvolver atividades 
de ensino e a construir diferentes 
materiais didáticos e pedagógicos. 

• Estimula o espírito investigativo. 

• Contribui para a valorização da 
docência por parte dos estudantes. 

• Proporciona formação mais 
qualificada dos Licenciandos. 

• Favorece sua aproximação da 
realidade e das necessidades da 
escola básica, propiciando novas 
visões sobre o ensino e a prática 
docente. 

• Contribui com a formação 
continuada dos docentes das IES, 
por meio de atualização nos 
aspectos pedagógicos das 
disciplinas e nas tecnologias, 
criando, com a aproximação do 
contexto escolar, o estímulo à busca 
de soluções para o ensino e para 
atendimento às ocorrências 
escolares. 

• Contribui para a modificação de 
posturas dos docentes do curso de 
licenciatura: maior interesse, 
participação e novas perspectivas 
sobre a relação teoria-prática. 

• Ajuda a questionar 
construtivamente a qualidade das 
práticas formativas no âmbito da 
docência na própria IES. 

• Favorece o desenvolvimento de 
novas compreensões sobre 
educação, escola e práticas 
educativas pela aproximação de 
professores e Licenciandos com a 
escola, considerando os efeitos 
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contribui para a permanência dos 
estudantes nas licenciaturas, para a 
redução da evasão e para atrair 
novos estudantes. 

positivos que colhem. 

Fonte: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, quadro elaborado pela autora da dissertação 

 

 Os recentes programas públicos da área da Educação têm sido criados com o 

propósito de investir no desenvolvimento profissional dos professores com diferentes níveis 

de experiência. Alguns privilegiam a inserção à docência, outros são direcionados também 

para professores experientes ou alguns ainda conseguem contemplar os dois grupos de 

professores ao mesmo tempo. 

Cabe destacar que o estudo realizado por Gatti, Barretto e André (2011) mapeou e 

analisou políticas federais, nacionais e municipais voltadas aos docentes e com foco na 

formação inicial e continuada, na carreira e avaliação de docentes e aos subsídios ao 

trabalho docente com vistas à melhoria do desempenho do aluno. 

Os achados desse amplo estudo revelaram a multiplicidade de programas de apoio e 

valorização dos professores e a presença de “movimentos significativos no país, sinalizando 

a preocupação com a qualidade oferecida na educação básica”. (p. 267). 

É nesse quadro que as autoras indicam que as parcerias com instituições voltadas 

para o desenvolvimento dos profissionais da educação e para as práticas das escolas foram 

apontadas como forma de apoio importante para a formação dos professores. A parceria 

com as universidades se destacou “como forma de subsídio à implantação de propostas 

curriculares”. (p. 192). 

Nesse contexto, também as parcerias das universidades com as escolas parecem 

potentes para o desenvolvimento de um trabalho conjunto com os professores em que os 

saberes teóricos e os saberes práticos sejam colocados em debate de modo que, juntos, 

professores da universidade e da escola básica vivenciem uma dinâmica formativa 

constante tendo a prática e a construção teórica sobre ela como elemento fundamental de 

um processo formativo conjunto. 

O professor quando é inserido em um contexto formativo constante, agrega não só 

conhecimento acumulado e reflexão sobre a prática, como também, ao relatar sua prática,  

contribui para o avanço nos campos de pesquisa na área da educação. De acordo com 

Marcelo Garcia (1999) , a investigação sobre o pensamento do professor tem apontado que 

os docentes geram conhecimento prático a partir da sua reflexão sobre a experiência.(p.55). 

Os programas de inserção à docência e de formação continuada de professores 

dependem de uma série de fatores, como também de pessoas envolvidas que sejam 
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comprometidas e estejam dispostas a colocar em prática projetos que contribuam de fato 

com o desenvolvimento profissional dos professores e melhoria no aprendizado dos alunos. 

Vaillant e Marcelo (2012, p. 140), ao citar estudos de Wong (2004) apontam que 

características de programas de inserção eficientes precisam contemplar: metas claramente 

articuladas, recursos financeiros, apoio do diretor da escola; mentores experientes; redução 

da carga horária para docentes principiantes e mentores, reuniões regulares e 

sistematizadas entre principiantes e mentores, tempo para observação de professores 

experientes pelos principiantes, constante interação entre experientes e principiantes, 

oficinas para os docentes principiantes antes do início e ao longo do ano, orientação que 

inclui cursos sobre temas de interesse, e duração do programa de ao menos um ou dois 

anos. 

Tanto as universidades como as escolas de educação básica precisam estar 

articuladas e comprometidas com esses programas de inserção. Os ganhos são para 

ambas. A universidade consegue avançar em suas pesquisas visando a melhoria do ensino. 

Na escola, ganha o professor iniciante que tem a oportunidade de aprender a partir da 

vivência e da prática com o mais experiente. Mas também são beneficiados os professores 

experientes, pois a partir do momento em que assumem o papel de mentor do professor 

ainda inexperiente, têm a necessidade de rever sua prática pedagógica, retomar teorias já 

aprendidas. Ao mesmo tempo, ele aprende com os novos conhecimentos teóricos que o 

iniciante traz consigo. Para o professor iniciante trata-se de  um programa de inserção à 

docência e para o professor experiente é uma formação continuada.  

A formação é um processo que ocorre ao longo da vida. Mesmo que o professor faça 

uma boa formação inicial, é necessário uma formação continuada, porque  mudanças vão 

ocorrendo e o professor precisa acompanhar essas mudanças.Trata-se de uma exigência 

profissional, tal como ocorre com qualquer outro segmento profissional. 

As pesquisas realizadas por Zeichner (2010) também destacam o distanciamento 

existente entre a universidade e a realidade das escolas de Educação Básica. O autor 

entende que a valorização do conhecimento acadêmico sobre o prático pode ser 

responsável por criar barreiras para essa aproximação.Propõe o conceito de um “terceiro 

espaço”, o que se caracteriza de acordo com Zeichner, como um espaço híbrido nos 

programas de formação inicial de professores que reúnem professores da Educação Básica 

e do Ensino Superior, o que possibilita reunir conhecimentos prático, profissional, e 

acadêmico, promovendo novas formas de aprimorar e repensar a aprendizagem dos futuros 

professores. Essa proposta proporciona aos participantes momentos de trocas e 

aprendizados igualitários, ou seja, o acadêmico não assume um papel de superioridade 
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sobre os professores da Educação Básica, mas sim uma parceria, diferentemente do que 

acontece nas parcerias convencionais entre escola e universidade, em que muitas vezes, os 

participantes se relacionam de acordo com a hierarquia estabelecida pelo nível acadêmico.  

O autor destaca a necessidade desses espaços serem constituídos de forma 

planejada e orientada visando a aprendizagem dos professores em formação. Situações 

vivenciadas na prática cotidiana precisam ser valorizadas e os estudos devem ser 

articulados de maneira que a aprendizagem seja significativa e que possa possibilitar 

mudanças na atuação dos professores da Educação Básica. 

Um formato de formação continuada que se aproxima da preocupação de aproximar a 

universidade e a escola, descrito por Zeichner, e que tem gerado bons resultados, são os 

nomeados grupos colaborativos ou as comunidades de prática.Esses grupos são definidos 

como 

“(...) grupos de pessoas que compartilham uma preocupação, um 
conjunto de problemas, ou uma paixão a respeito de algum tópico, e que 
aprofundam seu conhecimento e expertise nesta área interagindo numa 
forma permanente.” (WENGER et alii, 2002,p.4).   
    

 

2.2 Grupos colaborativos ou comunidades de prática 

 

Os grupos colaborativos são formados por pessoas que têm interesse comum por um 

determinado tema ou assunto, porém não é necessário que todos estejam buscando um 

mesmo assunto ou um mesmo modo de abordá-lo, pois a diversidade de opiniões contribui 

muito para a aquisição de novos conhecimentos. 

O surgimento de grupos colaborativos, no Brasil, envolvendo parceria entre 

professores universitários e professores da escola básica, tendo como foco de análise as 

práticas de ensinar e aprender na Educação Básica, é um fenômeno que surgiu a partir da 

década de 1990 (Fiorentini, Crecci, 2013). A formação desses grupos, segundo os autores, 

se expandiu rapidamente com o crescimento dos Programas de Pós-graduação em 

Educação Matemática e visavam à necessidade de contribuir para a formação dos futuros 

professores e também dos professores experientes que ensinam Matemática na Educação 

Básica. 

Estudos vêm mostrando que os professores da escola básica produzem conhecimento 

sobre a prática, podendo esse processo ser catalisado mediante colaboração dos 

formadores da universidade e/ou mediante engajamento dos professores em comunidades 

com postura investigativa sobre o que se ensina e aprende nas escolas, e o modo como 
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essas práticas são desenvolvidas (Cochran-Smith; Lytle, 1999 e 2009, apud Fiorentini, 

2013) 

A participação em um grupo colaborativo permite ao professor expor suas dúvidas, 

medos e perspectivas sem se preocupar com a aprovação ou críticas de seus pares, 

conforme citam Saraiva & Ponte: 

 

[...] o professor, individualmente ou com outras pessoas 
(colegas,educadores, investigadores), revê, renova e amplia os seus 
compromissos quanto aos propósitos do ensino e adquire e desenvolve, 
de forma crítica, o conhecimento, as técnicas e a inteligência (cognitiva e 
afetiva) essenciais a uma prática profissional de qualidade com os alunos, 
no contexto escolar. (2003) 

 

Dessa forma, essas trocas enriquecem as discussões e as percepções que cada um 

tem da sua prática pedagógica e promovem uma reflexão sobre a prática.  

Nesse sentido, os grupos colaborativos podem se tornar espaços em que os 

professores podem potencializar sua capacidade reflexiva sobre sua ação docente. Santos e 

Mizukami (2012) em estudo sobre as manifestações de reflexibilidade num processo 

formativo de professores apóiam-se em Sacristan (1999) para compreender o conceito: 

 

“(...) capacidade de atribuir sentido às ações docentes, de argumentar 
sobre seus saberes, de emitir juízos sobre o que faz, como, porque, para 
que faz e para quem faz o ensino, de analisar e ampliar seus saberes, 
nos contextos em que se insere” (p.22). 

 

 Dessa forma, a possibilidade de professores universitários participarem juntos com 

professores da escola básica nos grupos pode contribuir para um processo de reflexão 

fundamentado no conhecimento cientifico e, assim, enriquecer a prática docente “a partir 

dos efeitos que causa no sujeito mediador, responsável pela ação docente: o professor”. 

(Santos e Mizukami, 2012, p.24) 

Importante destacar que o movimento da prática reflexiva envolve, à primeira vista, o 

reconhecimento de que os professores devem exercer, com outras pessoas, um papel ativo 

na formulação dos propósitos e finalidades de seu trabalho e de que devem assumir funções 

de liderança nas reformas escolares. A “reflexão” também significa que a produção de 

conhecimentos novos sobre ensino não é papel exclusivo das universidades e o 

reconhecimento de que os professores também têm teorias que podem contribuir para o 

desenvolvimento e para um conhecimento de base comum sobre boas práticas de ensino 

tem crescido nos últimos anos. (Cochran-Smith; Lytle, 1993) 
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Os membros ou participantes dos grupos colaborativos estão interessados e, de certo 

modo, comprometidos em aprender juntos na empreitada de melhorar ou de adquirir novos 

conhecimentos, melhor dito, de obter e de compartilhar mais informações.O vínculo criado 

pelos participantes ocorre quando estão envolvidos com objetivos comuns, numa intensa 

reciprocidade e proximidade, com forte sentimento de pertença ao grupo. 

Nessa empreitada de aprendizagem colaborativa todos os sujeitos envolvidos 

avançam em sua prática pedagógica. Os mais experientes têm a oportunidade de refletir 

sobre suas práticas e avaliar sua docência. Já os iniciantes contam com a experiência 

daqueles que já têm uma trajetória profissional constituída. As trocas enriquecem as 

discussões e as percepções que cada um tem da sua prática pedagógica. 

A ideia é que, em matéria de ensino, não há sentido em falar de um conhecimento 

formal e outro conhecimento prático, e sim que o conhecimento se constrói coletivamente 

dentro de comunidades locais, formadas por professores trabalhando em projetos de 

desenvolvimento da escola, de formação ou de pesquisa colaborativa (Cochran-Smith; Lytle, 

1999a). 

Quando os professores trabalham em comunidades ou grupos colaborativos, há uma 

busca comum em dar significado à vida profissional. Esses grupos têm algumas dimensões 

que os caracterizam. Uma delas é o tempo. Quando os professores trabalham juntos em um 

grupo de investigação, necessitam de um tempo considerável para o trabalho e uma 

longevidade suficiente do grupo para atuar por certo período. Cada grupo tem 

características particulares que o move, tem suas próprias histórias. As experiências e 

vivências trazidas pelos integrantes é que vão, de certo modo, caracterizando o grupo. 

Outra dimensão para a formação e manutenção desses grupos é a natureza do 

discurso. Por meio de conversas, discussões e análises, a aprendizagem vai acontecendo. 

A rica conversa descritiva e a escrita ajudam a tornar visível e acessível as práticas do dia a 

dia. A literatura teórica embasa essa prática tornando possível aos professores refletir e 

analisar acerca de suas práticas. 

 
 

2.3 O professor e seu desenvolvimento profissional 

 

(...) é imprescindível, que os professores, da mesma maneira que é 
assumido por muitas outras profissões, se convençam da necessidade de 
ampliar, aprofundar, melhorar a sua competência profissional e pessoal. 
(Zabalza, 2000) 

 



 
    

17 

 O professor durante toda sua trajetória vai constituindo seu desenvolvimento 

profissional. Esse processo precisa ser contínuo, permitindo ao professor acompanhar as 

mudanças educacionais, rever e renovar seus próprios conhecimentos, destrezas e 

perspectivas sobre o bom ensino. 

 A formação de professores é um campo de estudos relativamente novo no mundo 

ocidental (Zeichner, 2005). No Brasil, na década de 1980, a educação, em especial, a 

formação de professores, passou por um período de descontentamento generalizado. Essa 

insatisfação, segundo Candau (1982), desencadeou um movimento de rejeição à visão de 

educação e de formação de professores predominantes na época. Não se falava ainda 

nesse período sobre a preocupação de formar um professor pesquisador. 

 As críticas existentes nesse período contribuíram para um novo olhar sobre a 

formação dos professores. A preocupação em formar um “professor-pesquisador” passou a 

ser privilegiada, ou seja, busca-se desde então, formar um professor reflexivo, aquele que 

pensa na ação, cuja atividade profissional se alia à atividade de pesquisa. (Diniz-Pereira, 

2013). Diante desse contexto, intensificaram-se os estudos direcionados à formação dos 

professores. 

 Dados fornecidos pelo mapeamento da produção acadêmica dos pós-graduandos na 

área de Educação realizado por André (2009) evidenciam um crescimento significativo nas 

pesquisas relacionadas à formação de professores nos últimos anos. 

 

 De acordo com o gráfico4, na década de 1990 era muito pequeno o número de 

pesquisas que envolviam o tema formação de professores. A partir do ano 2000, o foco das 

pesquisas aumentou consideravelmente, emergindo  um avanço nas questões relacionadas 

à formação de professores.  

                                                     
4
 Os gráficos foram elaborados pela autora da dissertação a partir das informações da pesquisa. 
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 As mudanças não ocorreram apenas no volume de pesquisas, mas também no 

objeto de estudo. Em 1990, as investigações centravam-se nos cursos de formação inicial. 

Nos anos 2000, o foco foi direcionado aos professores, seus saberes, suas práticas,  suas 

opiniões e reflexões, chegando ao total de 53% de pesquisas realizadas. 

 

 De acordo com Gatti, Barreto e André (2011), as mudanças apresentadas nessa 

pesquisa realizada por André geram dois tipos de preocupação: uma delas é que a 

investigação sobre a formação inicial do professor ainda necessita de muito estudo e 

conhecimento sobre como formar professores competentes; a outra preocupação é de que 

não se pode correr o risco de reforçar a ideia de que o professor é o único elemento que 

precisa sofrer mudanças para melhorar a qualidade do ensino. As pesquisadoras descrevem 

outros elementos igualmente importantes para alcançar um ensino de qualidade que se 

reverta em uma aprendizagem significativa, tais como: 

 

(...) a valorização social da profissão, os salários e as condições de 
trabalho, a infraestrutura da escola, as formas de organização do trabalho 
escolar, a carreira – que devem fazer parte de uma política geral de apoio 
aos docentes. São muitos os fatores que não podem ser esquecidos, nem 
desconsiderados no delineamento de políticas para os professores.” ( 
2011, p. 15) 

 

 O relatório fornecido pela OCDE (2005) destaca que a qualidade da docência não 

pode ser determinada somente pela “qualidade” dos professores. Apesar de ser este um 

critério fundamental, deve-se levar em conta o ambiente em que esses professores atuam, o 

apoio pedagógico que recebem e incentivos para seu desenvolvimento profissional. 

 Em um mapeamento mais recente, André (2010) realizou uma pesquisa com pós-

graduandos, na qual constatou que nos anos de 1990 as políticas docentes não eram objeto 

de interesse dos pesquisadores e continuam não sendo. Entre os anos de 1999 e 2003 em 

um total de 1183 pesquisas, somente 53 se voltavam para esse tema, ou seja, somente 4% 

das pesquisas realizadas.  
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 O Brasil tem necessidade de professores com formação satisfatória. De acordo com 

pesquisa realizada pelo Ministério da Educação, cerca de 600 mil professores em exercício 

na educação básica pública não possuem graduação ou atuam em áreas diferentes das 

licenciaturas em que se formaram.  

 Em 2009 o governo lançou um plano de formação de professores da rede básica de 

ensino. Esse plano foi intitulado como Plano Nacional de Formação dos Professores da 

Educação Básica e tinha a seguinte apresentação: 

 

5
O plano consolida a Política Nacional de Formação de Professores, 

instituída pelo Decreto 6755/2009, que prevê um regime de colaboração 
entre União, estados e municípios, para a elaboração de um plano 
estratégico de formação inicial para os professores que  atuam nas 
escolas públicas. A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), em vigor desde abril de 2007. 

 

De acordo com o então ministro da Educação, Fernando Haddad, o objetivo do 

sistema é dar a todos os professores em exercício condições de obter um diploma 

específico de sua área de formação.  

 Apesar de medidas tomadas pelo governo, os estudos mostram que grande parte 

dos cursos de licenciatura não apresentam formação nas metodologias e práticas de ensino. 

Essa preocupação não aparece nos projetos pedagógicos das instituições formativas; o que 

se constata é uma preocupação em formar um biólogo, formar um matemático, um físico, 

um químico e não um professor de física, um professor de ciências. (Gatti, 2012). Supõe-se 

com isso, que um título de bacharel é o suficiente para um professor enfrentar os desafios 

de uma sala de aula, ou seja, basta conhecer a disciplina a ser ensinada.  

 Para Gatti, (2010), a formação de professores profissionais para a educação básica 

tem que partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos necessários 

selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas 

necessárias. 

 Considerando que a formação inicial constitui um primeiro passo de um longo  e 

permanente processo formativo e que prepara apenas para a entrada na profissão, há a 

necessidade de encarar todo o processo de formação de professores na perspectiva do 

desenvolvimento profissional contínuo. (Marcelo, 1999; Flores, 2004; Roldão, 2008;). 

  

 

 

                                                     
5
 Disponível em:http://portal.mec.gov.br/ 
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2.3.1 Caracterizando o desenvolvimento profissional do professor 

 

As reformas educativas atuais e a literatura delas decorrente reconhecem a 

importância da formação e do desenvolvimento profissional como peças chave da melhoria 

do ensino e do desempenho dos alunos. Para isso, há a necessidade de dotar as escolas de 

profissionais qualificados e capazes de responder aos desafios e exigências  do contexto. 

Esses desafios e exigências do contexto de trabalho alargaram a preocupação com o 

desenvolvimento profissional dos professores que vem sendo estudado há décadas por 

diversos autores, dentre os mais atuais (Heidman, 1990; Day, 1999; Bredeson, 2000; Flores 

e Simão, 2009),  (Fullan, 1990), Day (1999)). Cada um desses autores define o conceito que 

têm sobre desenvolvimento profissional. Dentre as definições, destaco a descrita por Day 

(1999) que define que, 

 

“O desenvolvimento profissional docente inclui todas as experiências de 
aprendizagem natural e aquelas que, planificadas e conscientes, tentam, 
directa ou indirectamente, beneficiar os indivíduos, grupos ou escolas e 
que contribuem para a melhoria da qualidade da educação nas salas de 
aula. É o processo mediante o qual os professores, sós  ou 
acompanhados, revêem, renovam e desenvolvem o seu compromisso 
como agentes de mudança, com os propósitos morais do ensino e 
adquirem e desenvolvem conhecimentos, competências e inteligência 
emocional, essenciais ao pensamento profissional, à planificação e à 
prática com as crianças,  com os jovens e com os seus colegas, ao 
longo de cada uma das  etapas das suas vidas enquanto 
docentes” (DAY, 1999,p. 4,  apud VAILLANT, 2012); 

 

As pesquisas realizadas por Day têm contribuído de forma significativa para a reflexão 

e o desenvolvimento profissional dos professores há mais de trinta anos. Seus estudos 

servem como base para que outros pesquisadores ampliem os conhecimentos sobre esse 

assunto e auxiliem na melhoria da educação. 

 O autor afirma que a qualidade da educação depende, entre outros fatores, da 

aprendizagem contínua dos professores e salienta que o desenvolvimento profissional dos 

professores depende das suas histórias de vida pessoal, profissional, das políticas e dos 

contextos escolares nos quais realizam sua atividade docente.A natureza do ensino exige 

que os professores se empenhem num processo de desenvolvimento profissional contínuo, 

ao longo de toda a carreira. Mas, as circunstâncias, as suas histórias pessoais e 

profissionais e as disposições do momento irão condicionar as suas necessidades 

particulares e a forma como essas poderão ser identificadas. (1999, p.16). 

 Day (1999, p.16) descreve dez princípios decorrentes das investigações realizadas 

sobre os professores e sobre o ensino, sobre a aprendizagem e o desenvolvimento 

profissional e sobre os contextos em que eles ocorrem. 
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1-   Os professores constituem o maior triunfo da escola. Estão na interface entre a 

transmissão do conhecimento, das destrezas e dos valores. Porém, só poderão 

realizar os objetivos educacionais se tiverem uma formação adequada e, ao mesmo 

tempo, se forem capazes de garantir e melhorar o seu contributo profissional através 

do empenhamento numa aprendizagem ao longo de toda carreira; 

2-    Uma das principais tarefas do professor é a de desenvolver nos alunos uma 

disposição para a aprendizagem ao longo de toda a vida. Para isso, o professor deve 

demonstrar seu empenho e entusiasmo pela aprendizagem de forma permanente; 

3-    É necessário trabalhar o desenvolvimento profissional contínuo de todos os 

professores, ao longo de toda a carreira, para que eles possam acompanhar as 

mudanças, rever e renovar os seus próprios conhecimentos, destrezas e 

perspectivas sobre o bom ensino; 

4-   Os professores aprendem ao longo de sua carreira; porém, a aprendizagem baseada 

somente na experiência irá, em uma última análise, limitar o seu desenvolvimento 

profissional; 

5-    O pensamento e a ação dos professores constituem o resultado da interação entre 

suas histórias de vida, a sua fase de desenvolvimento profissional, o cenário da sala 

de aula e da escola e os contextos mais amplos, sociais e políticos nos quais 

trabalham;  

6-    Ensinar é um processo complexo, uma vez que, as salas de aula estão cheias de 

alunos com diferentes motivações e disposições para aprender, com distintas 

capacidades e provenientes de meios socioculturais diversos; 

7-    O modo como o currículo é interpretado depende da construção das identidades 

pessoais e profissionais dos professores. Nesse sentido, o conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico não podem estar divorciados das 

necessidades pessoais e profissionais dos professores e dos seus propósitos 

morais; 

8-    Os professores não podem ser formados passivamente. Eles formam-se ativamente. 

É, portanto, vital que participem ativamente da tomada de decisões sobre o sentido e 

os processos da sua aprendizagem; 

9-    O êxito do desenvolvimento da escola depende do êxito do desenvolvimento do 

professor;  

10-  Planificar e apoiar o desenvolvimento profissional dos professores ao longo de toda 

a carreira é uma responsabilidade conjunta dos professores, escola e governo. 
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 Os princípios listados por Day evidenciam que o desenvolvimento profissional do 

professor se constitui em um assunto sério e crucial, no sentido de manter e melhorar a 

qualidade dos professores e das escolas. 

 De acordo com o autor, o ensino implica conjuntos complexos de interações 

interpessoais diferenciadas com alunos que nem sempre estão motivados para aprender no 

contexto da sala de aula, o que envolve considerações difíceis sobre o currículo e sobre a 

aplicação de estratégias e destrezas sobre o ensino, cujo sucesso dependerá, em última 

análise, da qualidade do juízo discricionário do professor. As escolas precisam estar 

comprometidas com o desenvolvimento contínuo do professor, não há como melhorar a 

qualidade de ensino e a capacidade de aprendizagem dos alunos se for ignorada a 

necessidade de melhorar as capacidades profissionais dos professores como agentes de 

aprendizagem e mudança. Em suas palavras: “Tempo e oportunidades, bem como 

disposições e capacidades dos professores para aprenderem com outros no local de 

trabalho, e com elementos fora da escola são fatores–chave no desevolvimento profissional 

contínuo.”(1999, p.45). 

Para Marcelo (2009), o desenvolvimento profissional é um processo que pode ser 

individual ou coletivo, mas  que  deve contextualizar-se no local de trabalho do docente,  a 

escola, e que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais por 

meio de experiências formais ou informais. 

A realidade do contexto escolar brasileiro nem sempre garante ao professor 

possibilidades de avançar em seu aprendizado. Apesar dos esforços, muitos professores 

ainda trabalham de forma isolada na maior parte do tempo. Em muitas escolas os gestores 

organizam-se para promover encontros em grupo com os professores, mas na maioria das 

vezes, o tempo é destinado para falar sobre questões burocráticas, deixando de lado as 

reflexões sobre a prática.  

Os encontros pedagógicos reflexivos em grupos são fundamentais para a formação do 

professor. Estes espaços permitem que professores iniciantes e experientes conversem 

sobre sua prática, troquem experiências, aprendam um com o outro.  

Como contextualiza Heidman (1990, p.4): 

O desenvolvimento profissional vai além de uma etapa informativa; 
implica a adaptação às mudanças com o propósito de modificar as 
atividades de  ensino, a mudança de atitude dos professores e melhoria 
no rendimento dos estudantes. O desenvolvimento docente abrange as 
necessidades pessoais, profissionais e organizativas. 

 

O desenvolvimento profissional é um processo contínuo, interrupto, que o docente vai 

aprimorando ao longo de toda sua trajetória enquanto docente. Novas experiências e 
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reflexões sobre elas agregam novas buscas de conhecimentos e aprendizagens.  O 

professor aprende com as diversas situações, aprende com o mais experiente, aprende com 

as demandas escolares, com os desafios que surgem, com as inovações tecnológicas, com 

o novo aluno e suas inteligências múltiplas.  

A escola assume um papel fundamental no desenvolvimento profissional do professor. 

No entanto, somente estar inserido nesse contexto não garante que o professor estará se 

desenvolvendo profissionalmente. Como já descrito anteriormente nessa pesquisa, Day 

(1999:97) defende que “o desenvolvimento profissional não é algo que possa ser forçado, 

porque é o professor que se desenvolve (ativamente) e não é desenvolvido (passivamente)”. 

Da mesma forma, se a escola onde esse professor está inserido, não propiciar um espaço 

de possibilidades formativas, trocas e reflexões entre seus professores, o desenvolvimento 

profissional fica comprometido. Só é possível aprender pela ação com o outro, com os 

pares, com a troca reflexiva com os demais profissionais inseridos nesse ambiente escolar. 

“Aprender pela experiência” é diferente de “ter experiência” (Shulman, 1997:92; p. 148). 

O papel da escola na promoção do desenvolvimento profissional contínuo dos 

professores e de oportunidades de aprendizagens significativas ao longo da carreira foram 

destacadas na pesquisa de Flores et al (2009). Para as autoras, se a aprendizagem é 

assumida como um trabalho coletivo, com trocas e interações entre os professores sobre 

suas práticas, seus processos e insucessos, o crescimento profissional tende a evoluir. 

Nesse estudo internacional em que as autoras buscaram analisar e compreender as 

oportunidades de aprendizagem no local de trabalho e as implicações para o 

desenvolvimento profissional dos professores, a importância das culturas colaborativas e da 

liderança foram apontadas como fundamentais para esse processo: 

(...) a importância das culturas colaborativas e, em particular, das 
lideranças no sentido de informar, apoiar e encorajar os membros da 
escola enquanto “elementos decisivos na formação da orientação 
profissional dos professores e no sentido de comunidade, com 
repercursões ao nível da sua aprendizagem e desenvolvimento 
profissional, da sua realização profissional, do sentido de auto-eficácia e 
comprometimento.”(p. 14) 

 

Esse referencial teórico buscou evidenciar a importância do desenvolvimento 

profissional dos professores e a influência que apresenta na aprendizagem dos alunos. 

Dentre algumas propostas de programas que promovem o desenvolvimento 

profissional de professores, essa pesquisa descreverá, a seguir, como um grupo 

colaborativo pode contribuir para a formação de professores. 
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CAPÍTULO 3 

3 UM ESTUDO  CORRELATO 

  

3.1 Grupos colaborativos 

 

Dentre outros projetos e programas existentes que visam à aproximação entre a 

universidade e a escola, as comunidades de práticas ou grupos colaborativos surgem como 

mais uma alternativa de aproximação entre professores que estão atuando na prática e 

sujeitos do meio acadêmico dispostos a investigar essa prática.  

Nos últimos anos, autores como Fiorentini (2009), Imbernon (2009) Cochran-Smith; 

Lytle (1999, 2002), Wenger (2001) vêm desenvolvendo estudos sobre as nomeadas 

comunidades de práticas (COp), com o objetivo de propor alternativas para o campo da 

formação de professores. 

Tanto as comunidades de prática como os grupos colaborativos são constituídos por 

pessoas que compartilham dos mesmos anseios, dúvidas, emoções, incertezas e certezas. 

São, em sua maioria, sujeitos preocupados com a reflexão sobre suas práticas pedagógicas, 

dispostos a mudar, a encontrar alternativas para serem docentes mais consciente e 

preparados para assumir as tarefas que lhes são designadas. 

Esses grupos que envolvem parceria entre formadores, pesquisadores, professores e 

futuros professores - e que assumem a pesquisa como postura e prática social - podem 

também ser concebidos, conforme Cochran-Smith &Lytle (1999; 2002; 2009) e Fiorentini 

(2009; 2010), como comunidades de investigação. 

No Brasil, um autor que tem se preocupado em investigar as práticas pedagógicas 

constituídas em comunidades de prática é Dario Fiorentini. Fiorentini é docente no Programa 

de Pós-graduação em Educação, atuando como docente-pesquisador no Mestrado e 

Doutorado em Educação – Área de Educação Matemática - FE/Unicamp. Nos últimos anos, 

esse pesquisador tem desenvolvido estudos com grupos colaborativos de professores que 

ensinam Matemática. Tais estudos vêm ao encontro da proposta que está sendo 

desenvolvida no projeto Observatório de Educação (Obeduc). Para o autor, os grupos 

colaborativos, proporcionam aos professores participantes a possibilidade de teorizarem e 

produzirem conhecimentos sobre sua própria prática, estabelecendo interlocução com seus 

pares, gestores escolares e acadêmicos da universidade.  
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Fiorentini divide em três módulos as formas de conhecimento e aprendizagem 

docente, conforme descrito abaixo. 

 

 

 
 

De acordo com a figura acima, pode-se perceber que a comunidade colaborativa 

engloba as duas outras comunidades, mostrando a necessidade de uma estar amparada à 

outra, dando significado a esse ensinar e aprender. O professor vai aprender a partir da sua 

prática investigativa. 

Mas o que é aprender em uma prática investigativa? Fiorentini, tomando como base os 

estudos de Beillerot (2001) e Cochran-Smith&Lytle, (2009) faz uma distinção entre a prática 

reflexiva e a prática investigativa. O autor alerta para o fato de existir uma grande confusão 

entre conhecimento na prática e conhecimento da prática. Todos aprendemos, sem dúvida 

na prática cotidiana. Porém, será a investigação sobre essa prática que irá se constituir em 

uma prática investigativa. Fiorentini descreve a prática investigativa como: 

 

Um processo sistemático de um problema ou fenômeno educativo; 
pressupõe um processo metódico de coleta e tratamento de informações 
da prática. Exige que o professor, a partir de um recorte, foco ou questão 
investigativa, faça registros escritos, organize suas ideias e revise suas 
práticas e análises, buscando e produzindo, assim, uma melhor 
compreensão do trabalho docente e, no final desse processo, apresente 
publicamente um relatório final escrito do estudo desenvolvido.(Fiorentini, 
2013). 

 

Comunidade escolar 
Desenvolve um ensinar 
aprender situado  nas 

práticas cotidianas: 
complexo, experiencial, 

naturalizada. 

Comunidade 
colaborativa 

Problematiza o 
ensinar aprender 
situado na prática 

escolar 
(resignificando-o) 

Comunidade 
acadêmica 

Desenvolve e mobiliza 
um ensinar aprender 
conceitual, abstrato e 
universal, embasado 

em estudos 
acadêmicos. 
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Cochran-Smith e Lytle (2009) defendem três diferentes concepções de aprendizado de 

professores em formação inicial que sustenta a maioria das ações de formação de 

professores atuais. São elas: aprendizagem como apropriação do conhecimento para a 

prática, aprendizagem como apropriação do conhecimento na prática, e aprendizagem 

como apropriação do conhecimento da prática. 

De acordo com as autoras, o conhecimento para a prática é o chamado 

“conhecimento formal” ou “conhecimento base”. Esse é o conhecimento das teorias 

educacionais, das estratégias instrucionais. A concepção do conhecimento é formal, de 

natureza teórica e é sistematizado pelos especialistas. A formação se dá pela aquisição do 

conhecimento-base seguida de treinamento. Os professores são vistos mais como usuários 

e consumidores do conhecimento do que como produtores de conhecimentos. Esta é uma 

das concepções que mais prevalece na formação de professores; Fundamenta-se na ideia 

de que ter mais conhecimentos da matéria, de conteúdos, mais teoria sobre a educação, 

mais pedagogia, mais estratégias de ensino, levam a uma prática mais efetiva. O 

conhecimento para ensinar consiste no que é chamado de conhecimento formal, 

considerando as teorias gerais e descobertas de pesquisa de tópicos fundamentais e 

aplicados. Juntos, esses elementos constituem os domínios básicos do conhecimento sobre 

o ensino ou base de conhecimento, como chamado pelos educadores. 

Esses domínios básicos incluem o conteúdo da matéria, as bases disciplinares da 

educação, a organização das salas de aula, pedagogia, avaliação, contexto social e cultural 

da escola e conhecimento da profissão. Os futuros professores aprendem este 

conhecimento através das experiências de formação que conduzem à base de 

conhecimento. Desta maneira, o ensino melhora quando os professores colocam em prática 

o que adquirem com os especialistas fora da sala de aula. 

A relação do conhecimento para a prática depende do pressuposto de que o 

conhecimento que os professores devem ter para ensinar é produzido essencialmente pelos 

pesquisadores nas universidades. 

Ensinar, nessa perspectiva, é entendido como um processo de aplicação de um 

conhecimento recebido em uma situação formal: os professores implementam, traduzem, 

usam e colocam em prática o que aprenderam na base de conhecimento – os professores 

são usuários aptos, não geradores de conhecimento. 

 

O conhecimento na prática é caracterizado como o conhecimento que o professor 

adquire na prática (ação) e cresce com a ação e investigação sobre a experiência. É 

valorizado aquilo que o professor sabe e pressupõe que um bom ensino não se ensina, 
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aprende-se ensinando e refletindo sobre o que se faz. É visto como fundamentalmente 

prático e experiencial.  

O conhecimento que os professores utilizam para ensinar se manifesta em ações e 

decisões que eles tomam à medida que procedem. Trata-se de um conhecimento adquirido 

por experiência e da reflexão sobre a experiência. 

Nessa perspectiva de conhecimento na prática, os formadores colocam e constroem 

problemas a partir da incerteza e complexidade das situações práticas e dão significado a 

estas situações ao confrontá-las com situações anteriores. Subentende-se, portanto, que o 

conhecimento é fundamentalmente prático e que os professores são geradores do próprio 

conhecimento. 

A aprendizagem de conhecimento da prática pressupõe não haver conhecimento 

prático sem uma teoria que o embase. Assim como não há uma teoria de ensino sem uma 

prática de referência. O processo de construção do conhecimento do professor está 

diretamente ligado à prática, mas é, também, um processo de teorização. O que está por 

detrás do conhecimento da prática, é a ideia de que, por meio da investigação, os 

professores, desde os mais jovens aos mais experientes, ao longo da sua vida profissional,  

problematizem seu próprio conhecimento e sua prática, assim como os de outros, 

colocando-se, desse modo, em uma relação diferente com o conhecimento. 

Importante enfatizar que o conhecimento da prática não significa dizer que a atuação e 

reflexão do professor na escola básica fornece todo o conhecimento necessário para 

melhorar a prática, e muito menos que o conhecimento gerado por pesquisadores nas 

universidades não tem utilidade para os professores. O pressuposto dessa concepção é de 

que professores que estão estudando geram um novo tipo, ou um tipo suplementar, de 

conhecimento formal sobre práticas competentes de ensino, quando estão inseridos nesse 

contexto. E também não se pode afirmar que eles geram e codificam um novo corpo de 

conhecimento prático baseado em padrões epistemológicos diferentes, mas sim derivados 

daqueles do conhecimento formal (Cochran-Smith e Lytle, 1999, apud Marcatto, 2012). 

As autoras acreditam que o conhecimento da prática é transformador, pois é 

construído ao se fazer da sala de aula e da escola lugares de pesquisa, com os professores 

trabalhando colaborativamente em comunidades de investigação para entender a co-

participação na construção do currículo, no desenvolvimento de conhecimento especifico e 

para analisar e avaliar criticamente  outras pesquisas sobre o assunto. (p. 275). 

A concepção de conhecimento da prática parte do pressuposto de que o 

conhecimento que os professores devem ter para ensinar surge da investigação sistemática 

do ensino, dos estudantes, do aprendizado, da matéria, do currículo e da escola. Este 
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conhecimento é construído coletivamente em comunidades locais, através de parcerias 

entre universidades e escolas (apud, Marcatto, 2012). 

 

3.2 Grupo de sábado 

 

Para caracterizar as comunidades de prática ou grupos colaborativos, escolhemos 

contar como se constituiu um grupo liderado por Fiorentini, composto por professores e 

acadêmicos. Em 1999, teve início um grupo intitulado Grupo de Sábado (GdS), composto de 

um lado por seis professores de matemática da escola básica que compartilhavam o mesmo 

interesse,ou seja, analisar suas práticas escolares e atualizarem-se profissionalmente. De 

outro lado, um docente universitário e três doutorandos interessados e dispostos a colaborar 

no processo de formação continuada dos participantes, bem como a investigar o 

desenvolvimento profissional destes professores. Embora esses participantes não 

pertencessem a um mesmo local, todos tinham um interesse comum: estudar a prática 

didático-pedagógica em matemática na escola básica. 

Ao relatar esse grupo, Fiorentini descreve que, no decorrer do processo, os 

acadêmicos contribuem muito para atribuir significados e questões que ajudam a produzir 

problematizações, por outro lado, a experiência relatada pelos professores sobre seu 

cotidiano escolar e sobreas condições de produção do trabalho docente nas escolas, denota 

o que é possível ou não realizar na prática escolar .(Fiorentini, 2009, pág. 235). 

Aos poucos, o grupo foi se constituindo e seus membros foram assumindo seu papel 

como integrantes de uma comunidade de prática. Os integrantes passaram a identificar-se, 

quando se reuniam para estudar e trabalhar juntos, como participantes ativos de uma prática 

social própria – diferente daquela comumente realizada nas escolas ou academias 

(Fiorentini, 2009, pág.236). 

No início, segundo Fiorentini, os integrantes do Grupo de Sábado, não queriam saber 

de pesquisas, de ler teses, para eles isso não tinha nada a ver com a escola. Foi a 

transformação deles como investigadores, a mudança de postura, que os levou a querer 

pesquisar a partir dos textos acadêmicos e pesquisas já realizadas, visando a uma 

apropriação crítica desses conhecimentos que viria auxilia-los a repensar sua prática 

pedagógica e auxiliá-los na compreensão e resolução dos seus problemas. 

O percurso desse grupo que já está constituído há quinze anos, mostra que 

comunidades investigativas de prática contribuem para o processo de profissionalidade do 

professor, bem como para aperfeiçoar ações cotidianas em suas práticas escolares com 

seus alunos e pares de profissão. 
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Em um artigo apresentado à revista ‘Espaço Pedagógico’ em 2013, duas integrantes 

do Grupo de Sábado, escrevem sobre as diversas possibilidades que esse grupo 

proporcionou em seus desenvolvimentos profissionais. 

 

Como integrantes do Grupo de Sábado (GdS)3, podemos afirmar que 
esse espaço viabilizou o diálogo integrado entre teoria e prática e sua 
ressignificação na forma de saberes docentes e de produção de 
conhecimento. Na contrapartida de políticas públicas de formação 
continuada, no grupo colaborativo, o professor assume o papel de 
produtor de conhecimento que resulta de práticas colaborativas e 
reflexivas de formação. Essas práticas têm como ponto de partida e 
chegada a sala de aula, e nesse novo papel o professor se sente mais 
reconhecido e valorizado na especificidade de seus saberes e na 
complexidade do seu fazer. (Juliana e Eliane) 

 

A partir de 2004 o Grupo de Sábado (GdS) abriu espaço para participação dos 

graduandos que estão cursando Licenciatura em Matemática, principalmente para aqueles 

que estão em fase de estágio, com a finalidade de proporcionar a esses futuros professores, 

a possibilidade de vislumbrar a  realidade escolar por meio de contato direto com 

professores experientes que atuam nesse setor educacional. 

Um grupo nesse formato possibilita aos professores em seus diferentes níveis de 

experiência profissional, estabelecer perspectivas críticas sobre suas próprias suposições, 

alinhadas com a teoria e a prática escolar. 

As atividades desenvolvidas pelo Grupo de Sábado traz evidências de que grupos 

constituídos nesse formato colaborativo, promovem atividades compartilhadas que 

contribuem para o desenvolvimento profissional de professores formadores, de alunos da 

universidade e de professores que estão atuando na educação básica. Experiências como 

essas minimizam a separação entre formação inicial e contínua e proporcionam o trabalho 

interdisciplinar e a interação entre alunos, professores e acadêmicos.  

O grupo Obeduc, vem cumprindo seu papel de forma semelhante ao Grupo de 

Sábado. Estudos teóricos, momentos de reflexão e aprendizado sobre as práticas 

vivenciadas nas escolas e trocas entre os participantes têm gerado momentos de intenso 

aprendizado que tem possibilitado o desenvolvimento profissional dos professores. 
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CAPÍTULO 4 

4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma visão geral dos caminhos percorridos para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Para a compreensão dessa trajetória, são apresentadas 

as etapas que delinearam essa pesquisa, bem como, a descrição dos sujeitos participantes, 

os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos utilizados para a análise dos dados 

coletados. 

 

4.1 O delineamento da pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo e teve como objetivo identificar e 

analisar quais aprendizagens da docência podem ocorrer aos professores das séries iniciais 

em um grupo formado por professores experientes e por iniciantes, que compartilham 

práticas de ensino de Matemática. Pretende-se, também, observar e analisar o movimento 

desse grupo colaborativo/reflexivo e identificar sua relação com a aprendizagem dos 

professores. 

Para isso, foram escolhidos como procedimentos de coleta e posterior análise de 

dados: transcrições das gravações em áudio de alguns encontros selecionados, registro 

escrito em memoriais de formação e a realização de entrevistas semiestruturadas 

com três professores participantes do grupo que lecionam nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Esses instrumentos foram utilizados de maneira complementar para a 

análise dos dados coletados. 

As gravações em áudio, realizadas em todos os encontros, permitiu o acesso às 

falas dos participantes em sua íntegra, também fornecendo dados para analisar a alteração 

do discurso dos professores, a partir das reflexões que surgiram no decorrer dos encontros. 

As escritas de memoriais foram propostas em diferentes momentos relacionados ao 

planejamento dos encontros. Por se tratar de um grupo colaborativo, todos os integrantes 

participam da elaboração deste planejamento, sugerindo e optando pelo tema e atividades a 

serem desenvolvidas. A equipe que coordena esse grupo, formada pelos participantes 

acadêmicos, realiza alguns encontros paralelos para definir estratégias que possibilitem a 

execução desse planejamento com o restante do grupo. 
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Durante o período em que esse grupo vem se reunindo, já foram solicitadas três 

escritas de memoriais: o primeiro trata-se de um memorial de formação, em que cada 

participante relatou aspectos pessoais e formativos; em um segundo momento foi solicitada 

a escrita de um memorial sobre a prática, intitulado “eu e minha prática” e o terceiro 

memorial foi solicitado após alguns meses em que o grupo se reunia e, foi sugerido que 

essa escrita contemplasse quatro aspectos: dimensão pessoal; dimensão social da 

profissão; profissão docente e dimensão  da formação continuada. O grupo teve ainda a 

possibilidade de ler o terceiro memorial de todos os integrantes e realizar um registro escrito 

a partir dessa leitura. 

A princípio imaginou-se que os dados coletados pela escrita dos memoriais e 

gravações em áudio fossem suficientes. Porém, ao agrupar os dados coletados e verificar 

os eixos de análise escolhidos, constatou-se a necessidade de realizar uma entrevista semi-

estruturada e individual com os três professores das séries iniciais, sujeitos dessa 

pesquisa. Optou-se por coletar os dados por meio de entrevistas semiestruturadas, por 

acreditar que, ao se lançar mão desse instrumento, seria possível maior aproximação com 

os dados que se pretendia analisar. 

A entrevista, segundo Lüdke e André (2013) representa, ao lado da observação, um 

dos instrumentos básicos para a coleta de dados. Segundo as autoras , é preciso considerar 

o caráter de interação que permeia a entrevista e a relação que cria entre os entrevistados. 

Essa interação que se constituiu num movimento intencional e frequente nesse grupo 

pesquisado, apresentou-se como condição importante para a relação descontraída e para 

momentos de autocrítica e autorreflexão dos entrevistados. Nesse sentido é que a 

abordagem qualitativa atendeu à proposta da pesquisa,  pois permite olhar do ponto de vista 

do outro.  

As análises realizadas, a partir das leituras dos memoriais e das discussões que foram 

transcritas, evidenciam discursos contextualizados provenientes da experiência que esses 

professores vivem em seu cotidiano escolar. Esses discursos mostram o conhecimento que 

vai sendo construído por meio da interação com o outro. O conhecimento vai sendo 

socializado por meio da linguagem e esta tem um papel fundamental em uma abordagem 

qualitativa. 

 Os integrantes desse grupo colaborativo (Obeduc) vão socialmente construindo seu 

conhecimento, pois o estar em grupo envolve a dimensão pessoal de cada participante. 

Sentimentos, aspirações, conhecer-se e fazer-se conhecer, transpor as dificuldades e 

limitações pessoais (Isaia, 2014) vai dando forma a esse grupo e contribuindo para o 

desenvolvimento profissional de todos os integrantes. 
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 O grupo conta com doze participantes entre professores e estudantes de licenciatura. 

Três professores das séries iniciais do ensino fundamental são sujeitos da pesquisa e as 

análises decorreram de seus registros escritos e áudios gravados durante os encontros, 

além dos dados coletados pelas entrevistas. 

 Foram realizados até o momento quarenta encontros. Destes, vinte e dois foram 

considerados para a análise desta pesquisa. Optou-se pelos primeiros encontros que 

equivalem ao primeiro ano de constituição desse grupo. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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4.2 O cenário da pesquisa 

 

6O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o INEP 

e a SECADI  foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com 

o objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infraestrutura 

disponível das Instituições de Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no 

INEP. O programa visa, principalmente, proporcionar a articulação entre pós-graduação, 

licenciaturas e escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação 

de recursos pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado. 

O Programa Obeduc prevê que, por ocasião da abertura do Edital, podem apresentar 

propostas de projetos de estudos e pesquisas em educação, Programas de Pós-Graduação 

– PPG, de Instituição de Ensino Superior (IES), pública ou privada, organizados em núcleos 

locais compostos por, pelo menos, um PPG stricto sensu de uma IES, ou núcleos em rede, 

compostos por pelo menos três PPGs stricto sensu de IES distintas.  

No Edital número 049/2012/CAPES/INEP do Programa Observatório da Educação a 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos, a UFABC – Fundação Universidade 

Federal do ABC e a PUC-SP, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, apresentaram 

a proposta de um projeto em rede entre as três universidades. O projeto foi aceito e 

implementado, tendo início em junho de 2013, com a duração de quatro anos. 

Este projeto prevê uma rede colaborativa entre os três programas de pós-graduação 

que abrangem respectivamente três campos distintos: UFSCar – Educação: PUC-SP – 

Educação Matemática; Educação – Psicologia da Educação; Mestrado Profissional e 

UFABC – Interdisciplinaridade. 

A sede desse projeto é localizada na UFSCar sob a coordenação geral da Professora 

Doutora Renata Prenstteter Gama. Neste PPG, a proposta está vinculada à linha de 

pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas. 

Na PUC-SP está localizado o núcleo1, sob  responsabilidade da Professora Doutora 

Laurizete Ferragut Passos, coordenadora do grupo e está vinculado à linha de pesquisa A 

matemática na estrutura curricular e formação de professores. 

O núcleo 2 está localizado na UFABC, sob a coordenação da Professora Doutora 

Virginia Cardia Cardoso e vinculado à linha de pesquisa Ensino, História e Filosofia das 

Ciências e Matemática. 

                                                     
6
 Disponível em:  http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao - acessado em 30/12/2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5803.htm
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao
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O objetivo geral deste projeto é compreender, problematizar e evidenciar o potencial 

da rede de colaboração entre práticas de ensino, pesquisa e extensão no processo de 

constituição profissional do professorque ensina matemática. Busca também compreender 

como se estabelece o processo de formação do professor ao longo da vida, em especial na 

etapa de inserção à docência e identificar quais suas implicações. 

O projeto prevê ainda ações no campo da pesquisa e extensão: atividades 

desenvolvidas nos grupos de estudos dos três núcleos; oferecimento de dois tipos de cursos 

de extensão e/ou atividades complementares; realização de eventos com o objetivo de 

socializar e integrar os grupos e núcleos de formação de professores e reuniões das 

equipes para planejamento das ações, acompanhamento e avaliação do desenvolvimento 

do projeto. 

Em agosto de 2014, foi realizado o primeiro encontro entre os três grupos que ocorreu 

no campus da UFSCar em Sorocaba, onde foram apresentados e socializados os trabalhos 

que já foram realizados e os resultados obtidos. O encontro possibilitou a integração dos 

participantes do Obeduc dos três núcleos e permitiu que todos os integrantes conhecessem 

a dinâmica de cada um e os focos de aproximação entre eles. Os participantes dos grupos 

tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos em forma de pôster e já revelando suas 

trajetórias e seus avanços em suas práticas em sala de aula possibilitado pelo trabalho 

desenvolvido no grupo. Estimular o processo de construção e de sínteses sobre o 

significado do grupo em suas práticas e sobre a forma de registros e de circulação de 

reflexões sobre elas tem sido um modo de valorizar o professor, como autor, e suas 

aprendizagens nesse processo. 

Está previsto para 2015 a realização do I Simpósio sobre Investigações e Práticas da 

Educação Matemática – I SIPRAEM, e terá como objetivo socializar as atividades que vêm 

sendo desenvolvidas no projeto rede colaborativa. 

Para 2016, há a previsão do II Simpósio sobre Investigações e Práticas da Educação 

Matemática – II SIPRAEM. 

 

4.3 O grupo Obeduc na PUC/SP 

  

Para a constituição desse núcleo foram selecionados seis professores da educação 

básica e seis alunos de graduação a partir dos editais de seleção para cada caso. Os editais 

tiveram divulgação em todos os campi da PUC-SP, bem como em IES que possuíam os 

cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia. 
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Os editais indicaram as seguintes atribuições: 

 

 

Seleção de professores bolsistas Seleção dos alunos de graduação 

 

Dispor de no mínimo 12 hs semanais para as 

atividades do projeto Observatório da Educação 

da PUC-SP ; 

 

Ter horário destinado ao planejamento das 

atividades, de comum acordo com a 

coordenação, sem causar prejuízo às atividades 

docentes regulares na escola; 

 

Dedicar-se no período de vigência da bolsa, às 

atividades do projeto Observatório da Educação 

da PUC-SP, sem causar prejuízo às atividades 

docentes regulares na escola; 

 

Informar à coordenação alterações cadastrais e 

eventuais mudanças que lhe garantiram 

inscrição e permanência no projeto Observatório 

da Educação da PUC-SP; 

 

Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, 

entregando-os nos prazos estabelecidos pela 

coordenação do projeto Observatório da 

Educação da PUC-SP; 

 

Participar das reuniões de planejamento, 

elaboração, discussão e avaliação das atividades 

propostas; 

Executar o plano de atividades aprovado; 

 

 

Dispor de no mínimo 12 hs semanais para as 

atividades do projeto Observatório da Educação 

da PUC-SP ; 

 

Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, 

entregando-os nos prazos estabelecidos pela 

coordenação do projeto Observatório da 

Educação da PUC-SP; 

 

Entregar à coordenação, no inicio de cada 

semestre, o comprovante de matrícula e seu 

horário de aulas; 

 

Participar das reuniões de planejamento, 

acompanhamento e avaliação das atividades; 

 

Realizar visitas às escolas participantes do 

projeto Observatório da Educação da PUC-SP 

quando forem necessárias; 

 

Realizar seminários para discussão dos 

resultados do projeto; 

 

Participar de eventos científicos e de extensão 

com o objetivo de divulgar os conhecimentos 

adquiridos durante o projeto Observatório da 

Educação da PUC-SP; 

 

Atender às demandas que vierem a ser exigidas 
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Atender às demandas que vierem a ser exigidas 

pela coordenação para o bom desempenho do 

projeto. 

pela coordenação para o bom desempenho do 

projeto. 

 

 O processo de seleção para os professores e alunos, contou com as seguintes fases: 

 

 Análise de documentos, incluindo carta manuscrita de manifestação de interesse em 

participar do projeto Observatório da Educação da PUC-SP; 

 Entrevista. 

 

 Após publicação e divulgação dos editais de seleção, foram realizadas as entrevistas 

para a escolha de seis professores ( três professores dos anos iniciais e três professores de 

matemática dos anos finais) e seis alunos de graduação (três alunos de Licenciatura em 

Pedagogia e três alunos de Licenciatura em Matemática). Participam ainda desse grupo, 

doutorandos e mestrandos de programas de pós-graduação (acadêmico e profissional). 

 

4.4 Trajetória do grupo Obeduc 

 

De acordo com Hargreaves (1998, apud Fiorentini, 2006) o principal em um trabalho 

colaborativo é a vontade, o querer trabalhar junto, desejar fazer parte de um determinado 

grupo. Fiorentini (2006) acrescenta que a voluntariedade, a participação espontânea e a 

identidade com o grupo, a liderança compartilhada ou co-responsabilidade, o apoio e 

respeito mútuo são características distintivas do grupo e do trabalho colaborativo. Grupos 

constituídos sem essas características vão desenvolver trabalhos cooperativos, podendo ou 

não, depois de longo período de trabalho conjunto, se tornar colaborativos.  

Neste sentido, o projeto Observatório de Educação (Obeduc) busca promover a 

compreensão dos múltiplos olhares e contextos trazidos por professores em serviço em 

início de carreira, generalistas e de Matemática, pelos alunos dos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia e Matemática e pelos mestrandos e doutorandos e tem como foco o diálogo e a 

problematização em rede sobre as diferentes práticas docentes para melhorar o ensino de 

Matemática, as ações de inserção e sustentabilidade na docência, evidenciando a 

importância da reflexão, da escrita e do diálogo nessa prática.  

Como já anunciado, a proposta do projeto é a criação de uma rede colaborativa entre 

PPGs da área da Educação e Educação Matemática, com o objetivo de colocar em 

evidência o potencial da rede de colaboração no processo de constituição profissional do 
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professor que ensina Matemática, além de promover a aproximação entre universidade e 

escola pública, em um movimento recíproco de transformação. Dessa parceria podem 

emergir os problemas comuns e as soluções para os desafios que têm afetado o trabalho 

dos professores de Matemática. 

 

Entre os objetivos específicos mencionados no projeto, destacam-se, 
principalmente, o de “promover a integração entre professores do Ensino 
Fundamental, docentes do Ensino Superior e licenciandos de Matemática 
e de Pedagogia” e o de “propor ações voltadas para a articulação de 
diferentes práticas para a formação de professores que ensinam 
Matemática, as quais viabilizam as possibilidades investigativas, estudos 
teórico-metodológicos, análise e elaboração de recursos didáticos e 
produção de narrativas educativas”. (Gama; Passos; Cardoso, 2012, p. 7). 

 

Para colaborar no estudo dessas questões, o projeto prevê, entre outras ações, a 

formação de grupos de estudos e pesquisas, o desenvolvimento, nesses grupos, de 

atividades relacionadas à prática profissional no ensino de Matemática, o fortalecimento da 

rede colaborativa entre a formação inicial e continuada e a integração com outros grupos ou 

núcleos de formação de professores.  

Acredita-se que o convívio entre as pessoas envolvidas no grupo pode auxiliar na 

descoberta e na sobrevivência na profissão nas diferentes etapas de desenvolvimento 

profissional em que se encontra o professor, conforme indica Gama (2007): 

 

(...)” Para um adequado desenvolvimento da formação continuada, é 
necessário ter presentes as diferentes etapas do desenvolvimento 
profissional do magistério; não se pode tratar do mesmo modo o professor 
em fase inicial do exercício profissional, aquele que já conquistou uma 
ampla experiência pedagógica e aquele que já se encaminha para a 
aposentadoria; os problemas, necessidades e desafios são diferentes e 
os processos de formação continuada não  podem ignorar esta 
realidade promovendo situações homogêneas e padronizadas, sem levar 
em consideração as diferentes etapas do desenvolvimento 
profissional.”(p.143) 

 

Ainda considerado a proposta do projeto de pesquisa desenvolvido pelo Obeduc, há a 

expectativa de que contribua para ampliar o conhecimento sobre diferentes práticas na 

formação de professores, no movimento de articulação entre teoria e prática nos cursos de 

formação docente, bem como forneça dados para compreender como se desenvolve o 

processo de formação profissional ao longo da carreira docente. Essa investigação 

possibilitará, também, o estudo da relação entre o universo das crenças, da memória, da 

história de vida dos diversos participantes do projeto e o processo de constituição de sua 

profissionalidade docente, conforme Gama, Passos, Cardoso (2012). 
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Os integrantes do grupo reúnem-se quinzenalmente aos sábados e nesses encontros 

têm a possibilidade de compartilhar saberes e trocar experiências, o que contribui para a 

formação profissional de cada um em particular, e do grupo como um todo. Nas demais 

semanas, tarefas como leituras de textos e discussão, relatos escritos, planejamento e 

desenvolvimento de atividades são realizadas pelos professores participantes. 

Este grupo que vem se reunindo desde o mês de junho de 2013, tem construído sua 

trajetória no decorrer dos encontros. O planejamento das reuniões é realizado pela 

coordenadora, com os mestrandos e doutorandos a partir das necessidades sentidas e 

relatadas pelos participantes. Esse planejamento foi compartilhado por todos, logo após as 

primeiras reuniões, quando o grupo ganhou confiança e a interação foi aumentando. 

As atividades tiveram início com a construção de mapas conceituais. O grupo foi 

subdividido em pequenos grupos, garantindo que cada um fosse composto por professores 

em diferentes níveis de atuação e por ao menos um acadêmico (mestrando e doutorando). 

O mapa foi elaborado a partir das muitas ideias que os integrantes tinham sobre o tema 

Ensino de Matemática. A intenção era integrar e envolver os participantes no 

desenvolvimento do Projeto e identificar suas visões sobre ensino de Matemática. 

Após a construção do mapa conceitual, todos se reuniram para relatar seus mapas e 

construir um comum para todo o grupo. A socialização do Mapa Conceitual permitiu 

identificar o que pensam os professores sobre a Matemática e seu ensino, e possibilitou 

maior integração a partir da explicação e troca entre o grupo todo. Foram necessários os 

dois primeiros encontros para elaboração dessa atividade. 

Outras tarefas solicitadas ao grupo foram a escrita de memoriais: um memorial de 

formação, em que cada um contou sua trajetória de vida pessoal e escolar e um outro 

memorial intitulado “Eu e minha prática”.O objetivo dessas atividades foi integrar e envolver 

os participantes no desenvolvimento do Projeto e identificar suas histórias de vida, como 

também as visões sobre a profissão docente, formação e carreira e desafios enfrentados na 

prática ao ensinar a matemática. A elaboração e compartilhamento desses memoriais foram 

realizadas em dois encontros. Aspectos como escolha e ingresso na carreira, papel do 

professor experiente e iniciante, trabalho em equipe na escola, formação prática na 

universidade, dentre outros, foram abordados e analisados com o compartilhamento do 

grupo.  

A leitura de textos se fez necessário nos encontros do grupo, pois os professores 

demonstraram estar carentes de uma teoria que pudesse auxiliar a compreensão das 

discussões que foram surgindo. Fiorentini, ao falar sobre a trajetória do Grupo de Sábado, 

indica que os acadêmicos desempenham um papel fundamental nesse grupo, pois nesses 
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momentos é que se faz necessário uma reflexão mais sistemática sobre as práticas que vão 

surgindo, seja em forma de relatos de experiência ou nas escritas de memoriais. O apoio 

dos que conhecem um pouco mais sobre o que os teóricos apontam por meio de suas 

pesquisas é fundamental para a compreensão das experiências e vivências profissionais de 

todos os integrantes do grupo. 

O quadro abaixo apresenta uma síntese dos encontros realizados no segundo 

semestre de 2013 até outubro de 2014. Esses encontros foram fundamentais para demarcar 

o direcionamento dos assuntos escolhidos pelo grupo. De forma geral, todas as atividades 

demandaram momentos de discussão e compartilhamento e variavam entre as atividades 

realizadas no próprio grupo, as oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática e as desenvolvidas nas salas de aulas de alguns professores. 

 

08/06/2013 15/06/2013 22/06/2013 29/06/2013 

 
Apresentação do 
projeto 
 
Mapa conceitual: 
Ensino da Matemática 
 
Atividade realizada fora  
do grupo

7
 - Escrita de 

um memorial de 
formação 

 

 
Memorial de formação – 
socialização 
 
Discussão e reflexão 
sobre as escritas 
 
Atividade realizada fora  
do grupo: Escrita – Eu e 
minha prática 
 

 
Discussão e reflexão 
sobre as narrativas: eu 
e minha prática  
 
 

 
Leitura e discussão do 
texto - “Formação do 
professor de 
Matemática no século 
XXI, o grande desafio”  
( Beatriz D’Ambrósio) 
 
Atividade realizada fora 
do grupo:  Leitura do 
texto: “ O professor na 
sociedade 
contemporânea: um 
trabalhador da 
contradição” (Bernard 
Charlot).

8
 

 

03/08/2013 17/08/2013 31/08/2013 14/09/2013 

 
Planejamento do 
semestre 
 
Escolha do eixo a ser 
trabalhado: Resolução 
de Problemas 
 
Discussão do texto: 
(Bernard Charlot) 

 

 
Resolução de 
problemas – discussão 
sobre o tema 
 
Definição do eixo de 
trabalho escolhido: 
frações. 

 
Resolução de 
Problemas – concepção 
do tema 
 
Divisão dos 
participantes em dois 
grupos – elaboração de 
estratégias didáticas 
para o desenvolvimento 
da atividade 
 

 
Planejamento da 
atividade em subgrupo 
 
Apresentação da 
atividade para o grupo 
todo e o 
compartilhamento das 
descobertas sobre 
Resolução de 
Problemas 
 

28/09/2013 05/10/2013 19/10/2013 09/11/2013 

 
Momento de reflexão 
das etapas do trabalho: 
planejamento, 
execução e a 
aprendizagem adquirida 
com a atividade 

 
Apresentação  das 
atividades elaboradas 
pelos dois grupos com 
as mudanças sugeridas 
 
Roteiro e divisão do 

 
Relato sobre a 
aplicação da atividade 
em sala de aula (nos 
anos finais do EF) 
 
Discussão e reflexão 

 
Relato sobre a 
aplicação da atividade 
em sala de aula (nos 
anos iniciais do EF) 
 
Discussão e reflexão 

                                                     
7
 Trata-se de atividades que são realizadas individualmente ou em grupo nas semanas em que o 

grupo não se reúne para as reuniões. 
8
 A leitura desses dois textos foi proposta para o mês de julho (férias). 



 
    

40 

 grupo para aplicação 
em sala de aula 
 

 

23/11/2013 07/12/2013 08/03/2014 22/03/2014 

 
Evento: Encontro de 
Produção Discente 
 

 
Retomada e síntese do 
semestre 
 
Atividade realizada fora  
do grupo -  construção 
de um memorial de 
formação: dimensão 
pessoal, dimensão 
social da profissão,  
profissão docente e 
dimensão da formação 
continuada 
. 
 

 
Socialização das 
narrativas 
 
Divisão dos grupos para 
tarefa. 
 

 
Apresentação dos 
professores do grupo 
sobre um projeto de 
escrita realizado na 
escola 
 
Discussão nos 
subgrupos. 
 

05/04/2014 26/04/2014 10/05/2014 24/05/2014 

 
Resolução de 
problemas e 
criatividade: encontro 
com pesquisador da 
USP -  Antonio Carlos 
Brolezi 
 
Trabalho com o tema e 
vivência de estratégias 
e situações que 
envolvem Resolução de 
Problemas 

 

 
Evento: “Um dia de 
reflexão” 
 
Oficina: Mosaico de 
frações , oferecido por 
doutorando do grupo 
 

 
Socialização de artigos 
produzidos por alguns 
participantes do grupo 
para participação no 
evento de Formação de 
Formadores ocorrido 
em Águas de Líndóia 
 
Discussão nos 
subgrupos 
 

 
Participação no evento 
mesa redonda: 
“Avaliação em 
Educação Matemática” 
e “Avaliação em larga 
escala” 
 

31/05/2014 09/08/2014 23/08/2014 06/09/2014 

 
Retomada e avaliação 
do semestre 
 
Planejamento de 
atividades para o 
período de férias. 

 

 
Relato das atividades 
desenvolvidas nas 
férias 
 

 
Evento em Sorocaba  -  
compartilhamento das 
práticas realizadas nos 
grupos.(UFSCAR, PUC, 
UFABC)  

 
Palestra do professor 
Carlos Augusto 
Rodrigues Lima 

20/09/2014 27/09/2014 18/10/2014  

Análise de atiividade – 
vídeo 
 
 

Análise de vídeo - 
Rafael 

Evento – um dia de  
Reflexão 
 
 
 
 
 

               

Quadro 1 – Atividades realizadas nos encontros – elaborado pela pesquisadora 

 

 

Algumas situações desses encontros merecem destaque porque possibilitaram  maior 

conhecimento  entre os professores, permitindo dividir algumas angústias da profissão e 

descobrir juntos  a existência de práticas de ensino que podem ser mais eficientes e 

eficazes. 

Um dos destaques foi a possibilidade da leitura que cada um fez da narrativa do outro 

e a reflexão advinda dessa leitura. 
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Outra proposta de atividade realizada no grupo - identificada pela maioria dos 

integrantes como algo que contribuiu para a formação - foi a leitura do texto: “ O professor 

na sociedade contemporânea: um trabalhador da contradição”, de Bernard Charlot. Essa 

leitura possibilitou muitas reflexões acerca da prática pedagógica e a todo momento os 

professores fazem referência a esse texto. Por esse motivo, após quase dois anos, será 

realizada novamente a leitura e discussão do texto. 

Outro destaque refere-se aos eventos que o grupo teve a oportunidade de participar 

dentro da universidade. Esses eventos ocorreram aos sábados, dia em que o grupo se 

reunia. Esta foi uma boa oportunidade para que os professores da escola básica pudessem 

participar de um outro espaço formativo, oferecido pela universidade.  

Também em nossos encontros, restritos ao grupo de professores, houve a 

oportunidade de compartilhar o tema Resolução de Problemas com o professor da USP, 

Antonio Carlos Brolesi e uma oficina de frações oferecida pelos doutorandos do grupo. 

As atividades realizadas nesse período em destaque serão agora analisadas a partir 

dos relatos dos professores das séries inciais do Ensino Fundamental que são os sujeitos 

dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir da formação do grupo e da convivência entre as pessoas, pode-se identificar a 

dinâmica grupal. Nela estão incluídos vários momentos, como a organização, a entrada e 

saída de membros e também os sentimentos que alimentam os movimentos da grupalidade. 

Dentre estes sentimentos, o vínculo é um dos organizadores do grupo. 

Com base nesse cenário, este capítulo terá como destaque a apresentação da análise 

feita a partir dos dados coletados nos memoriais, narrativas e entrevistas com os 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, sujeitos dessa pesquisa. 

Em uma relação grupal, em diversas situações nos encontramos com o “outro”, que 

nem sempre é uma relação tranquila, devido a muitos aspectos, diferenças e princípios. 

Desenvolver a escuta, o respeito às opiniões, às trocas, são posturas necessárias e se 

tornam comuns no cotidiano de um grupo. 

Souto (2003) conceituou grupo como uma estrutura formada por pessoas que 

interagem num espaço e tempo comum, buscando atingir uma  aprendizagem específica. 

Estas aprendizagens ocorrem através da interação dos membros do grupo. 

As propostas desenvolvidas nesses grupos contribuem para o desenvolvimento 

profissional de seus integrantes. No caso dessa pesquisa, as contribuições se direcionam 

para o desenvolvimento dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental 1. 

 

 

 

5.1 Os sujeitos dessa pesquisa 

 

 Esse grupo é composto por três professores das séries iniciais e três professores das 

séries finais do Ensino Fundamental, por estudantes das Licenciaturas de Pedagogia e 

Matemática, por mestrandos e doutorandos e por uma coordenadora geral. 

 Dentre os participantes desse grupo, foram escolhidos como sujeitos de pesquisa os 

três professores das séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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 A opção de apresentar os sujeitos nesse capítulo de análise, está relacionada ao fato 

de às informações terem sido coletadas no memorial de formação escrito por eles. Os 

nomes são fictícios, de forma a guardar a identidade dos envolvidos na pesquisa. 

 

Rafael 

 Rafael é um rapaz de 32 anos, solteiro, que nasceu no Piauí, mas reside em São Paulo com 

seus dois irmãos. Apesar de viverem no mesmo local, cada um tem sua residência particular. 

 Filho do meio de uma família de 5 irmãos, Rafael precisou trabalhar desde muito cedo para 

ajudar nas despesas da casa, mas afirma que teve uma infância muito feliz! Aprendeu desde cedo a 

ser responsável e comprometido com o trabalho. O exemplo de seu pai, honesto, trabalhador, 

responsável, fez toda a diferença na sua formação enquanto indivíduo.  

 Rafael frequentou a escola pública e sente orgulho em dizer que hoje trabalhou na mesma 

escola em que cursou o ensino fundamental. 

 A decisão sobre ser professor veio entre a adolescência e o início de sua fase adulta. Rafael 

trabalhava já havia 8 anos em uma fábrica de automóveis. Este foi seu primeiro emprego com 

carteira assinada. Gostava muito do trabalho que realizava nessa empresa e, foi por meio dele que 

conseguiu pagar os custos da faculdade e comprar seu primeiro automóvel. 

 Cursou na graduação a licenciatura em Pedagogia. Escolheu esse curso incentivado por uma 

amiga que frequentava a mesma igreja que ele, na qual ambos eram catequistas. Essa amiga já 

trabalhava na escola pública e era apaixonada pelo trabalho. Foi o amor que essa amiga tinha pela 

profissão que incentivou Rafael a procurar uma formação pedagógica. 

 Após ser aprovado em alguns concursos públicos, Rafael decidiu assumir o cargo de 

professor na prefeitura de São Paulo. A decisão de deixar a fábrica foi muito difícil. Enquanto 

cursava a licenciatura, trabalhava na fábrica de automóveis e em uma escola estadual, como 

professor eventual. Esta não foi uma boa experiência, segundo ele, a escola, os alunos e os colegas 

de trabalho não eram exatamente o que Rafael esperava. Sentia-se incapaz, despreparado, a ponto 

de pensar na possibilidade de não exercer a profissão. Mas tomou a decisão de deixar a fábrica e 

assumir o cargo na prefeitura de São Paulo.  Desta vez foi incentivado por uma colega de 

trabalho da fábrica que também lecionava em uma escola estadual. 

 Apesar das dificuldades de início, Rafael já está lecionando há 7 anos e, sua participação 

voluntária no grupo Obeduc, mostra o interesse que tem em desenvolver-se profissionalmente.  
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Monica 

Monica é uma professora de 28 anos de idade. Nasceu em uma família que desejava muito ter 

filhos. Sua mãe deixou o trabalho para dedicar-se à criação da filha. Seis anos mais tarde, Monica 

ganhou um irmão. 

 Monica ingressou na escola com três anos de idade. A escola era da rede privada onde 

cursou a educação infantil. Aos seis anos já sabia ler, escrever, e mantinha uma boa relação com os 

colegas de sua idade. No ensino fundamental, mudou-se para uma escola da rede estadual de 

ensino. As séries a partir de então foram cursadas em escolas da rede pública. 

 Era uma excelente aluna e sempre mostrou preferência pelas disciplinas de português e 

inglês e, por diversas vezes, necessitou de ajuda para compreender os conteúdos matemáticos. 

 Desde muito cedo, Monica mostrava interesse pela profissão docente. Aos quinze anos, 

procurou trabalho na mesma escola de educação infantil que havia estudado. Não deu certo, pois 

havia a exigência do curso superior e ela ainda não tinha cursado. 

 Naquela época, já tinha certeza de que queria se tornar uma professora, então escolheu 

cursar o Magistério no CEFAM de Santo André. Foi lá que sanou muitas dúvidas que tinha sobre os 

conteúdos matemáticos ref. à disciplina de metodologia da matemática. O curso lhe proporcionou 

uma excelente formação pedagógica. Os estágios supervisionados realizados nas escolas públicas 

reforçaram sua escolha pelo magistério e pela faixa etária que gostaria de lecionar (9/10 anos). Mais 

tarde cursou a licenciatura em Letras, mas continua como professora das séries iniciais do ensino 

fundamental. Recentemente assumiu um cargo de coordenadora pedagógica. 

 Monica relata ter boas lembranças de professores ao longo de sua vida escolar e, 

certamente reproduz muito deles em sua sala de aula. Leciona há aproximadamente dez anos em 

escolas da rede pública de ensino como professora nas séries iniciais do ensino fundamental. 

 

 

 

Patricia 

 Patricia é uma professora de 40 anos de idade e com mais de vinte anos de experiência 

profissional. Teve uma infância tranquila, apesar das dificuldades financeiras da família. Sua 

trajetória escolar ocorreu sem grandes fatos relevantes. Sempre foi muito incentivada por sua 

família a estudar para “vencer na vida”. 

 Para sua mãe a escolha pela profissão não agradou. Patricia desde muito cedo optou pelo 

Magistério, já a mãe gostaria que tivesse cursado secretariado, pois julgava ser essa uma profissão 
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de mais status e retorno financeiro. 

 Ainda estava cursando o último ano do Magistério quando se inscreveu para trabalhar como 

estagiária na rede estadual de ensino. Nesse mesmo período casou-se e logo teve seu primeiro filho. 

 Conciliou família e trabalho e após alguns anos retomou os estudos, escolhendo cursar a 

licenciatura em Pedagogia. 

 Permaneceu durante muitos anos como professora substituta, mas essa situação não a 

agradava. Sempre recebeu muito incentivo financeiro e emocional do marido para  não desistir do 

magistério. Após algumas tentativas, efetivou-se por meio de concurso público na prefeitura de São 

Paulo, onde permanece até hoje. 

 Algum tempo depois teve sua segunda filha. 

 Ao pensar em sua trajetória profissional, percebe o quanto mudou e evoluiu, e reconhece 

que muitas pessoas fizeram parte dessa história: seus professores, os colegas de profissão e seus 

alunos. A trajetória foi árdua, pois ser professor, segundo Patricia, não é uma tarefa fácil.  

 Acredita ter contribuído para a formação de muitas crianças e sempre fez e faz isso com 

muita consciência de sua importância enquanto formadora. Compara o ensino de hoje ao que teve 

em sua trajetória escolar, onde os alunos eram meros receptores. Hoje em dia, os estudantes têm a 

possibilidade de aprender junto com os professores e outros colegas a partir dos seus 

conhecimentos prévios e com liberdade de expressão. 

 Para Patricia, acompanhar a mudanças educacionais sempre foi fundamental em sua 

trajetória profissional. Participou de muitos cursos oferecidos pela Diretoria de Ensino.  

Iniciou os trabalhos no Obeduc e considera ser uma experiência ímpar, ter a chance de trocar 

experiências e aprender com pessoas de outros universos, com novas perspectivas. 

 Afirma ter vontade de trazer outras pessoas para participar do grupo, pois acredita que só 

pesquisando, nos reportando a nossa própria prática e conseguindo refletir, poderemos assegurar 

uma educação de qualidade 

 

 Esses três professores são participantes voluntários do grupo Obeduc. Patricia e 

Monica lecionam na mesma escola e Rafael em outra. Possuem experiências diversificadas. 

Rafael é considerado o professor menos experiente dos três, com apenas 7 anos em sala 

de aula, sendo três como professor de informática. Monica possui aproximadamente 10 

anos em sala de aula e Patricia é a mais experiente dos três, com mais de 20 anos como 

professora das séries iniciais. Todos eles sempre lecionaram em escolas da rede pública de 

ensino. 

Um ponto comum entre esses três professores é a busca pela formação pessoal e 

profissional, o que denota o compromisso que têm com a educação de modo geral e, mais 
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especificamente, com as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. Essa é uma 

necessidade real dos professores, assim como de qualquer outro profissional. No caso dos 

professores, é necessário prosseguir sempre estudando, buscando a constituição do seu 

desenvolvimento profissional e o aprimoramento do ensino e da aprendizagem, pois contar 

somente com a formação inicial obtida nos cursos de licenciatura tem se mostrado 

insuficiente. 

 

 

5.2 O ingresso no grupo Obeduc 

  

O interesse desses três professores em participar do grupo Obeduc foi motivado pelo  

convívio com pessoas que já haviam participado ou estavam participando dos grupos 

anteriores. (Obeduc I e Obeduc II).9 

No caso do professor Rafael, duas colegas de trabalho já tinham participado dos 

grupos, em momentos diferentes e com propostas distintas. O professor relata que foi a 

mudança de postura de sua colega de trabalho que despertou seu interesse em fazer parte 

de um grupo como o que ela participava e, foi essa mesma colega que  comunicou a ele a 

abertura do Obeduc III. 

(...) Eu comecei a ver os resultados, vamos dizer assim, a mudança na 
postura da Kelly.  Ela começou a levar as oficinas lá para escola, e aí eu 
comecei a participar, comecei a ver, opa, que legal, aí despertou em mim 
o interesse (...) ela me avisou e eu vim para o grupo.  

 

A mudança de postura da colega despertou o interesse desse professor em buscar 

uma formação que o pudesse auxiliar no seu cotidiano escolar. Tancredi (2009) ressalta que 

não basta existir variadas fontes de aprendizagens, é preciso que os professores estejam 

dispostos a aprender e a mudar. “Se os professores não tiverem disponibilidade para a 

mudança, esta não acontecerá, por mais cursos e atividades formativas que frequentem”. (p. 

28). 

                                                     
9
I. O projeto intitulado “Processos de constituição da profissionalidade docente de futuros professores 

dos cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia: um estudo nas bases de dados do INEP e 

em memoriais de licenciandos” foi aprovado no Edital nº 01/2008/CAPES/INEP, coordenado pela 

Professora Doutora Laurizete Ferragut Passos. 

II. O projeto intitulado “Desafios para a Educação Inclusiva: Pensando na formação de professores 

sobre os processos de domínio da matemática nas séries iniciais da educação básica” foi aprovado 

no Edital nº 38/2010/CAPES/INEP, teve início em 2010 e ainda encontra-se em andamento. É 

coordenado pela Professora Doutora Ana Lúcia Manrique. 
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Diante dessa afirmação, é evidente que esse professor foi influenciado pelas ações da 

colega e percebeu que esse seria um percurso que também poderia ajudá-lo em seu 

desenvolvimento profissional. 

As professoras Patricia e Monica também tinham contato com duas professoras que 

participavam do grupo e vislumbraram a possibilidade de fazer parte de algo semelhante. 

Foram avisadas pelas colegas da constituição do novo grupo e ingressaram no Obeduc III. 

Cabe aqui uma discussão sobre o processo de decisão de um profissional sobre a 

busca de espaços para melhorar a formação e, de forma mais direta, espaços que 

possibilitem o crescimento profissional. 

Pesquisas recentes sobre os processos de aprendizagem dos professores (Day e 

Sacks, 2004 apud Flores Simão, 2009)  têm destacado que há uma mudança no discurso da 

formação e do desenvolvimento  profissional dos professores nos últimos anos. Os autores 

identificam a passagem de uma lógica orientada pela escolha individual de cursos, 

seminários ou workshops de curta duração para uma escolha que entende a aprendizagem 

ao longo da vida como melhor forma para atender as necessidades dos professores. 

Os três professores não tiveram dúvida sobre a escolha de um grupo que se distancia 

das formas clássicas que atendem à formação dos professores. Suas inquientações 

desencadearam a busca por esse grupo que não tem o formato  somente  de um espaço de 

formação continuada, mas sim, de um grupo em que as trocas reflexivas, as parcerias e as 

possibilidades de aprendizagem em um âmbito social e acadêmico possibilita meios de 

desenvolver a capacidade reflexiva, importante ponto de partida para se pensar e repensar 

o ensinar e o ser professor. (Tancredi, 2009). 

Esses três professores viram o grupo Obeduc como uma possibilidade de desenvolver 

sua aprendizagem em relação à Matemática por meio da troca com outros professores 

polivalentes e especialistas. 

 

 

 

5.2.1 O  movimento do grupo e sua relação com a aprendizagem dos professores 

 

Na  medida em que se estabelece o encontro e se institui  a reflexão dos professores 

sobre si e sobre suas práticas socialmente construídas e ressignificadas, tendo como 

premissa a possibilidade de mudança, transformação e aprendizagem, o trabalho em grupo 

pode ser incorporado como dispositivo de aprendizagem docente. (Pivetta e Isaia, 2014). 
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Os movimentos construtivos que o grupo Obeduc vem delineando por meio de sua 

dinâmica, vai caracterizando-o não só como grupo colaborativo, mas também como um 

grupo  reflexivo. A constituição de um grupo reflexivo se configura por meio das narrativas e 

do silêncio dos integrantes, e se consolida por meio das vivências pessoais e profissionais 

que vão sendo despertadas ao longo do processo grupal. 

Pivetta e Isaia (2014), ao relatar sobre os movimentos de um grupo reflexivo de 

professores do ensino superior, descreveram os movimentos construtivos do grupo 

composto por três etapas que se entrelaçam. 

 

 

 

Fonte: Pivetta e Isaia, 2014. Movimentos construtivos do grupo de professores reflexivos 

 

 

 O grupo Obeduc apresenta características semelhantes às relatadas pelas autoras, 

embora o foco seja o ensino superior. Percebe-se no grupo Obeduc um movimento contínuo 

e construtivo que vai se constituindo a partir das vivências, dos desafios, das descobertas 

de cada um em particular e também do grupo enquanto grupo. 

A fase inicial do grupo Obeduc, aquela apresentada na figura  como “articulação 

inicial”, foi composta por momentos de insegurança, medos e ansiedade. Os memoriais 

escritos e as entrevistas feitas pelos professores, sujeitos dessa pesquisa, foram revelando 

seus sentimentos no decorrer dessa fase. 
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Rafael, por se tratar de um professor ainda em início de carreira, buscava a 

possibilidade de conviver com professores mais experientes e com isso melhorar a sua 

prática pedagógica. O desejo de progredir profissionalmente levou o professor Rafael a 

enfrentar seus próprios medos e desafios, permitindo a ele participar de um espaço de 

formação que contribui para a aprendizagem de sua docência.   

Quando solicitado que escrevesse sobre sua entrada no grupo, Rafael relata: 

 

(...) Tive receio de participar do grupo pois sentia-me um pouco incapaz, e 
o fato de ser na PUC, uma universidade de renome, me assustava um 
pouco, tinha medo de sentir-me humilhado intelectualmente, porém 
mesmo em meio a tanta adversidade, a vontade de ser um professor 
melhor levou-me a vencer meus medos e aceitar meus desafios. 

 

Para professora Monica, mais experiente como docente, a possibilidade de participar 

desse grupo é considerada um investimento em seu desenvolvimento profissional. Seu 

relato mostra que desde o início tinha a certeza de que participar do grupo Obeduc seria 

uma boa escolha. 

 
(...) A oportunidade de fazer parte do Observatório sempre foi para mim 
uma  possibilidade de desenvolvimento profissional e intelectual, desde o 
princípio. Sempre tive como intuito, neste Projeto, me dedicar, pois sabia 
que a maior beneficiada com os estudos e discussões seria eu mesma. 

 

Os relatos evidenciam as expectativas de cada professor em relação ao grupo de 

acordo com suas necessidades pessoais e profissionais e a experiência que cada um possui 

influencia o motivo da escolha. 

O relato da professora Patricia, a qual já possui uma longa experiência como docente, 

descreve ter ela vislumbrado, no grupo Obeduc, a possibilidade de interagir com outros 

professores e por meio de seus relatos refletir sobre sua própria prática. 

 

Participar do OBEDUC, foi minha chance de poder vivenciar um ambiente 
novo, com uma certa diversidade de pessoas, que com suas formações 
acadêmicas, muito contribuem  para meu aprendizado e dos meus 
colegas professores ou estudantes. 

 

De acordo com Pivetta e Isaia (2014), a fase inicial do grupo é uma fase mais passiva, 

em que poucos falam e muitos ouvem, mas independentemente disso, os espaços de vida 

começam a entrecruzar-se, mesclando o eu e o outro. Começam a surgir os desejos, e os 

interesses vão se consolidando no grupo. O silêncio pode representar medo, insegurança, 
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dúvida, vergonha ou momentos de reflexão. Os primeiros contatos com o grupo são ainda 

de reconhecimento, identificação com o outro e consigo mesmo dentro do contexto grupal. 

 A constituição do grupo Obeduc foi atrelada à motivação e compromisso que esses 

professores assumiram desde o início. Os primeiros encontros realizados possibilitaram aos 

professores conhecerem-se e identificarem-se como membros importantes de sua 

constituição. 

Nesses encontros os professores constataram que o grupo Obeduc se tratava de um 

espaço que permitia a eles contar sobre suas práticas sem receios e medos, mostrando que 

cada integrante é muito importante e tem um papel fundamental nele. Os primeiros 

encontros realizados foram primordiais, pois a partir deles, estabeleceu-se no grupo uma 

afinidade entre os participantes possibilitando um espaço em que os professores têm a 

liberdade de expressar-se, escutar, ser escutado e ser respeitado, como se constata na fala 

dos professores: 

 

(...) Quando eu estou no grupo é como se eu estivesse em casa. Já 
criamos um      vínculo, já estreitamos bem o vínculo, já viramos amigos 
além de profissionais, além de estudantes. Não deixamos nossos 
objetivos de lado, não estamos aqui só para confraternizar, mas já 
viramos amigos.(Rafael) 

 

 (...) todo mundo ali no grupo se respeita tanto e discute, não tem 
vergonha e confia um no outro. (Monica)   

 

Apesar de terem histórias diferentes e interesses diversos, esses professores têm 

como foco um objetivo comum: “estudar as práticas pedagógicas relacionadas ao ensino da 

Matemática“. Essa busca pela aprendizagem dos conteúdos matemáticos ocorre em função 

da fragilidade da formação nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, em relação aos 

conteúdos matemáticos.  

O curso de Licenciatura em Pedagogia habilita professores para atuar nas séries 

iniciais da educação básica. As disciplinas existentes nesses cursos abrangem a 

aprendizagem da metodologia de diferentes áreas do conhecimento, com conteúdos 

relacionados às primeiras séries do ensino fundamental. Uma realidade presente é que, 

muitas vezes, o professor apresenta defasagem de conteúdo específico da disciplina e isso 

dificulta sua atuação em sala de aula. Alguns desses professores buscam diferentes 

caminhos que os conduzem a sanar essa defasagem. Optam por estudar individualmente 

com o auxílio de materiais pedagógicos ou buscando apoio em um grupo, como é o caso 

desses professores participantes do Obeduc. A participação no grupo tem promovido a 
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aprendizagem que o curso de Pedagogia não garantiu, como podemos observar no relato 

do professor Rafael. 

 

(...) Através do grupo eu pude conhecer o tanto de estudo que tem na 
área de matemática. Sozinho na escola eu não teria esse conhecimento e 
na faculdade eu não vi(...)  

 

 

Este grupo tem como foco fomentar a aprendizagem dos professoresem em todas as 

suas dimensões, especialmente nas questões referentes ao ensino da matemática. No caso 

dos professores polivalente participantes do gupo Obeduc, o ensino da matemática é um 

grande desafio. Para eles, participar do grupo é um aprendizado que tem contribuído para 

melhorar a prática pedagógica na sala de aula, não só nos assuntos referentes aos 

conteúdos da Matemática, como também em relação ao desenvolvimento profissional de 

forma geral, por meio de estudos e reflexões acerca da prática pedagógica. 

Um estudo feito por Lacerda (2011) aponta que muitos professores, tendo cursado, ou 

cursando, a Licenciatura em Pedagogia, trazem um sentimento negativo e marcas negativas 

em relação à disciplina de Matemática, o que interfere em aprender e ensinar esse 

conteúdo. 

É comum ouvir professores afirmarem não gostar de Matemática, justificando assim 

suadificuldade. Mas, na verdade, a maioria deles não compreende conteúdos relacionados à 

Matemática, e por isso têm dificuldade em aprender e ensinar tais conteúdos. 

 Pires (2003) considera que, pelas especificidades de sua profissão, o que os 

professores que ensinam Matemática devem conhecer de Matemática não é equivalente ao 

que seus alunos irão aprender. Seus conhecimentos devem ir além. Ela destaca que além 

“de” conhecimentos da Matemática, o professor deve possuir conhecimentos “sobre” a 

Matemática. Segundo ela, os conhecimentos do professor, para ensinar, devem incluir a 

compreensão do processo de aprendizagem dos conteúdos pelos alunos. Assevera, ainda, 

que a proposição de boas situações de aprendizagem depende do conhecimento que o 

professor tem do conteúdo a ser ensinado (apud Curi, 2004). 

Concordo com a autora ao afirmar que o conhecimento do professor precisa estar 

sempre além daquilo que irá ensinar, principalmente nos dias atuais, em que o aluno já 

chega à escola com seus conhecimentos mais elaborados e com uma postura 

questionadora. Se o professor não estiver preparado em relação ao conhecimento, 

enfrentará muitos desafios na sala de aula.  
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É importante esclarecer porém, que ter conhecimento do conteúdo a ser ensinado é 

uma das condições básicas que o professor deve ter para ensinar. De acordo com Mizukami 

(2004), tão importante quanto saber o conteúdo,é o professor saber como ajudar seus 

estudantes a conhecerem e entenderem a matéria. Trata-se do domínio de meios e 

estratégias que o professor deve ter para ensinar. Os professores devem encontrar formas 

de comunicar esse conhecimento visando sempre o aprendizado dos alunos. 

 

 

5.3 O movimento de aproximações e afastamentos 

  

Esta fase é marcada pelo momento em que o grupo começa a desencadear 

momentos reflexivos e a partir deles ocorrem as discussões e trocas que geram as 

aprendizagens. Este movimento, de acordo com Pivetta e Isaia (2014), demonstra os 

constantes avanços e retrocessos, idas e vindas pertinentes ao encontro e desencontro dos 

diferentes espaços de vida das pessoas, dos professores que constituem o grupal. As 

situações de aprendizagem que ocorrem nesse período, permitem ao professor olhar para si 

a partir do grupo, ou seja, as reflexões feitas no grupal são transferidas para o individual. As 

situações vivenciadas no grupo possibilitam identificar as fragilidades, as angústias, os 

medos, mas também as motivações pessoais e profissionais em relação à docência. 

Nos tópicos seguintes, alguns desses movimentos de aproximação e afastamento 

serão destacados nos relatos dos professores, de acordo com o que  foram contando a 

partir de suas vivências no grupo e do significado dessa participação para o trabalho de 

cada um deles no cotidiano escolar. 

 

5.3.1 A denúncia do trabalho solitário 

 

Os primeiros registros escritos foram revelando o dia a dia desses professores e, aos 

poucos mostrando fatos comuns entre eles. Essas evidências foram tanquilizando-os no 

sentido de mostrar que não estão sozinhos com suas dificuldades e, que os desafios são 

enfrentados  por todos os professores. 

Uma queixa existente na fala de professores, de forma geral, diz respeito ao trabalho 

solitário. Apesar de estarem inseridos em um ambiente com muitos outros profissionais 

como é a escola, o professor trabalha, na maioria das vezes, isolado em sua sala de aula. 

Esse trabalho solitário gera angústia e falta de perspectivas, como se pode constatar no 

relato de Patricia: 
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(...) o trabalho solitário só nos leva à exaustão, sem perspectivas o  fardo 
fica pesado demais e todo o esforço não resulta nos avanços esperados.  

 

O isolamento profissional dos docentes, de acordo com Fullan e Hargreaves (1992), 

limita seu acesso a novas ideias e melhores soluções, contribui para que o estresse se 

interiorize, acumule e contamine, impede o reconhecimento e o elogio ao êxito e possibilita 

que os profissionais desqualificados permaneçam gerando prejuízo aos alunos e aos 

demais colegas docentes.  

Nas escolas, as reuniões pedagógicas deveriam ser o espaço em que os professores 

pudessem compartilhar e refletir a respeito de sua prática. Ao invés disso, muitas escolas 

utilizam essas reuniões para resolver questões burocráticas, as quais têm sua importância, 

porém não contribuem para a o desenvolvimento profissional dos professores e para a 

aprendizagem dos alunos.   

Momentos de formação, como foi vivenciado pelos integrantes do Obeduc, revelam 

que esse espaço se transforma em lugar de formação (Cunha, 2012) pois têm a 

possibilidade de compartilhar suas práticas escolares e, de certa forma, amenizar a angústia 

provocada pelo isolamento e falta de apoio que existe na escola. Os relatos dos professores 

mostram o sentimento que têm em relação ao grupo, no que diz respeito às trocas 

construtivas que ocorrem a todo momento (Passos,2014). Os depoimentos dão pistas sobre 

como avançam em seu desenvolvimento profissional: 

 

(...) nosso grupo se constitui assim... muito aberto, eu me sinto muito à 
vontade aqui pra trazer os meus problemas, minhas dificuldades, meus 
anseios e eu não vejo barreira aqui pra ficar, ah isso não acontece 
comigo, isso acontece com ela...aqui a gente faz  uma troca, tem as 
discussões, a gente  se apoia, eu me sinto muito  bem aqui. (Rafael) 

 

Nós professores vivemos muito dentro da escola e a conversa é sempre 
sobre a escola e aqui nós podemos refletir sobre a prática, que acontece 
na escola, você foge daquele ambiente e vem aqui pra refletir o que 
acontece lá. É muito bom. (Patricia) 

 

O que esses professores vão revelando, o tempo todo, é que esse grupo colaborativo 

vem permitindo trocas de experiências e de saberes  que têm contribuído para a 

aprendizagem da docência de seus integrantes, como também, uma sensação de 

acolhimento e partilha. Trata-sede uma aprendizagem que sozinho na escola não é possível 

desenvolver. 

A contribuição de Fiorentini et al (1998, p.322) - “o saber não é isolado, ele é 

partilhado transforma-se, modifica-se a partir da troca de experiência  e da reflexão coletiva 



 
    

54 

com os outros“ - confirma o valor do grupo e das trocas em relação à transformação dos 

saberes e da reflexão. Além das parcerias, os momentos em grupo permitem a 

ressignificação de saberes e práticas. 

 

5.3.2 O sentimento de colaboração dentro do grupo 

 

Os primeiros meses de existência do grupo Obeduc foram marcados pela busca do 

conhecimento mútuo: os acadêmicos tentando conhecer as experiências e os problemas 

dos professores na escola; os professores querendo saber como as pesquisas acadêmicas 

poderiam ajudá-los a enfrentar os problemas da escola; os professores polivalentes 

ansiosos por aprender  um pouco mais de matemática com os professores especialistas e 

os professores especialistas tentando aprender  práticas pedagógicas para utilizar em sala 

de aula com os professores polivalentes. Em meio a tudo isso, os estudantes dos cursos de 

licenciatura em Pedagogia e Matemática vislumbrando a possibilidade de aprender mais 

com pessoas experientes. 

O que caracteriza um grupo colaborativo é o que o próprio nome já revela “a 

colaboração”. Os participantes de um grupo colaborativo participam ativamente das tomadas 

de decisões e do percurso que o grupo vai realizando. Os participantes do Obeduc relatam 

nos memoriais e nos momentos de discussões realizados nos encontros, o quanto são 

importantes as contribuições trazidas por todos os integrantes, sejam eles os professores 

polivalentes, os professores especialistas, os acadêmicos ou os estudantes. O que todos 

trazem para o grupo é importante e contribui para o desenvolvimento profissional de cada 

integrante em particular, e do grupo como um todo. Não existe neste grupo uma hierarquia 

ou ações que tenham intuito de classificar os integrantes por nível de conhecimento. A 

narrativa do professor Rafael demonstra essa constatação. 

 

(...) cada um contribui com aquilo que tem, eu acho que todas as 
contribuições são válidas. Nunca me senti nem inferior, e também nunca 
me senti superior aos alunos que ainda estão na graduação. Toda a 
contribuição é valida e cada um está num estagio de formação diferente, 
mas de se sentir como pessoa não. Como pessoa sempre me senti igual 
a todas. Sempre me senti bem. 

 

(...) é bom conhecer mais o que meus colegas pensam, sentem e vivem 
(...) em cada um pude identificar um pouquinho de mim, isso me trouxe 
tranquilidade. 

 

Na medida em que os professores colocam-se para o grupo, mostram-se como 

pessoa e como profissional. Isso os remete ao movimento de aproximação do grupal. Para 
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Ferry (2004), a perspectiva de trabalho grupal pressupõe também a dinâmica de 

desenvolvimento pessoal, o que está além da aquisição de conhecimento e da 

aprendizagem de habilidades para o desenvolvimento de uma profissão. (apud Pivetta e 

Isaia, 2014). 

 

5.4 A influência do grupo na prática pedagógica - um olhar sobre as práticas 

 

A prática pedagógica, que é o fazer diário do professor, depende não apenas dos 

conhecimentos formais, adquiridos principalmente nos cursos de formação, mas 

essencialmente depende das observações que o professor faz do seu próprio trabalho, dos 

seus alunos, da escola, da sociedade e da reflexão diária que impõe todo trabalho 

pedagógico. É nesse sentido que se apontam os saberes escolares, os saberes 

pedagógicos e os saberes docentes e, ainda, a experiência profissional como fenômenos 

que se misturam na atividade diária do professor. Só uma reflexão sistemática e continuada 

é capaz de promover a dimensão formativa da prática. 

Durante a entrevista, houve a oportunidade de perguntar aos professores sobre o que 

pensavam a respeito deles mesmos enquanto profissionais depois de terem participado do 

grupo Obeduc, ou seja, a ideia era saber se haviam percebido alguma mudança em sua 

prática pedagógica após a participação no grupo. 

Dentre os professores entrevistados, destaco aqui os depoimentos feitos pelo 

professor Rafael, os quais evidenciam o quanto participar desse grupo colaborativo/reflexivo 

tem influenciado sua prática pedagógica. 

 

Houve uma mudança muito grande. Quando eu faço uma reflexão sobre o 
meu trabalho, sobre a minha prática, pensando como eu era e como eu 
sou hoje, não consigo pensar em mim como participante de um grupo 
apenas, mas eu penso na mudança que aconteceu pela participação no 
grupo e pela minha experiência. Eu não consigo imaginar que eu mudei 
somente pelo grupo ou somente pela experiência. Um complementou o 
outro. Se eu imaginar estar participando do grupo sem a sala de aula, 
certamente eu teria crescido, mas de forma diferente e talvez não tanto 
como eu desenvolvi. 

 

 Quando o professor tem a possibilidade de distanciar-se para pensar nas suas 

ações, em como foram realizadas ou em como realizá-las novamente, inicia-se uma atitude 

teórica sobre as mesmas. (Sacristán, 1999, apud Mizukami, 2012) 

 A vivência na escola aliada aos momentos de reflexão e aprendizagem 

desenvolvidos no grupo permitiram ao professor avançar em seu desenvolvimento 
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profissional e em sua prática pedagógica, principalmente nos assuntos referentes ao ensino 

de Matemática. 

(...) a mudança foi significativa na minha formação profissional ao 
entender e ao ensinar Matemática. Anterior ao grupo, na sala de aula, eu 
queria trabalhar Matemática do jeito que eu aprendi e o jeito que eu 
aprendi é diferente do jeito que se ensina hoje. 

Eu não conhecia teóricos que ensinam a matemática como esses que a 
gente estudou aqui no grupo, como resolução de problemas. Até então eu 

trabalhava com os meus alunos do jeito que eu aprendi.  

  
 

 Esse relato mostra que participar de um grupo como o Obeduc é fundamental, pois 

ele propicia a segurança para que o professor ouse e exponha-se, pois sabe que poderá 

contar com o apoio dos pares, tanto para a superação das dificuldades relativas ao 

conhecimento, como para a validação de práticas pedagógicas. A troca reflexiva que esses 

professores não encontram com seus pares na escola é possibilitado pela oportunidade de 

vivência no grupo. Eles têm consciência  de que essa participação faz com que tenham um  

diferencial em relação aos demais professores que não participam de grupos ou formações 

semelhantes. 

O fato de nós nos juntarmos para elaborar uma atividade, para aplicar, 
pensar na atividade e construir. Eu me vejo em uma posição diferente e 
privilegiada em relação a outros professores que não participam do 

Observatório na minha própria escola (...) 

Na sala de aula a gente elabora atividade, mas é algo tão sozinho e 
pessoal que a gente não consegue fazer muita coisa. Aqui no grupo na 
hora de elaborar uma atividade, são tantas pessoas pensando com ideias 
e conhecimentos diferentes que sai uma atividade muito rica. Nesse 
processo de construir a atividade eu aprendi muito, junto, ajudando e 
participando junto. Até a maneira de introduzir a atividade mudou em mim. 
Antes de participar do grupo e a minha experiência da prática, eu tinha 
receio de ensinar de um jeito diferente, deixar a atividade aberta, então a 
gente acaba trabalhando do jeito que aprendeu, trazendo a atividade 
pronta, fechada. Isso eu posso dizer que mudei radicalmente na minha 
prática.   

 

Nóvoa  julga que “através da troca de experiências, através da partilha – seja possível 

dar origem a uma atitude reflexiva (...) A experiência é muito importante, mas a experiência 

de cada um só se transforma em conhecimento através da análise sistemática das práticas” 

(Nóvoa, 2009, p.03). 

Foi a busca pelo conhecimento e a necessidade de refletir e repensar a prática 

pedagógica que aproximou esses professores, estudantes e acadêmicos. As relações 

construídas nesse grupo vêm permitindo oportunidades de aprendizagem que promovem 

nos educadores capacidades criativas e reflexivas, permitindo-lhes melhorar a sua prática. 
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Toda a minha didática e metodologia que hoje eu trabalho na sala de 
aula, modificou através do grupo.  

 

 

5.4.1 Professores polivalentes e professores especialistas em matemática 

   

Esses três professores Rafael, Patricia e Monica, por serem professores polivalentes, 

necessitam ter domínio de aprendizagem de conteúdo e metodologia de ensino de 

diferentes áreas do conhecimento.  

Para qualquer professor é mais fácil ensinar conteúdos dos quais eles têm maior 

compreensão. Muitas vezes, o fato de não dominar um assunto específico de uma disciplina 

em sua totalidade, gera insegurança no professor, o que faz com que deixe de desenvolver 

atividades que objetivem a aprendizagem desse conteúdo. É mais seguro deixar de ensinar 

um conteúdo específico que   correr o risco de ter que responder possíveis perguntas e 

dúvidas dos alunos em relação ao conteúdo que não se domina totalmente. 

O professor, muitas vezes, tem medo de ter que assumir perante  seu aluno que não 

sabe responder perguntas referentes ao conteúdo  que está ensinando. Isso o faz  muitas 

vezes, apresentar superficialmente  esse conteúdo que o aluno precisa aprender, mesmo 

que o aluno necessite dele para que outras aprendizagens venham a acontecer, ou seja, o 

professor ensina esse conteúdo superficialmente, sem dar muita ênfase, em função de sua 

insegurança pessoal. 

Em relação à disciplina de matemática, é bastante comum acontecer com alguns 

professores, o sentimento de insegurança,  em saber se o que está ensinando está correto, 

ou se o aluno não vai fazer nenhuma pergunta que pode comprometê-lo enquanto 

professor. 

Os três professores entrevistados mostraram interesse por esse grupo colaborativo 

também em razão dos assuntos tratados em relação ao ensino da matemática. Foi comum 

em nossos encontros ouvir relatos dos participantes polivalentes e estudantes participantes 

desse grupo sobre a maneira de ensinar um determinado conteúdo. Assim se expressaram:  

“(...)não sei como ensinar esse conteúdo”; eu nunca ensinei dessa maneira”; talvez se eu 

tivesse explicado desse jeito, meus alunos teriam entendido melhor (...)”  

Esses assuntos geraram no grupo momentos de grandes aprendizagens.  

Os professores especialistas em matemática contribuíram com os professores 

polivalentes ao trazerem para os encontros exploração sobre o ensino da matemática, 

sanando dúvidas dos professores em relação aos conteúdos e dando orientações de como 
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poderiam ensiná-los nas salas de aula das primeiras séries do Ensino Fundamental. 

Conteúdos como frações, números decimais, resoluções de problemas, foram alguns dos 

assuntos trazidos para o grupo e que propiciaram momentos de aprendizagem dos 

professores sobre eles. Ficou evidente que muitos refletiram sobre sua prática em sala de 

aula e o domínio dos conteúdos apresentados. 

Para os professores polivalentes a oportunidade de realizar trocas pedagógicas 

relacionadas ao conteúdo da matemática com os professores especialistas geraram não só 

momentos de aprendizagem para ambos, mas também mobilizaram os professores 

polivalentes em relação à necessidade de conhecer mais sobre um conteúdo específico e 

aprimorar seus conhecimentos sobre ele.  

O estudo de Tancredi (2009)  sobre aprendizagem da docência e profissionalização, 

aponta  que o professor polivalente tem uma diversidade de componentes curriculares que 

precisa dominar para ensinar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, sendo por esse 

chamados de professores generalistas. Ele não precisa saber os conteúdos em sua 

profundidade como um professor especialista. Porém, tem que dominar todas as áreas do 

conhecimento em um nível superior ao que seu aluno se encontra. Caso contrário, corre-se 

o risco desse professor ensinar tal como aprendeu na fase do aluno. 

Ao mesmo tempo, os professores especialistas aprendem, com os polivalentes, 

técnicas relacionadas ao saber fazer  pedagógico, ou seja, o conhecimento de como ensinar 

esses conteúdos.  

  

(...) o que eles trazem é muito bacana e eu sei também que o que a gente 
leva sobre as aprendizagens dos alunos eles também acham bacana. 

 

(...) o projeto possibilita a troca de experiências com parceiros de 
profissão, com pessoas que estudaram mais que eu ou estudaram 
Matemática e, assim, sabem mais disso do que eu. (Monica) 

 

É estratégico, excelente. Professores do ensino fundamental I, dos anos 
iniciais e dos anos finais, a gente faz uma discussão do que está 
acontecendo, para que um não culpe o outro, para que trabalhe em 
conjunto. (Patricia) 

(...) eu acho extremamente importante ter pessoas da Matemática aqui e 
também desperta em mim um interesse maior de querer saber e entender 
o que eles estão fazendo no nível 2, o que eles estão ensinando... o 
conteúdo. Não ficar tão fechado no ciclo que eu estou. Não é porque eu 
trabalho até o 5º ano que eu só tenho que dominar os conteúdos até o 5º 
ano. Então o grupo me fez ter vontade de ampliar, saber mais, despertou 
em mim o interesse em querer saber mais. (Rafael) 

 

A reflexão feita pelos professores mostra que, a partir de trocas de experiências, da 

proximidade entre professores polivalentes e especialistas, é possível promover uma 
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reflexão da própria prática pedagógica, promovendo situações suscetíveis ao 

desenvolvimento profissional de cada um. 

O fato de o grupo ter uma composição heterogênea em relação à formação não 

impede que os professores  trabalhem e discutam assuntos comuns. Ao contrário,  ao 

trabalharem juntos, apoiam-se e constroem novos conhecimentos. 

 

(...) O nosso grupo é heterogêneo, o que torna rica nossas discussões, 
são olhares diferentes que colaboram para uma compreensão ampla e 
complexa sobre a nossa profissão. (Rafael) 

 

 

5.4.2 A decisão sobre o conteúdo - frações   

 

É importante descrever como se deu a escolha do tema frações para ser trabalhado 

como conteúdo  por todo o grupo. Essa escolha foi quase unâmine no grupo e revela 

indícios sobre as dificuldades que todos do grupo tinham em relação a ele. Este conteúdo 

possibilitou momentos de ricas discussões e reflexões, como também a elaboração e 

aplicação da atividade nas escolas públicas, parceiras desse projeto. 

A atividade de estudo sobre frações foi divida em vários encontros que garantiram 

algumas etapas para a sua aprendizagem: estudo sobre o conteúdo, planejamento das 

atividades, aplicação das atividades dentro do grupo, adequação e desenvolvimento das 

atividades nas escolas, relato sobre a atividade e  observação e discussão das filmagens 

das aulas realizadas nas escolas. A cada etapa realizada, os integrantes do grupo foram se 

apropriando dos conteúdos e adequando-os para sua própria prática em sala de aula.  

Para os professores polivalentes, a presença dos professores especialistas foi 

fundamental para o aprofundamento desse conteúdo, e auxiliou no esclarecimento das 

dúvidas e na elaboração e adequação de atividades relacionadas ao tema de frações para 

cada faixa etária dos alunos. 

 

A atividade de fração pra mim foi muito rica, foi uma das melhores, que 
contribuiu muito. No ano passado eu tinha um 4º ano e me ajudou muito. 
Eu sabia que tinha que trabalhar frações, mas não sabia até onde eu 
precisava ir. O fato de estar aqui no grupo com os professores do nível 2, 
e saber o que eles trabalham lá, me ajudou a definir melhor, objetivar 
melhor até onde eu vou. Então quando eu ensinei a soma de frações 
homogêneas, eu consegui fazer sequências didáticas, definir o meu 
trabalho melhor, de forma mais precisa, mais objetiva, mais minuciosa em 
determinados pontos, porque eu sabia até onde eu ia trabalhar, eu sabia 
que os outros professores iam dar continuidade a partir dali. (Rafael) 
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 Definir os conteúdos matemáticos por segmento, foi outra tarefa valiosa que os 

professores  do Ensino Fundamenal 1 e Ensino Fundamental 2 conseguiram elaborar em 

parceria. Ter a clareza do que precisa ser ensinado em cada série ajuda os professores a 

realizar um planejamento mais adequado ao tempo didático.   

Um fato interessante que também foi observado no grupo, durante os estudos sobre 

frações, foi a disponibilidade dos professores para desenvolver as atividades com seus 

alunos na escola e permitir que as aulas fossem filmadas e posteriormente trazidas para 

discussão de todo o grupo. 

 

Outra coisa que me fez crescer muito através do grupo foi poder aplicar a 
atividade na minha sala de aula. Filmar a minha aula e trazer para o grupo 
pra uma discussão me ajudou muito no sentido da vergonha. Não a 
vergonha de ir lá e aplicar, mas a vergonha de nunca ter feito. Nunca 
filmei e assisti uma aula minha, nem sozinho. Aqui tive a oportunidade de 
filmar, assistir e assistir com o grupo, com pessoas que pensam diferente, 
que tem diferentes níveis de formação. Pra mim foi muito bacana me ver 
ali trabalhando.(Rafael) 

 

Ao se examinar e interpretar os dados repetidas vezes o pesquisador e, no nosso 

caso, o grupo, descobre novas interrogantes, novos caminhos a serem trilhados. Não é só 

ver os fatos e gestos da prática filmada, mas sublinhar a imagem, analisar com o cenário, 

com o ambiente de pesquisa e com o referencial teórico. Com a filmagem pode-se 

reproduzir a fluência do processo pesquisado, ver aspectos do que foi ensinado e 

apreendido, observar pontos que muitas vezes não são percebidos. O vídeo também 

permite a ampliação, a transformação das qualidades, das características e particularidades 

do objeto observado. A imagem oferece à prática de observação e descrição um suporte a 

mais, um novo olhar (Mauad, 2004). 

Um aspecto destacado por Mauad (2004) em relação ao processo que ocorre a partir 

do uso de filmes para a análise das pesquisas também pode ser identificado no uso didático 

do filme. 

 

 

5.5 Manifestações de reflexibilidade no grupo 

 

Inspirada no artigo de Mizukami (2012), sobre manifestações e reflexibilidade em 

percursos de formação, essa parte da análise descreverá como os professores participantes 

do Obeduc foram construindo seus processos reflexivos. A autora, apoiada nos estudos de 

Sacristán (1999), defende que os conteúdos da reflexão consistem, a príncipio, daquilo que 
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sabemos sobre nossa própria prática e sobre a de outros sujeitos, ou seja, conhecimento 

pessoal e compartilhado. Dessa forma, é importante considerar que o professor dispõe de 

pensamento sobre  o que faz, a maneira como faz e o que é importante fazer para ensinar, o 

que o torna também, capaz de compartilhar os saberes de suas experiências com os demais 

professores. 

O grupo vem possibilitando que os professores compartilhem suas experiências 

pessoais ao mesmo tempo em que participa da experiência do outro. Ouvir o que o outro 

tem para contar e, muitas vezes identificar-se com que está escutando permite ao professor 

não somente pensar sobre sua atuação pedagógica, como também, perceber que os 

caminhos muitas vezes escolhidos por ele também fazem parte da rotina de outros 

professores. Ao mesmo tempo, fortalece suas fraquezas e angústias quando se percebe 

‘amparado’ pelo outro. É o que podemos constatar neste relato:  

 

(...) a gente pecebe que não está sozinho. As mesmas dificuldades que a 
gente encontra também são encontradas por outras pessoas. Então você 
sente um certo amparo, de ver que você não está só nestas 
dificuldades.(Rafael) 

 

As vivências nesse grupo vêm possibilitando esse olhar mais criterioso para si e para 

o outro.  As atividades desenvolvidas promovem o compartilhamento de ideias, as quais 

propiciam momentos de observação e colaboração entre os colegas de trabalho, 

proporcionando também a autoavaliação dos professores e a reflexão sobre sua prática 

docente. O grupo pode interferir nas atividades desenvolvidas pelo professor e cada 

professor pode modificar a realidade do grupo. 

Defendemos aqui que grupos colaborativos e reflexivos como espaços formativos 

qualificam a trajetória profissional dos professores e permitem colocá-los em constante 

aprendizagem docente e desenvolvimento da reflexão e crítica sobre si mesmo e sobre sua 

prática, tendo como premissa a possibilidade de mudança, de transformação e de novas 

aprendizagens. 

Durante os encontros realizados nesse grupo, os professores vêm construindo 

conhecimentos e refletindo sobre práticas pedagógicas vivenciadas no seu dia a dia. Esse 

espaço tem possibiliado a esses professores o que, segundo eles, não existe na escola. A 

possibilidade de pensar sobre uma atividade a ser aplicada, refletir sobre ela antes e depois 

da aplicação e, ainda, desenvolver novas habilidades que poderão ser aprimoradas e 

utilizadas para planejar outras tantas atividades. São  momentos que geram intensa reflexão 

sobre a prática pedagógica. 
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O fato de nós nos juntarmos para elaborar uma atividade, para aplicar, 
pensar na atividade e construir, me coloca em uma posição diferente e 
privilegiada em relação a outros professores que não participam do 
Observatório. (Rafael) 

 

As percepções relatadas por esse professor, o qual, ainda pode ser considerado em 

início de carreira, demonstram que o caminho que vem sendo percorrido  nesse grupo  tem 

refletido em seus locais de trabalho e, contribuído significamente para seu desenvolvimento 

profissional. 

 

Algo importante que eu vejo em mim é esta mudança que eu tive, essa 
ampliação da  observação, da compreensão, de entender a prática, de 
entender o dia a dia. Não sou mais o mesmo e não serei desse jeito daqui 
um tempo. Minha mudança é constante. As pessoas na escola percebem 
a minha mudança, mudança da minha postura. As pessoas hoje 
conseguem perceber a mudança profissional, de observação. Eu fico 
muito feliz com isso. É bacana você perceber que está fazendo de uma 

forma melhor e as pessoas estão percebendo. 

 

Fazer uma análise crítica das próprias ideias e práticas são estratégias importantes 

para a promoção do desenvolvimento profissional, pois possibilita ao docente o 

estabelecimento de um quadro de referências para a sua aprendizagem continuada. 

Possibilita o estabelecimento de um fio condutor que vai produzindo os sentidos e 

explicitando os significados ao longo da carreira docente, garantindo uma relação entre a 

formação incial, a continuada e as experiências vividas. (Mizukami et al.,2002, apud Reali & 

Ries, 2012) 

 

5.5.1 O grupo como mobilizador da continuidade de estudos e novos desafios 

profissionais 

 

 Outros desdobramentos feitos por meio do grupo  foram em relação à continuidade 

dos estudos e aos novos desafios profissionais. 

 Alguns professores decidiram participar de processos seletivos para ingressarem em 

cursos de pós-graduação. Outros planejam essa participação em um momento breve. No 

caso do professor Rafael, seu novo desafio foi se candidatar para uma vaga como 

coordenador pedagógico na escola em que trabalha. 

O relato do professor evidencia o quanto participar desse grupo contribuiu para 

encarar esse novo desafio. 

Nessa escola que eu estou, a minha coordenadora vai sair porque vai se 
aposentar e a minha diretora ontem me convidou pra assumir o lugar dela 
(faz pouco tempo que estou nessa escola, desde fevereiro desse ano). Eu 
sempre me achei capaz, porque eu me acho capaz de aprender, não que 
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eu tenha todo o conhecimento, mas eu sempre me achei capaz de 
aprender qualquer coisa. 

Eu acho bacana porque eu sou novo na escola e a diretora conseguiu 
perceber. Minha coordenadora o tempo todo fica me dizendo: ‘você vai 
ficar no meu lugar’, ela até fala dos problemas e diz: essa bucha vai ser 
sua! Ela vem falar dos problemas como se eu fosse um coordenador, por 
exemplo, vinha me falar da prática dos professores. Se ela não 
percebesse uma mudança em mim, esse conhecimento, esse diferencial, 
ela não ia chegar pra conversar. 

Então o grupo tem me ajudado muito na questão autoconfiança, que eu 
posso conseguir, eu sou capaz. Antes do grupo não. Tanto que o outro 
concurso de coordenador que teve ocorreu antes do grupo. Eu não fiz 
porque eu não me achava capaz ainda, não tinha preparação e 
entendimento para assumir essa posição. Hoje não. Eu  sei que eu tenho 
muito que aprender, mas eu tenho uma noção de como vai ser o ‘caminho 
das pedras’. Eu disse então que sim, vou tentar. O que foi legal é que não 
fui quem fui atrás, eu fui convidado. Fiquei lisonjeado com o convite. 

Então eu já me sinto mais preparado pra assumir por causa do grupo. 
Minha experiência conta também. A minha experiência me ajuda com os 
conteúdos, a didática, a metodologia. Aqui o que me ajuda é o formato do 
grupo, com o apoio e as ideias diferentes. 

Esses depoimentos reforçam nossa percepção de que grupos como esse, contribuem 

para a constituição profissional dos professores. Isso revela que o processo formativo 

presente nesse grupo, de elaboração, aplicação, análise e sistematização de atividades em 

sala de aula da escola básica é altamente potencializador de aprendizagem docente. 

 O percurso vivido pelos professores participantes desse grupo colaborativo/reflexivo 

permite uma reflexão com o conhecimento pessoal e compartilhado em um espaço onde 

para todos é possível falar, ser ouvido e ouvir. Esse espaço tem possibilitado o 

compartilhamento de ideias, a tomada de decisões, e tantas outras possibilidades que tem 

gerado aprendizado, confiança, autonomia e revelações. 

Em função dos indícios presentes nos relatos dos professores, interpretamos que eles 

vêm conseguindo, ao longo da participação no grupo Obeduc, potencializar suas 

capacidades reflexivas, assimilando e desenvolvendo operações de pensamento que 

possibilitam a interpretação, a comparação, a crítica, a avaliação, sem perder de vista a 

atividade docente. Esses professores  vêm desenvolvendo várias dimensões da atividade 

reflexiva. São capazes de distanciar-se de suas ações cotidianas para refletir sobre elas, 

questionam sua prática e assumem uma postura investigativa sobre o que fazem.  

Entendemos que esses professores, sujeitos dessa pesquisa, já apresentavam um 

diferencial mesmo antes da participação do grupo. Foi o compromisso e a responsabilidade 

com que cada um assumiu e vem desempenhando seu papel no grupo que evidencia essa 

afirmação. 

Como destaca Sykes (1999, apud Vaillant& Marcelo, 2012) a aprendizagem dos 

professores deveria estar no centro de qualquer esforço de melhorar a educação e pode-se 

concluir que o grupo colaborativo serve em primeiro lugar para essa aprendizagem e que 
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reflete diretamente no desenvolvimento profissional de todos os professores que dele 

participam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Essa pesquisa teve como objetivo  identificar e analisar quais aprendizagens são 

adquiridas pelos professores das séries iniciais por meio das ações compartilhadas em um 

grupo colaborativo/reflexivo. 

 Como já anunciado nessa pesquisa, o grupo criado a partir do Programa 

Observatório da Educação, a partir de um projeto em rede intitulado Rede Colaborativa de 

Práticas na Formação de Professores que ensinam Matemática. Fazem parte desse projeto  

três programas de Pós-graduação que possuem características distintas:  o Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal São Carlos; três  programas 

relacionados  à  Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: Educação 

Matemática, Educação: Psicologia da Educação e Educação: Formação de Formadores e 

um Programa da Universidade Federal do ABC.  

Embora a presente pesquisa, tendo sido delineada  sob a perspectiva dos três 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental,  nessas considerações finais, 

procurou-se evidenciar os ganhos que o grupo colaborativo vem trazendo  para todos os 

professores, independentemente do segmento em que atuam. A partir de um componente 

curricular comum presente  nas séries do Ensino Fundamental,  no caso a Matemática, e do 

processo de troca entre professores polivalentes e professores especialistas, identificou-se 

que todos são beneficiados. Além dos professores especialistas em Matemática e dos 

professores polivalentes, os  estudantes de Licenciatura em Matemática e em Pedagogia 

puderam vivenciar momentos de experiência que   proporcionaram um contato com o 

cotidiano escolar, fator enriquecedor na formação desses estudantes, futuros professores. 

O programa do qual o projeto faz parte visa a aproximar a universidade e a escola, 

além de estimular a criação de espaços formativos, em que professores e pesquisadores, 

em diferentes fases da carreira, têm a possibilidade de refletir juntos sobre o que está 

acontecendo nas escolas. 

Além disso, as discussões e análises sobre as estratégias didáticas utilizadas pelos 

professores em suas salas de aula também são compartilhadas e tornam essa aproximação 

mais efetiva. 

Os resultados iniciais obtidos pela presente pesquisa trazem fortes evidências sobre a 

importância dos grupos colaborativos/ reflexivos e sobre a prática de ensinar e aprender nas 
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escolas. Esses resultados apontam que  grupos como esse,  são espaços  que, por juntar  

reflexão e discussão entre professores e pesquisadores em diferentes fases da carreira, se 

tornam  espaços potente de formação.  

Ele é potente porque quando a universidade se aproxima  da prática pedagógica das 

escolas, auxilia os professores nas diversas questões pedagógicas referentes à sala de aula 

e à formação docente. Ao mesmo tempo, para os pesquisadores da universidade, esse 

contato direto com o professor que está vivenciando o cotidiano da escola, permite que 

ações mais diretivas sejam tomadas visando a aprendizagem dos alunos e auxiliando os 

professores nos desafios enfrentados. 

O que fica evidente no grupo Obeduc  é a transformação que vai acontecendo com os 

professores e pesquisadores que dele participam. O grupo vai se revelando um “espaço rico 

e poderoso de desenvolvimento profissional, de transformação das práticas pedagógicas, de 

produção de conhecimentos e de construção de uma nova cultura de ensinar e aprender 

matemática nas escolas.” (Fiorentini, 2009). 

A aprendizagem nesse grupo foi ocorrendo de forma diversificada  no decorrer desse 

projeto. A escrita de memoriais formativos sobre a dimensão pessoal e profissional 

possibilitou conhecer os colegas e promover o autoconhecimento. Escrever sobre sua 

própria prática pedagógica permitiu aos professores repensá-la. Discutir com outros 

professores aquilo que se escreveu, faz com que cada um veja a si mesmo, pelo olhar do 

outro.  

Identificou-se que as atividades desenvolvidas pelos professores, quando 

compartilhadas, podem se tornar ricas fontes de aprendizagem, principalmente para os 

professores que lecionam em uma mesma série ou disciplina. “Os pares são parceiros 

importantes na aprendizagm docente, principalmente quando se dispõem a compartilhar 

saberes e práticas, a ouvir e compreender, a analisar sem criticar, a apoiar sem 

desmerecer.” ( Tancredi, 2009, p. 26). 

Esse espaço formativo foi assim se constituindo não só por meio  das atividades de 

registro escrito e do compartilhamento com os colegas durante os encontros. Os 

professores também participaram, e continuam participando, de eventos  acadêmicos 

ocorridos na própria universidade onde o grupo tem sede – Programa de Pós-Graduação 

em Educação Matemática Puc/SP. Palestras que envolveram temas relacionados ao ensino 

da matemática nas séries inciais e sobre grupos colaborativos fizeram parte desses 

encontros. Foram ricos momentos em que os professores puderam participar mais de perto 

da academia. Muitos desses professores nunca tinham tido a oportunidade, a não ser 

enquanto estudantes acadêmicos, de participar de eventos como esses.   
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Achei as palestras importantes, contribuíram bastante porque foram do 
mesmo assunto, e a gente pecebe que não está sozinho, as mesmas 
dificuldades que a gente encontra também são encontradas por outras 
pessoas, então você sente um certo amparo, de ver que você não está só 
nestas dificuldades. Então achei as palestras importantes e boas(...) 
Rafael 

 

 Para usufruir dessas variadas fontes de aprendizagens, é preciso que os professores 

estejam dispostos a aprender e a mudar. “Se os professores não tiverem disponibilidade 

para a mudança, esta não acontecerá” (Tancredi, 2009).  

As políticas públicas,  ao proporcionarem  projetos como este do Observatório da 

Educação – Obeduc, permitem aos professores aprenderem e aprenderem muito. Alguns  

professores tiveram a oportunidade de desenvolver nas escolas onde trabalham as 

atividades com uso de materiais concretos para alunos do Ensino Fundamental 1 e 

Fundamental 2 de diferentes séries. Desenvolveram na ocasião, atividades referentes ao 

ensino de fração. Tiveram surpresas positivas quanto ao interesse dos alunos por esse tipo 

de aula e, negativas, pela dificuldade que esses alunos apresentaram durante as atividades. 

Foram duas propostas: uma com sólidos geométricos (figuras planas) e outra com discos de 

frações. O encaminhamento dessas atividades nas salas de aula gerou momentos de 

reflexão dos professores em relação à aprendizagem dos alunos e em relação à sua própria 

atuação. 

 “O momento da discussão foi muito enriquecedor por proporcionar 
reflexão a partir de indagações, vertentes de possibilidades de aplicação 
e, sobretudo, pela sistematização(...)” (Monica) 

 

As reflexões feitas, as trocas realizadas, a disponibilidade desses professores em 

deixarem-se ser assistidos em suas aulas, deixar que fossem discutidas suas práticas em 

sala de aula, vêm permitindo uma aprendizagem riquíssima para esses professores e para o 

grupo. Isso só foi possível pelo entrosamento que nele aconteceu, pelas relações de 

amizade, pelo respeito mútuo dos integrante e pela inexistência de hierarquia. O fato de não 

ser um grupo hierárquico, mas sim colaborativo, em que práticas são compartilhadas e não 

impostas, permite que essas aprendizagens ocorram. Trata-se de um grupo de professores 

interessados em investir em seu desenvolvimento profissional, em refletir sobre sua prática 

docente em sala de aula, em crescer profissionalmente, em estudar mais, aprender mais. 

Um grupo de professores preocupados com o ensino, com o direcionamento que vem sendo 

dado nas escolas, com a melhoria da educação básica. Preocupados  com a importância 

que precisa ser dada ao ensino da matemática nas escolas.  
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É importante destacar que  essa vinda do professor da universidade para a escola tem 

sido estimulada por esses programas de Políticas Públicas e pelos Programas de Mestrado 

Acadêmico e Mestrado Profissional e Doutorado. A preocupação que existe por parte das 

universidades em estar mais próximas das escolas permite que as pesquisas sejam mais 

direcionadas aos problemas reais dos alunos e dos professores, contribuindo dessa forma 

com a melhoria do ensino no país. 

O estudo evidenciou também que práticas como essa, realizada nesse  grupo 

colaborativo, podem funcionar como mobilizadoras de grupos formativos  nas escolas: uma 

situação que pode ser destacada como uma contribuição direta desse formato de grupo se 

refere às transições de ciclos e séries, por exemplo Ensino Fundamental 1 para Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Fundamental 2 para Ensino Médio. Essas transições têm 

acontecido sem levar em conta as  dificuldades dos alunos. Se o aluno não possui uma 

base sólida de conhecimentos, ele terá muita dificuldade para acompanhar a nova série. 

Quando os professores têm a possibilidade de conversar e trocar informações sobre os 

conteúdos que foram desenvolvidos na série anterior e, sobre o que os alunos adquiriram 

enquanto conhecimento específico da disciplina, podem revisitar os conteúdos que já foram 

apresentados antes de iniciarem o que está previsto no currículo destinado à série que 

lecionam.  Dentro das escolas há a necessidade de promover momentos de encontro entre 

professores polivalentes e professores especialistas para que juntos conversem, não só 

sobre os conteúdos e objetivos, mas que especialistas possam auxiliar o polivalente na 

compreensão dos conceitos básicos para o ensino da disciplina. O aluno não pode correr o 

risco de enfrentar uma lacuna entre a aprendizagem de um conteúdo e outro. Mas os 

professores só terão condições de propiciar isso aos seus alunos, se a escola garantir 

momentos de trocas entre os professores dos diferentes segmentos. 

O que percebemos nesse grupo colaborativo Obeduc é o quanto a proximidade entre 

professores polivalentes e especialistas é importante para que os conteúdos sejam 

transmitidos com foco na aprendizagem do aluno. Os conteúdos disciplinares deveriam ser 

ensinados de uma forma espiral, ou seja, o aluno voltar para aquilo que já vivenciou 

diversas vezes para construir sua aprendizagem sobre determinado assunto. A matemática 

é uma disciplina em que isso deveria ocorrer constantemente, é preciso que se retome a 

todo tempo conteúdos mais simples como as quatro operações, por exemplo, para 

compreender a aprendizagem de um novo conteúdo. 

Os professores polivalentes, em seus relatos no grupo e também na entrevista, foram 

sinalizando o quanto  aprenderam com os professores especialistas e o como a troca nesse 

grupo contribuiu para a aprendizagem da docência de cada um deles. E, apesar dessa 

pesquisa não analisar os depoimentos dos professores do Ensino Fundamental 2, 
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ocorreram momentos em que eles também relataram que muitas aprendizagens foram 

adquiridas por meio das trocas com os professores polivalentes, principalmente às que se 

referem às práticas pedagógicas em sala de aula. 

Outros indícios que também foram revelados pela participação nesse grupo 

colaborativo foi a iniciativa de alguns professores em relação ao seu desenvolvimento 

profissional e acadêmico. Iniciativas de continuidade dos estudos foram identificadas na 

trajetória de alguns deles, no grupo. A aproximação com outros profissionais, dentre eles 

professores do mesmo segmento e de outro segmento, e a aproximação com os 

acadêmicos, propiciaram não só momentos de aprendizagem, como também despertaram o 

interesse e a busca pelo conhecimento.   

O dia a dia com esse grupo, as trocas e reflexões que fomentaram as discussões 

despertaram em dois deles o desejo de voltar para a universidade e cursar o Mestrado. Um 

deles, professor do Ensino Fundamental 2 ingressou no Mestrado em Educação Matemática 

na PUC/SP,  e uma de nossas professoras, sujeito da pesquisa, ingressou no Programa de 

Educação da PUC/SP.  

 Dessa forma, o grupo conta hoje com mais três pesquisadores que realizarão suas 

dissertações de Mestrado com temáticas relacionadas ao projeto inicial, submetido à 

CAPES pelas coordenadoras do Observatório da Educação. 

Outro tipo de iniciativa decorrente da  participação no grupo colaborativo/reflexivo 

Obeduc, foi a concretização do desejo de um dos professores do Ensino Fundamental 1 de 

assumir a coordenação pedagógica da escola onde leciona. O apoio recebido do grupo o 

incentivou a participar do processo seletivo. 

Os grupos colaborativos não têm uma conotação de formação continuada com um 

tema específico ou um conteúdo específico. Ele é um grupo colaborativo, um grupo 

reflexivo, em que as práticas são discutidas, reveladas e compartilhadas. Trata-se de um 

espaço preocupado com o desenvolvimento profissional do professor. A mudança que 

ocorre com o professor dentro do grupo, irá se multiplicar nas escolas com seus pares. A 

partir do momento em que o professor muda sua prática em sala de aula e tem a 

oportunidade de compartilhar essa mudança e as reflexões que faz sobre sua prática 

pedagógica,  influencia outros professores, que irão influenciar mais professores em outros 

momentos.  

Para finalizar, cabe destacar meu desenvolvimento profissional enquanto professora 

das séries iniciais do Ensino Fundamental e enquanto pesquisadora. Como professora, 

aprimorei meus conhecimentos referentes aos conteúdos matemáticos e confirmo que 

mesmo como professora experiente nesse segmento, muitas aprendizagens ocorreram e 
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contribuíram para meu desenvolvimento profissional. Porém, meu aprendizado como 

pesquisadora foi o mais significativo. A participação, como integrante do grupo, possibilitou 

uma aproximação mais acentuada com os professores sujeitos dessa pesquisa, porém, foi 

necessário muitos afastamentos para observar e analisar o grupo como alguém de fora.  

Confirmei com essa pesquisa que os professores e a universidade precisam estar 

juntos refletindo sobre o dia a dia na escola. Ao mesmo tempo, perceber os professores de 

segmentos diferentes trabalhando em parceria, reforçou minha ideia sobre a necessidade 

desses segmentos estarem alinhados e, o quanto isso contribui para o ensino e 

aprendizagem. 

Como pesquisadora, outra aprendizagem ocorrida se refere à produção compartilhada 

de artigos escritos com outros integrantes do Obeduc. 

Participar de um grupo como o Obeduc, tem sido uma oportunidade imensurável para 

minha pesquisa e para meu desenvolvimento profissional, enquanto professora e 

pesquisadora.  
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ANEXOS 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Roteiro de Questões  -   Entrevista Semiestruturada 

1 – Qual  o seu nome completo, a sua idade e em que série leciona? 

 2 -Como é que você ficou sabendo do grupo Obeduc, que existia esse espaço? O que te 

motivou a vir participar?  

3 - Conta um pouco da sua participação no grupo. Como é que você se sente aqui? 

4 -  Você acha que teve alguma mudança em você enquanto profissional depois que 

começou a participar do grupo? 

5 - Você acha que o fato de ter professores especialistas em matemática do Ensino 

Fundamental 2 atuando com os professores do Ensino Fundamental 1  é válido? Ajudou  

você na sua prática? 

6 - Você gostaria de destacar algum aspecto importante sobre o grupo ou sobre o que você 

aprendeu sobre essa experiência? 

 

 

 

 

 



 
    

77 

 

TRANSCRIÇÃO  

 

Parte do último encontro do 1° semestre/2014 

 

Doutorando - Conduz o grupo e inicia a discussão dando alguns recados e lembretes dos 

últimos encontros, referentes a palestras e mesas redondas com a temática "resolução de 

problemas". 

Fala sobre os textos que foram escritos por alguns integrantes do grupo sobre resolução de 

problemas e diante das últimas conversas e aprendizados lança como peguntas-chave para 

a discussão neste encontro: 

O que aprendemos com as discussões dos últimos encontros?  O que fica pra gente de tudo 

isso?  O que avançamos neste semestre? O que não avançamos e precisamos avançar? 

Então precisamos discutir isto, para pensarmos o que vamos fazer no próximo semestre. 

Vamos por partes: 

O que aprendemos tendo contato com pessoas que falaram sobre coisas que estávamos 

discutindo aqui? O que isto trouxe de aprendizagem pra gente, enquanto grupo? 

Estudante - Tudo me trouxe experiência e no último encontro fui anotando tudo que eles 

estavam passando, e por incrível que pareça todas as informações que eles estavam 

passando, caíram numa prova que tive na faculdade, referente às informações do ENADE, 

em duas provas caíram. Tudo que eles falaram, todo o conteúdo. Eu não precisei da 

apostila, nem do material que eu tenho lá, usei tudo que eu copiei do caderno. 

Doutorando – Então, pelo que a Fabiana falou, parece que houve uma interlocução entre 

aquilo que estava lendo, com uma teoria, num aspecto mais prático, quando ela fala do que 

o Nelson falou,a experiência dele, a dinâmica entre a prática e a teoria. 

Estudante - Eu vou falar um pouco sobre a observação que fiz dos professores. Eu aprendi 

bastante, eles me ajudaram bastante, porque eu faço estágio, e eu comecei a observar a 

prática das professoras, e eu estou vendo que a prática delas estão totalmente erradas, em 

vista do a gente discute aqui. No ensino da matemática. 

Professor EF1 - Achei as palestras importantes, contribuíram bastante porque foram do 

mesmo assunto, e a gente pecebe que não está sozinho, as mesmas dificuldades que a 

gente encontra também são encontradas por outras pessoas, então você sente um certo 
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amparo, de ver que você não está só nestas dificuldades. Então achei as palestras 

importantes e boas, principalmente no dia que o professor veio aqui.  

O que acho complicado é que a gente se encontra quinzenalmente e neste semestre nos 

encontramos pouco, e se compararmos com o semestre passado tivemos um foco diferente, 

não dá pra dizer que o semestre não rendeu tanto, acho que dentro do possível fizemos 

bastante. Não desenvolvemos tanto, pois o foco maior foi nossa partcipação nas palestras, 

de conhecer e ampliar, se o objetivo era este, sair da sala e ampliar, funcionou, deu certo. 

Gostei. 

Quanto ao ensino da matemática, outro dia eu estava pensando em fazer um comentário, 

que talvez não seja pertinente com nossa retrospectiva, mas eu estava observando, porque 

voltei para a sala de aula, e estou apanhando lá, e pensei o quanto preciso de ajuda, preciso 

estudar, preciso do grupo. Como eu tenho os livros didáticos e cadernos de apoio, se eu não 

tivesse este material, eu iria estar trabalhando do jeito que eu trabalhei até agora, como nos 

anos anteriores, antes de eu ir para a sala de informática, mas por conta do livro didático eu 

tenho que me adequar ao conteúdo do material.  

Mas outro dia tinha uma atividade referente a multiplicação, meus alunos são quarto ano e 

já sabem fazer o algoritmo da forma tradicional, e no livro todas as atividades de multiplicar 

são por decomposição, aí fica muito difícil para eles entenderem multiplicar com 

decomposição, aí você precisa ter estratégias para eles entenderem, pois mesmo quando 

eles conseguem fazer e terminam, perguntam por que não podem fazer do jeito mais fácil, 

então eles querem voltar para o tradicional por ser mais rápido, e eu fico perdido…então a 

gente enquanto educador tem que ficar mudando e se transformando o tempo todo. Pois na 

minha concepção até então, eu iria trabalhar decompondo até chegar no jeito tradicional, 

mas agora não, você vai e volta, e eu me sinto perdido…estou lutando. Talvez seja algo 

para no próximo semestre a gente estudar um pouco. 

Doutorando - No semestre passado a gente teve mais encontros, estivemos mais juntos e 

este semestre saímos um pouco desta rotina. Fomos ouvir outras pessoas e daí pode 

aparecer um pouco desta angústia, no sentido de pensar no que a gente avançou, por ter 

sido muito diferente do semestre passado. E esta angústia esteve presente com vocês ou 

não? 

Estudante - Eu fiquei o tempo todo preocupada, porque voltamos e logo depois nosso 

grupo aceitou um tema que seria um grande desafio, e nunca tínhamos tempo, então eu 

ficava aflita e até comentava com o Marcio, parecia que todo o grupo não estava 

interessado nas atividades, eu tinha esta impressão no começo, mas era porque a gente 

não tinha tempo. E na verdade estas palestras somaram, justamente, para que no próximo 
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semestre (que eu não vou estar) , vocês possam focar mais nisto. A palestra do Brolessi, 

pra mim pessoalmente ela me abriu um leque de opções gigantescas, pois eu nunca dei 

aula no ensino médio, peguei apenas o FUND 2, mas este ano estou de auxiliar no ensino 

médio, e está sendo um verdadeiro desafio pra mim, pois eles são muito mais interessados, 

e infelizmente em matérias em que eu não domino tanto, e eu estou tendo que aprender de 

verdade para poder ensinar. (risos) Agora estou aprendendo muito, até comentei com a 

professora (da qual sou auxiliar) sobre Brolesi, ela entrou na Internet, pesquisou sobre 

ele…e eu estou aprendendo pra caramba.  Mas por estarmos tendo palestras riquíssimas, 

parece que nosso trabalho ficou meio de lado. Porém foi uma oportunidade única, coisas 

muito importantes , que talvez sem esta possibilidade, a gente nunca nem conheceria. Então 

os encontros foram muito ricos, avaliando agora no final….foi maravilhoso! 

Doutorando – Ficamos o outro semestre todo apenas na sala discutindo…. e este semestre 

parece que a gaiola abriu e a gente voou… por conta de sair da sala e participar das 

palestras. A Patricia estava falando sobre Brolesi….e o que a gente aprendeu quando ele 

veio aqui? Aquela sensação de que a gente não fazia resolução de poblemas passou? Não 

passou? Como que ficou? Gerou mais dúvidas ou não? 

Estudante – Acho que gerou mais interesse… 

Doutorando– Mas hoje será que a gente tem mais segurança pra dizer se aquela atividade 

que a gente está desenvolvendo ainda tem a perspectiva da resolução de problemas ou 

não? 

Estudante – Acho que sim. 

Professora EF2 – Se a gente falar das duas primeiras que a gente elaborou, as duas são 

completamente resolução do problema. Só que de maneiras diferentes. 

Professora EF1 – E ele mostrou isto pra gente, quando ele trouxe aquela atividade da 

cruzadinha, que parecia que era uma resolução de problemas e na verdade era. Então ficou 

bem claro que nas duas atividades que a gente elaborou, tanto num grupo tanto no outro, 

era resolução de problemas. 

Doutorando – E com relação ao papel do professor? E do meu papel como professor 

quando eu estou acompanhando uma atividade de resolução de problemas? O que a gente 

conseguiu observar na palestra do Brolesi, o que mudou numa concepção que a gente 

tinha, numa condução de uma atividade com resolução de problemas? …….. Eu vou 

lembrar do caso da Angela pra ajudar a gente a pensar nisto:  

Ela disse que levou uma atividades para os meninos e disse: façam! Mas aí quando ela viu 

que conforme os meninos interagiam com a atividade, iam surgindo perguntas e mais 
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perguntas, né, Angela? E talvez a gente nem vá preparado para estas perguntas. E o que 

isto traz para a gente enquanto professores? 

Professor EF2 – Pesquisar e se aprofundar, não para achar que saberemos tudo, mas 

munidos de informações para podermos responder às perguntas dos alunos. Eu também 

tenho um enfoque que na escola pública a gente percebe que trabalhar resolução de 

problemas com os maiores fica mais fácil, porque eles compreendem melhor a proposta. 

Você tem que ir com um projeto já preparado, pois se você for desta forma eles te respeitam 

mais. Com alunos do sexto ano, tem muito obaoba, por mais que você converse, é difícil, 

para você conseguir contornar esta questão comportamental é muito difícil. Não sei os 

outros, mas eu acho muito dificil contornar esta situação com os mais novos….. 

Doutorando– Então joga a bola para as meninas……com este trabalho com os pequenos… 

Professor EF2 – Eu acho na verdade que no ensino médio, dependendo da sala, os alunos 

são mais desinteressados, quando você passa alguma coisa pra eles, eles acham que é um 

pouco fácil, eles só olham a proposta e não se interessam. Agora os pequenos, tudo que 

você leva eles se interessam, lógico ficam agitados por conta da idade. Mas tudo que é 

diferente causa uma emoção neles, eles acolhem tudo que é levado e falado. Já os grandes, 

questionam porque precisam fazer determinadas coisas, dizem que estão cansados porque 

trabalharam o dia inteiro, principalmente a turma da noite. E se for algo muito difícil que eles 

precisem pensar…aí é muito difícil….você vê um ou outro grupinho fazendo…..e hoje com o 

celular muito presente, eles não querem parar de mexer no celular para fazerem uma 

atividade de matemática que seja mais elaborada, até mesmo para fazer um grupo é um 

sacrifício, sentem preguiça de se locomoverem pela sala, de trocar de mesa….dizem que 

estão cansados….deste jeito! Então ás vezes a gente encontra uma turma ou outra mais 

interessada , mas é muito dificil… pelas experiências que eu estou tendo mesmo da 

particular ou da pública, onde estou dando química, o pessoal é bem desinteressado, se 

interessam por atividades que não tenham que pensar muito. 

Professor EF1 – Eu vou retomar uma fala minha porque não sei se me fiz compreender. Eu 

não me senti angustiado em relação a este semestre, em comparação ao semestre 

passado. Eu acho que minha colocação foi de que sim, foi muito importante tudo que a 

gente fez neste semestre, talvez não tenha rendido tanto quanto no semestre anterior 

devido o número de encontros, e a proposta ser diferente, pois se repetirmos tudo como foi 

no semestre passado qual será o objetivo? 

No semestre passado tivemos todo um movimento de prepararmos atividades, de filmarmos, 

e acho que a análise daquilo faltou, mas acho que agora a gente neste semestre repetir tudo 

de novo não vamos sair do lugar. Acho que não é necessário mais prepararmos mais 
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atividades e filmarmos….e sim observarmos novamente os vídeos que fizemos e fazermos 

uma discussão maior e fazermos um fechamento e partir para outra. 

Professora EF1 – Acho que a gente produziu menos, porém rendeu. 

Professor EF2 – As palestras renderam muito, eu me vejo em relação a resolução de 

problemas, em relação as atividades, eu acho que o principal dela é o jeito que o professor a 

propõe para os alunos. Então a mudança que eu estou tendo em mim, em questão de 

resolução de problemas é a prática, é a metodologia,o jeito que ás vezes eu levava a 

mesma atividade para os meninos e agora eu a proponho de uma forma diferente. Eu repito 

algumas atividades que até deram certo, mas agora as apresento de uma forma diferente, 

questionando mais, deixando para eles descobrirem. Levando eles a descobrirem, sem dizer 

é assim, assim, assim…….Então o que tem mudado é a minha postura, no questionar 

resolução de problemas. Acho que nosso semestre rendeu sim! O que acho que para mim, 

neste semestre ficou uma lacuna , foi “Aonde vamos chegar?”… Isto para mim faltou! 

Tivemos muitas informações boas nas palestras, mas onde iremos chegar? E aí? Então 

para mim nisto ficou uma lacuna para mim…não sei se para os outros ficou claro. 

Professora EF2 – Eu quero falar primeiro sobre o Brolesi. Sobre frações….Eu tenho seis 

aulas semanais, destas eu peguei uma, para trabalhar mais com o raciocínio lógico de uma 

forma diferente, e com a palestra do Brolesi, já pensei em fazer algo diferente com eles. 

Pois tenho 4 nonos anos, e 3 deles têm tido um problema de resistência desde o ano 

passado com vários professores. E no começo do ano tive problemas de resistência com 

eles também, porque tenho muitas aulas e acabo ficando muito tempo com eles, no começo 

do ano foi bem dificil…mas toda semana procuro fazer algo diferente com eles, para eles se 

aproximarem mais e também para eles gostarem mais da matemática, porque matemática 

eles odeiam….Odiavam o professor do ano passado, e a gente sabe porque… 

Peguei! E a gente sabe que estes alunos tiveram problemas o ano passado. E eles não 

sabem nada! Eles têm dificuldade em tudo. Mas a gente tem que levar ate o final do ano, e 

não dá pra falar que eles são ruins mesmo, e deixar pra la’…. a gente tem que trabalhar até 

o final do ano. Esta semana até eu passei para eles um filme que era a “Matemática no 

futebol”, que é um assunto que eu adoro, é um filme do professor Bigos….que tem na TV 

Escola, então tô saindo um pouco do conteúdo para ficar um pouco diferente, para mostrar 

um outro lado da matemática. E as aulas do Brolesi, e o arquivo que foi passado por e-mail 

estão me ajudando, e os alunos estão começando a gostar mais das aulas, e gostarem mais 

da matemática, pois eu não posso fazer eles passarem para o ensino médio odiando a 

matemática, porque eu não vou ser professor deles no ano que vem.  
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Em relação ao grupo, eu me senti um pouco ausente, porque todos temos nossos 

problemas. E em comparação com o semestre passado, nos víamos todos os sábados, e 

agora os encontros são quinzenais, e eu sinto muita falta de vocês. Eu estava conversando 

com o Hudson e a gente comentou que se a gente pudesse a gente se via todos os 

sábados. É gostoso vir para cá pra gente aprender, eu senti falta de vir pra cá. Mas 

concordo com o que foi dito: Não produzimos, mas aprendemos. 

Naquela aula sobre estatística que tivemos no auditório fiquei feliz, porque vi que eu estou 

no caminho certo. Eu faço com que eles façam pesquisas. Na sala, com os alunos, medimos 

os sapatos, tiramos medidas, e eles adoram, aí a gente faz a tabela, depois a gente 

separa…então eu sempre trabalho com coisas deles também. Aí eu deixo uma aula para 

eles fazerem estatísticas de coisas que eles gostam por exemplo, cor do esmalte que as 

meninas mais gostam, aí eu deixo uma aula para eles fazerem…..então pelo menos na 

estatística eu estou no caminho certo. 

Eu gostei também da parte dos gráficos, porque também trabalho este conteúdo, e eu vou 

pesquisar agora com calma para mostrar para eles, para eles entederem e saberem ler 

gráficos, mas é isso. 

Doutorando - E com relação à leitura dos textos que foram produzidos aqui no grupo?  

Estudante – Gostei, foi legal porque não ficou tudo jogado, teve uma conclusão nos textos 

que vocês dois fizeram e o outro da Ana. Senti que não estou tendo meu tempo jogado fora, 

nós viemos aqui para aprender. Eu gostei.  Sinto que tem uma seriedade maior por saber 

que está sendo discutido aqui será levado para um congresso. Sinto que nós todos e nosso 

trabalho é importante. 

Mestranda – Acho que a pergunta que o Kenedy fez é bem interessante. Onde vamos 

chegar? Na verdade, acho que nem a Sara, nem o Douglas e nem a Lauri, sabem com tanta 

clareza onde a gente quer chegar. 

Doutoranda – Porque o grupo está em construção. Eu disse que sabíamos que no 

semestre passado, a gente iria criar atividades, passar e analisar. 

Mestranda – O que quis dizer é que a gente grava os encontros, e tem a producão de vocês 

que está registrada, todas as narrativas escritas, mas por parte nossa que temos que 

produzir um trabalho, sair daqui do observatório, produzir nossa dissertação, mas temos um 

olhar para tudo que está acontecendo aqui e talvez esta clareza só vai vindo com o tempo 

mesmo, e vão saindo as produções como saíram os artigos agora, vai ter um momento que 

vamos querer fazer isto junto com vocês aqui também e aí esta clareza vai tomando mais 

forma. 



 
    

83 

Doutorando - O nome do grupo mesmo diz “observatório”. Com a ideia de pensar: vamos 

colocar este povo todo junto e ver o que vai dar. Mas nós não temos clareza mesmo do que 

vai acontecer daqui dois ou três anos. 

Professor EF1 – Eu disse em relação ao semestre que tivemos muito aprendizado mas e 

aí? E agora que eu aprendi eu vou fazer o quê? 

Professora EF1 – Olha Kenedy nas suas falas eu enxergo que o que você quis dizer. Eu 

entendo o que a Wanuza acabou de dizer, que a gente vai construindo um percurso. Eu 

enxergo isto como uma das características do grupo. Quer dizer, não que não tenhamos um 

objetivo, mas não tem um ponto certo onde a gente quer chegar. O objetivo é ir caminhando. 

Professor EF1 – Eu gostei das narrativas e dos textos, porque nos encontros todos 

falamos, mas as coisas se perdem, e aí quando lemos os textos pensamos: “Nossa ela falou 

isto!”…Porque na transcrição da fala você realmente vê a profundidade do pensamento e do 

que a pessoa falou. Nossa mente faz inferências e aí a gente vê como é rico mesmo, como 

é bom e como a gente cresce aqui. 

Professor EF2 - Acho que temos que olhar também num outro sentido. O grupo é um 

embrião ainda. Existem outros grupos por aí que estão há 10 ou 15 anos, e aqui nós 

estamos começando a construir. E vai demorar, mas a gente vai conseguir e os objetivos e 

resultados vão estar certamente incluídos. 

Estudante – Eu também gostei da narrativa porque a gente vai lendo e relembrando o que 

aconteceu, vai relembrando o que a gente falou. Fui lendo e relembrando nossas atividades, 

foi muito bom relembrar tudo que a gente falou aqui. 

Professor EF2 – Esta questão que o Kenedy falou, pelo pouco tempo que eu estou aqui, e 

analisando o semestre passado, é claro que nada com clareza ficou definido aqui. Estas 

palestras me ajudaram e me enriqueceram pra eu chegar até aqui e mudar minha postura 

para chegar onde eu quero. Dentro da sala de aula eu estou me reavaliando como professor 

e isto está sendo muito bom. Pelo menos eu estou chegando em algum lugar. Cada dia que 

eu venho aqui eu consigo sair com novas informações. Como você disse, você saiu da 

informática e está dando matemática agora, e talvez os encontros tenham servido para 

esclarecer algumas de suas dúvidas, então você já chegou a algum ponto. O principal no 

meu ponto de vista é isto: Você se autoavaliar e ver no que você precisa mudar. 

 

Professor EF1 – Mas aí não é pra se prender na pergunta: Onde quero chegar? Eu disse 

assim, tivemos as palestras, aprendemos, escutamos e agora onde vai chegar se não temos 

objetivos. 
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Professora EF2 – O que ele quis dizer tem duas dimensões, isso e onde “eu “ quero 

chegar. 

Professor EF2 – Até uma outra questão eu analisei, que eu andei percebendo, é que são 

muito boas e enriquecedoras as palestras, mas eu fiquei perguntando algo para mim 

mesmo: Por que eu tenho que ficar esperando algo pra mudar? Por que eu não corro atrás? 

Antes de participar disto aqui eu era acomodado, eu achava que do jeito que estava, estava 

bom. Mas aí eu comecei a pensar: Se não tivesse isto aqui eu estaria na mesmice? Então 

eu que tenho que provocar, a transformação dentro de mim e estar se reciclando 

constantemente para trazer melhorias para os meus alunos. Então foi um outro ponto que 

eu percebi que para mim está sendo muito bom! 

Professora EF1 – Eu gostaria de fazer uma pergunta não deveria ser objetivo do nosso 

grupo fazer alguma coisa mais prática. Trazer coisas e fazer experimentos, talvez isto daria 

mais segurança para levar os materiais e aplicar lá. Porque aula damos todos os dias, mas 

às vezes eu não tenho clareza do que eu quero lá. Pois fico insegura, eu gostaria de 

manusear , ver situações, ler e construir com situaçoes. Esta parte mais prática é nosso foco 

ou não? Aqui dentro ou não? 

Professor EF1 – Então mais se for ver, isto parte do grupo, né? É necessidade sua ou do 

grupo? 

Professora EF1 – Acho que se fizermos algo mais prático aqui, teremos mais segurança 

para aplicar lá. Por que se não, eu até vejo algumas coisas, mas na hora de aplicar lá na 

sala de aula, tentando dinamizar….apenas tentando. Eu gostaria de coisas que pudessem 

relamente transformar as atividades, em resoluções. Mais dinâmicas, ou mais pensadas. 

Esta parte prática eu gostaria que acontecesse também aqui. 

Professora EF2 – Mas eu acho que a gente fez um pouco disto o semestre passado. Não 

chegamos na escola com uma atividade prontinha, redondinha….foi o contrário, houve o 

momento de preparar uma atividade que saiu daqui, foi para a escola, e aí voltou para cá, e 

talvez daí tenha faltado analisar esta experimentação. Talvez por esta parte ter sido bem no 

final do semestre. Mas eu acho que o movimento foi este de ir e voltar com uma reflexão, 

para a partir daí reelaborar. 

Professora EF2 -Vi que construímos o material, mas não debatemos ele, parece que algo 

não está fluindo no grupo, ao meu ver. 

Doutorando – Pessoal, o Kenedy colocou alguns pontos que respondeu algumas perguntas 

que eu tinha feito lá no início. No que precisamos avançar? Então ele colocou que seria 

importante retormar a análise dos videos, e isto relamente é importante. Então o que mais 
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seria interessante da gente pensar para o próximo semestre? Este semestre a gente sentiu 

que não caminhou tanto. A Patricia disse que ela sentia necessidade de olhar para o 

material com uma certa cautela para ter segurança nesta atividade antes de aplicar. 

Conhecer muito bem esta atividade, a proposta dela, e já antecipar que tipo de pergunta o 

aluno pode fazer. Então ela coloca que seria interessante no próximo semestre a gente 

retomar a questão do planejamento da atividade. Aí nós teríamos que pensar um pouco 

mais nisto. 

Professor EF2 - Eu acho assim que faltou reforçar um pouco a questão do conteúdo, 

porque ás vezes eu tenho que aplicar um conteúdo que está na apostila que eu tenho que 

usar. Concordo com o Kenedy quando ele disse que já enxerga a questão da 

problematização quanto a aula já mudou, a postura já mudou. É que ás vezes os alunos são 

mais lentos e a gente quer ir mais rápido. 

Professor EF1 - A parte escrita foi importante, muitos comentários, quando eu leio eu 

penso: Nossa! Eu falei isto mesmo? Nossa não tinha tomado consciência que eu já estou 

percebendo isto, falando desta forma, já consigo me enxergar. E quando eu leio de outros 

percebo, que ela ou ele agia de outra forma e agora mudou. Então a gente vê o individual e 

o do próprio grupo. Então as produções escritas são importantes para a gente ter 

documentado, e aí voltar pra esta escrita como a gente tem feito, tem sido interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

86 

EIXOS DE ANÁLISE 

 

Eixos de 
análise 

Rafael Patricia Monica 
 

 
Os 

desafios 

enfrentados 

dificuldades 

e problemas 

iniciais 

 
 
 

(...) Tive receio de 

participar do grupo pois 

sentia-me um pouco 

incapaz, e o fato de ser 

na Puc, uma 

universidade de renome, 

me assustava um pouco, 

tinha medo de sentir-me 

humilhado 

intelectualmente, porém 

mesmo em meio  à 

tanta adversidade, a 

vontade de ser um 

professor melhor levou-

me a vencer meus medos 

e aceitar meus desafios. 

 

Participar do OBEDUC, foi 

minha chance de poder 

vivenciar um ambiente 

novo, com uma certa 

diversidade de pessoas, 

que com suas formações 

acadêmicas, muito 

contribuem  para meu 

aprendizado e dos meus 

colegas professores ou 

estudantes. 

 

(...) A oportunidade de 

fazer parte do 

Observatório sempre foi 

para mim uma 

possibilidade de 

desenvolvimento 

profissional e intelectual 

desde o princípio. Sempre 

tive como intuito neste 

Projeto me dedicar, pois 

sabia que a maior 

 beneficiada com os 

estudos e discussões 

seria eu mesma. 

 

 
 

 

O respeito 

 
 
 

 

(...) sinto-me muito 

respeitado no grupo, 

diante de minhas 

dificuldades, anseios, e 

em nenhum momento me 

senti diminuído.  Esse 

cuidado que recebemos 

me desperta uma grande 

vontade de prosseguir, 

evoluir, e me tornar um 

profissional mais 

capacitado e humano. 

 

O respeito e a 

cumplicidade me fez 

conseguir participar com 

tranquilidade. 

 

O grupo sempre me 

deixou muito à vontade 

para minhas falas (...) Lá, 

plantamos um respeito tão 

grande e bom que, 

quando um se manifesta, 

todos param para ouvir, 

pois sabemos que aquela 

fala certamente ensinará 

algo. 

 
A prática 

em sala de 
aula 

 

Encontro vários desafios 

no ensino da matemática, 

 

Quanto ao ensino da 

 

há cinco anos trabalho 

com turmas nesta faixa 
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sendo, a maior parte 

relacionados à aquisição 

dos conceitos perante os 

alunos, o que faz com 

que eu precise buscar 

novas didáticas para 

atingir meus objetivos 

matemática, venho 

percebendo  a cada ano 

que muitos não 

compreendem o que está 

sendo dado e com isso, 

não conseguem dar 

continuidade aos 

conceitos matemáticos. 

 

etária e percebo que 

meus desafios no ensino 

da Matemática são 

sempre muito parecidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafios 

 

Um grande 

desafio que encontro com 

os alunos eu diria que é 

“a preguiça de pensar”, 

principalmente quando 

eles precisam resolver 

situações problemas, em 

grande parte os alunos 

são ansiosos ou 

preguiçosos, e já querem 

que o professor dê a 

resposta ou diga como 

fazer, exemplo: é de 

mais? É de menos? É 

duas contas?. É bem 

típico de aluno que não lê 

direito o enunciado, ou 

não pensa o suficiente 

sobre ele. 

 

(…) então a gente 

enquanto educador tem 

que ficar mudando e se 

transformando o tempo 

 

a partir dos desafios 

enfrentados, inspira-me o 

desejo de mudanças, pois 

não podemos mais 

continuar a ‘’ensinar’’ da 

mesma maneira, nossos 

alunos são de uma 

geração diferente, mais 

dinâmicos, ativos e sem 

dúvida os recursos 

tecnológicos são muito 

mais interessantes do que 

o professor com sua 

lousa, giz, etc. 

 

o trabalho solitário só nos 

leva à exaustão sem 

perspectivas, o fardo fica 

pesado demais e todo o 

esforço não resulta nos 

avanços esperados.  

 

 

os alunos não têm 

autonomia para solucionar 

as situações matemáticas 

e também não interpretam 

o que é preciso fazer 

numa situação-problema, 

por exemplo (esta 

competência está 

intrinsecamente 

relacionada à leitura 

autônoma).  

Desta forma, 

perguntas como “É de 

mais ou é de menos?” são 

muito frequentes na 

resolução de atividades, 

mesmo quando não é 

necessário fazer nenhum 

cálculo, como com 

questões de raciocínio 

lógico. Esta situação me 

deixa extremamente 

angustiada!   
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todo. 

 
 

Deficiência 
no ensino 

da 
matemática 

para os 
professores 

(lacunas) 
 

Má 
formação 

pedagógica 

  

Nos últimos anos, procuro 

cursos que possam me 

auxiliar, mas percebo que 

as lacunas deixadas por 

uma educação sem 

continuidade uma 

metodologia de 

transmissão de 

conhecimentos que não 

visa à construção da 

matemática e  

estas lacunas deixadas, 

tornam-se um  grande 

problema a cada ano, 

como houve uma grande 

revolução no ensino da 

língua portuguesa, 

também se faz necessária 

no ensino da matemática, 

para que, deixe de ser 

uma vilã dentro do 

currículo. 

 

 

 
 
 
 
 

Mudança na 
forma de 
ensinar 

após 
participar 
do grupo 

 

 

Antes de participar do 

grupo, eu acreditava que 

a forma com que eu 

trabalhava o ensino da 

matemática era de certa 

forma muito bom, porém 

através dos nossos 

encontros consegui 

  



 
    

89 

enxergar o meu trabalho 

a partir de outro prisma. 

Com os estudos de 

teóricos e nossas 

discussões, percebi que 

até então eu valorizava a 

memorização e os 

exercícios de repetição e 

que ensinava os 

conteúdos da mesma 

forma com que aprendi 

durante o ensino 

fundamental. 

 
Segurança 

proporciona
da pelo 
grupo 

 
 

o que o 
grupo 

proporciona 

 

Através da participação 

no Obeduc, consegui 

ampliar meus 

conhecimentos, com os 

outros participantes, 

dividir algumas angústias 

da profissão e descobrir 

juntos que existem outros 

métodos de ensino, mais 

eficientes e eficazes. 

Planejamos uma 

atividade que envolvia 

frações através dos 

pressupostos da 

resolução de problemas e 

tive a oportunidade de 

aplicar em uma classe de 

4°ano na escola em que 

trabalho. Essa 

experiência foi 

incrivelmente rica, me 

senti muito seguro e a 

  

É incrível como um 

espaço com vários 

professores que falam 

livremente sobre suas 

aulas leva à construção 

de conhecimento. Ainda 

não consigo compreender 

o porquê iniciativas como 

estas, na escola, não 

acontecem ou não 

funcionam. Sinceramente, 

não sei o motivo! 

Arrisco-me a compartilhar 

que cresci 

profissionalmente fazendo 

parte do grupo. 
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vontade ao aplicar, isso 

aconteceu graças aos 

estudos realizados no 

grupo, a rica colaboração 

dos integrantes e aos 

meus estudos em casa. 

 

O grupo está 

despertando em mim o 

desejo de aprender, ser 

um profissional melhor, 

enxergar e corrigir falhas, 

respeitar os meus limites, 

e principalmente acreditar 

que os meus alunos de 

fato irão construir 

conhecimento com a 

minha colaboração. 

 O nosso grupo é 

heterogêneo, o que torna 

rica as nossas 

discussões, são olhares 

diferentes que colaboram 

para uma compreensão 

ampla e complexa sobre 

a nossa profissão. 

Sinto que os nossos 

coordenadores nos dão 

autonomia para trilhar o 

caminho que realmente 

necessitamos, podemos 

discutir e refletir sobre 

aspectos em nosso 

profissão que nos 



 
    

91 

causam angústia e 

sofrimento, além de 

sermos em todo 

momento acolhidos por 

todos do grupo, uma 

palavra que define bem a 

posição dos 

coordenadores em 

relação a mim e aos 

outros integrantes é 

Respeito. 

 

(...) voltei para a sala de 

aula, e estou apanhando 

lá, e pensei o quanto 

preciso de ajuda, preciso 

estudar, preciso do 

grupo. Como eu tenho os 

livros didáticos e 

cadernos de apoio, se eu 

não tivesse este material 

eu iria estar trabalhando 

do jeito que eu trabalhei 

até agora, como nos 

anos anteriores, antes de 

eu ir para a sala de 

informática, mas por 

conta do livro didático eu 

tenho que me adequar ao 

conteúdo do material. 

 

 
A 

insegurança 
pelo 

domínio do 
conteúdo 

 

 

Um exemplo aconteceu 

com um dos nossos 
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gera fuga 
do 

professor 

objetos de estudos: o 

ensino de frações, com 

enfoque em resoluções 

de problemas. Ao 

debruçar-me sobre esse 

assunto, observei que 

não me recordava mais 

dos conceitos que 

envolvem as frações, 

lembrei-me que no ano 

de 2.009 estava 

lecionando para uma 

classe da 3° série do 

ensino fundamental 

(4°ano), e esse conteúdo 

constava no 

planejamento e que eu o 

deixei para o final do ano 

letivo, trabalhei o assunto 

de forma superficial, sem 

nenhum enfoque em 

resolução de problemas e 

função social, lembro-me 

ainda que eu mesmo não 

entendia bem o assunto e 

não conseguia sanar de 

forma clara as dúvidas 

dos alunos. 

 

 

 
 
 
 
 

Análise do 
vídeo 

 

Analisando as filmagens 

dessa atividade, consigo 

perceber vários pontos 

em que posso melhorar, 

perguntas que posso 

  

quando me propus 

a fazer um vídeo da aula 

de Matemática sobre 

frações, porque refleti, 

juntamente com os 
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fazer aos alunos, 

intervenções, e sei que 

tenho muito a 

aperfeiçoar, mas estou 

contente com meu 

trabalho e ávido pelo 

feedback dos meus 

colegas, as possíveis 

falhas em minha prática 

que eu não tenha 

percebido. O grupo ajuda 

a repensar a pratica 

 

 

colegas, sobre a aula em 

si, sobre o conteúdo, a 

melhor forma de abordá-

lo, meu papel como 

mediadora na atividade e 

até a minha imagem 

posterior, isto é, quando 

todos vissem o vídeo.  

A preocupação 

com esta aula evoluiu 

para a preocupação com 

muitas outras aulas. Até 

minha fala com as 

crianças se remeteu ao 

que eu diria ou como 

explicaria se tivessem 

filmando, não pelo fato de 

outros verem, mas muito 

mais pelo fato de ter 

certeza de que meu aluno 

está construindo conceitos 

e relações sobre aquele 

conteúdo matemático que 

está sendo abordado. 

 

 
 
 

O que o 
projeto 

proporciona 
aos 

professores 

 

(...) nosso grupo ele se 

constitui assim , muito 

aberto, eu me sinto muito 

à vontade aqui pra trazer 

os meus problemas, 

minhas dificuldades, 

meus anseios e eu não 

vejo barreira aqui pra 

ficar, ah isso não 

 

O que vejo de mais 

importante no nosso 

grupo é o fato de nos 

ajudarmos, o fato de 

falarmos abertamente um 

com os outros, sem haver 

um título pela sua 

formação e qualificação 

profissional, todos temos 

 

O projeto 

possibilita a troca de 

experiências com 

parceiros de profissão, 

com pessoas que 

estudaram mais que eu ou 

estudaram Matemática e, 

assim, sabem mais disso 

do que eu, estudantes de 
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acontece comigo, isso 

acontece com ela...aqui a 

gente faz uma troca, tem 

as discussões, a gente  

se apoia, eu me sinto 

muito bem aqui. 

nossas capacidades e 

currículos diferentes, e o 

fato da experiência 

profissional só nos ajudou 

a crescer e não a nos 

“classificar”, creio que 

todos tiveram um papel 

muito importante nessa 

trajetória 

 

Nós professores vivemos 

muito dentro da escola e a 

conversa é sempre sobre 

a escola e aqui nós 

podemos refletir sobre a 

prática que acontece na 

escola, você foge daquele 

ambiente e vem aqui pra 

refletir o que acontece lá. 

É muito bom. 

graduações que colocam 

ali expectativas que me 

fazem refletir sobre 

educação, já que eles 

ainda estão fora da sala 

de aula, muitas vezes. 

Aprendo diariamente 

quando os ouço falar ou 

ainda quando falo e 

concordam ou discordam 

da opinião que dei. 

Confesso que copio ou 

adapto para minha turma 

várias ideias citadas.  

 

 
 
 

O que você 
falaria 
desse 

grupo para 
quem 

quisesse 
participar? 

   

Toda essa narrativa me 

reporta à possibilidade de 

declarar que se alguém 

me dissesse que vai 

participar de um projeto 

como este, eu lhe diria 

para ir fundo, pois irá 

aprender muito ouvindo as 

experiências e 

discussões. Para também 

se expor, pois isso leva ao 

conhecimento de si 

mesmo e, acima de tudo, 

diria que não tivesse 

medo se suas opiniões, 
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conceitos e forma de 

lecionar estivessem 

mudando, após um 

processo de reflexão e 

clareza de que seus 

alunos, com aquela 

mudança, estivessem 

aprendendo com mais 

qualidade. 

 
 
 

O professor 
e a relação 

com o 
conteúdo - 

frações 

 

sinto um desconforto 

partir do principio que 

todos sabem tudo sobre 

frações...  (nem todos os 

integrantes do grupo são 

matemáticos), sei que é 

meu dever como 

professor correr atrás do 

prejuízo, mas acredito 

que o objetivo do projeto 

é buscarmos juntos 

conhecimentos e 

compartilha-los. 

 

 

Ao planejar as atividades 

e refletir sobre as 

possibilidades de 

resolução, tenho a certeza 

que há muito o que se 

estudar sobre como 

propor atividades que 

levem à reflexão e 

construção do 

conhecimento gerando 

assim, mudança de 

prática e concepções 

 

 
 
 
 
 

Identificar-
se na fala 
do outro 

 

é bom conhecer mais o 

que meus colegas 

pensam, sentem e vivem, 

em cada um pôde 

identificar um pouquinho 

de mim, isso trouxe-me 

tranquilidade. 

 

“Através da participação 

  

na universidade ouvir falar 

sempre do método 

construtivista, de ensinar 

com novos métodos de 

maneira diferenciada, 

colocar na prática o que 

eu ouvia na faculdade me 

parecia difícil, pois se 

falava em ensinar de uma 

maneira diferenciada, mas 
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no Obeduc, consegui 

ampliar meus 

conhecimentos, com os 

outros participantes, 

dividir algumas angústias 

da profissão e descobrir 

juntos que existem outros 

métodos de ensino, mais 

eficientes e eficazes” 

 

não se falava de como 

fazer, e encontrei no 

nosso grupo o como 

fazer” 

 

 
 
 
 
 

Reflexão 
sobre a 
própria 
prática 

 

Se a cada dia eu mudo o 

jeito com que trabalho, se 

constantemente estou 

analisando meus alunos 

e se ontem eu não 

consegui atingir cem por 

cento da classe hoje já 

procuro outros tipos de 

estratégias, então penso 

que trabalhar de forma 

diferenciada é procurar 

meios, jeitos, estratégias, 

metodologias para que o 

meu aluno construa o 

conhecimento. 

 

  

 
 

Reconheci
mento das 

deficiências 
enquanto 
professor 

  

Ser humilde e reconhecer 

que necessita de ajuda,é 

importante para nosso 

crescimento. 

 

 

 

Importância 

 

 (...) na transcrição da 
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do registro 

escrito 

fala você realmente vê a 

profundidade do 

pensamento e do que a 

pessoa falou. Nossa 

mente faz inferências e aí 

a gente vê como é rico 

mesmo, como é bom e 

como a gente cresce 

aqui.  

 
 
Transcrição 
do 
encontro: 
avaliação 
do semestre 
 
Palestras/re
uniões 

 

Achei as palestras 

importantes, contribuíram 

bastante porque foram do 

mesmo assunto, e a 

gente percebe que não 

está sozinho, as mesmas 

dificuldades que a gente 

encontra também são 

encontradas por outras 

pessoas, então você 

sente um certo amparo, 

de ver que você não está 

só nestas dificuldades. 

  

 

 


