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EDITORIAL

Esta Edição Especial da Revista trata de artigos oriundos do Colóquio dos Projetos 
OBEDUC/Edital 2012 da Região Nordeste, cujo tema foi Interações, Conexões e Perspectivas. 
Tal evento foi realizado na UEPB, Campus de Campina Grande, entre 05 a 07 de maio de 
2016 e tornou-se um momento de estabelecimento de mais Conexões, agora com outros 
Coordenadores de Projetos OBEDUC, da Região Nordeste. 

O referido evento teve como objetivo reunir os pesquisadores de Projetos OBEDUC/
CAPES Edital 2012 da Região Nordeste do Brasil num único momento e local, o que 
promoveu interlocução, interação e compartilhamento de conhecimentos sobre os diversos 
temas pesquisados pelos mesmos. Além disso, propiciou à comunidade acadêmica e aos 
professores das escolas básicas de Campina Grande e outras cidades paraibanas e de Estados 
vizinhos, conhecer pesquisas e diversas atividades desenvolvidas no âmbito dos Projetos. Tais 
interlocuções, interações e conhecimentos poderão vir contribuir para a operacionalização 
da conexão entre os pesquisadores e as pesquisas desenvolvidas em nível de Pós-Gradução, 
Graduação e Escola Básica.

Apesar da dificuldade em realizá-lo, por conta das dificuldades financeiras do país, foi 
um desafio vencido fazê-lo! Todos que participamos de seu planejamento e implementação, 
estamos de Parabéns!! 

O primeiro artigo, intitulado Contribuições do OBEDUC como Pesquisa em Rede para a 
Formação do Professor, escrito por Isabel Maria Sabino de Farias, da Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), José Rubens Lima Jardilino, da Universidade Federal e Ouro Preto-MG 
(UFOP) e Magali Aparecida Silvestre, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), aborda 
uma  pesquisa que implica em processos de apropriação e de construção do conhecimento, 
por isso mesmo é fundamental ao professor, responsável por mediar a aprendizagem dos 
discentes. Esta compreensão, entre outros fatores, tem servido de esteio à indução de políticas 
abrangentes como o Programa Observatório da Educação (OBEDUC), ação implementada 
em 2006 pela CAPES, visando robustecer a formação inicial e continuada de profissionais 
da Educação Básica. Neste escrito discute-se experiência investigativa em rede apoiada pelo 
OBEDUC, com ênfase na sua contribuição para a formação em pesquisa de professores e 
a sistematização de informações sobre desenvolvimento profissional docente e a inovação 
pedagógica no contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/
CAPES). 

O artigo seguinte, cujas autoras são Antonia Dalva França-Carvalho, da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI) e Ágata Laisa Laremberg Alves Cavalcanti, Mestranda em Educação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), (UFPI) e  bolsista CAPES, tem como 
título Impactos do OBEDUC/CAPES Na Universidade Federal do Piauí no Estudo da Gestão 
e Organização do Trabalho Pedagógico da Escola de Tempo Integral. Este artigo apresenta 
uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES) da 
Universidade Federal do Piauí. O estudo teve como objetivo compreender como se configura 



a gestão e organização do trabalho pedagógico nas Escolas de Tempo Integral, da rede 
estadual de ensino em Teresina-PI. Trata-se de uma investigação acerca da epistemologia da 
vida escolar construída pela prática educativa cotidiana, inserindo-se no campo das práticas 
educativas, concebida à base de racionalidades que dominam a nossa cultura. A pesquisa 
teve abordagem qualitativa de caráter etnometodológico. Os sujeitos foram professores, 
alunos, diretores e coordenadores pedagógicos de duas escolas públicas de tempo integral 
da rede estadual de ensino. 

Claudia Malbouisson e José Albertino Carvalho Lordelo, da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), nos trazem o terceiro artigo deste Volume, cujo título é Determinantes da Equidade 
no Ensino Superior: uma análise da variabilidade dos resultados de concluintes cotistas e não-
cotistas. Na pesquisa os autores tiveram como objetivo apresentar os resultados parciais 
alcançados pelo Projeto OBEDUC Determinantes da Equidade no Ensino Superior: uma análise 
da variabilidade dos resultados de concluintes cotistas e não-cotistas. Este projeto tem sido 
realizado pelos Programas de Pós-Graduação em Educação e Pós-Graduação em Economia 
(UFBA) com o apoio do Programa OBEDUC/CAPES, desde 2013.  No âmbito do projeto 
diversas pesquisas têm sido desenvolvidas buscando discutir questões relacionadas à política 
de ações afirmativas, equidade, desempenho acadêmico e permanência dos estudantes da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O quarto artigo, Observatório da Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Violência: 
Uma Experiência de Formação de Profissionais da Educação, Mediação de Conflitos e Educação 
em Direitos Humanos no Ambiente Escolar, de autoria de José Cláudio Rocha, Luiz Carlos 
Rocha e Denise A.B.F. Rocha, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), apresenta o relato 
de experiências do Observatório da Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Violência rede 
de pesquisa formada pela UNEB, UFBA e UCSAL no Estado da Bahia. Apresenta os objetivos 
iniciais do projeto, a justificativa da proposta e a organização do trabalho integrando ensino, 
pesquisa e extensão. Relata a experiência com o fomento à produção acadêmica, à difusão 
do conhecimento e à formação de recursos humanos em nível de pós-graduação (mestrado 
e doutorado).  

Eurivalda Ribeiro dos Santos Santana, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 
na Bahia, Síntria Labres Lautert, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), dJosé 
Aires de Castro Filho, da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Ernani Martins dos Santos, 
da Universidade de Pernambuco (UPE), nos apresentam, em seu artigo Observatório da 
Educação em Rede: As Estruturas Multiplicativas e a Formação Continuada uma pesquisa 
na qual discutem os resultados preliminares de uma pesquisa desenvolvida em rede, no 
âmbito do Observatório da Educação (OBEDUC) que conta com a participação de estudantes 
e professores de três estados do Nordeste. O texto apresenta a proposta de Formação 
Continuada e o desempenho de 3890 estudantes do 1º ao 9º ano Ensino Fundamental de 12 
escolas ao resolvem 13 situações-problema envolvendo o Campo Conceitual das Estruturas 
Multiplicativas. 



O artigo final deste Volume, de autoria de Kátia Maria de Medeiros, da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), intitulado A Formulação e a Resolução de Problemas Matemáticos 
no Programa Observatório a Educação da CAPES: Potencialidades e Efetivações se refere a um 
Projeto de Pesquisa local desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educação, 
teve como objetivo geral analisar como os alunos do Ensino Fundamental, em quatro turmas 
do 5º e 6º Ano, quatro turmas do 8º e 9º Ano, do Ensino Médio, em cinco turmas do 2º e 3º 
Ano, do Ensino Superior, uma turma da Licenciatura em Matemática, concebem, formulam e 
resolvem problemas matemáticos a partir de diferentes tipos de texto, diferentes materiais 
manipuláveis e diferentes materiais tecnológicos. O Projeto se operacionalizou em três 
modalidades de pesquisa: em nível de Mestrado, em nível de Graduação e em nível da Escola 
Básica. 

Desejamos a todos uma frutífera e inspiradora leitura!

Profª Drª Kátia Maria de Medeiros

Editora-Chefe
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RESUMO

 
A pesquisa implica em processos de apropriação e de construção do conhecimento, por isso mesmo é fundamental ao professor, 
responsável por mediar à aprendizagem dos discentes. Esta compreensão, entre outros fatores, tem servido de esteio à indução 
de políticas abrangentes como o Programa Observatório da Educação (OBEDUC), ação implementada em 2006 pela CAPES, visando 
robustecer a formação inicial e continuada de profissionais da Educação Básica. Neste escrito discute-se experiência investigativa 
em rede apoiada pelo OBEDUC, com ênfase na sua contribuição para a formação em pesquisa de professores e a sistematização de 
informações sobre desenvolvimento profissional docente e a inovação pedagógica no contexto do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). A análise objetiva, portanto, evidenciar o potencial do Programa Observatório da Educação 
nessas duas frentes: a produção de conhecimento sobre temas pulsantes na Educação Básica, de um lado, e, a formação de novos 
pesquisadores na área, de outro.

Palavras-Chave: OBEDUC; Formação de Professores; Pesquisa em Rede; PIBID

 

ABSTRACT

The research implies processes of appropriation and construction of knowledge, for this reason it’s essential to the teacher 
responsible for mediating the students’ learning. This understanding, among other factors, has been the mainstay induction 
of extensive policies such as the Education’s Observatory Program (OBEDUC), action implemented in 2006 by CAPES, aiming 
to strengthen the initial and continuing training of Basic Education professionals. This written discuss investigative experience 
in network supported by OBEDUC, with emphasis on their contribution to training in teacher research and systematization of 
information about the teacher professional development and pedagogical innovation on the context of the Institutional Program 
of Scholarship about Initiation to Teaching (PIBID/CAPES). Therefore this analysis aims demonstrate the potential of the Education’s 
Observatory program on these two fronts: production of knowledge about pulsating themes in Basic Education on one side, and 
the formation of new researchers in the field on the other.

Keywords: OBEDUC. Teacher training.Networkresearch.PIBID.
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1 Caminhos de uma pesquisa em rede

Vivemos um tempo em que o investimento na formação de pesquisadores está entre 
os maiores desafios do desenvolvimento socioeconômico do país. Os dados sobre a formação 
dos brasileiros não são animadores, ficam atrás de todos os países desenvolvidos e de muitos 
considerados em desenvolvimento. Menos de 10% da população brasileira possui ensino 
superior completo. A pós-graduação ainda é um território de poucos. O número de alunos 
matriculados em cursos de mestrado e doutorado não passa de 0,51% da população. Para 
cada mil brasileiros, temos somente 1,4 doutores, enquanto na Suíça esse índice é de 23, na 
Alemanha, 15,4 e, nos Estados Unidos, 8,4. Noutras palavras: ainda estamos longe de ter um 
número de doutores proporcional à população ativa, ao PIB e às nossas riquezas naturais, ou, 
como rematou reportagem recente sobre o tema1, a quantidade de pesquisadores no Brasil 
é “microscópica” (GAZETA DO POVO, 2013).

A pesquisa e a formação do pesquisador é tarefa primordial da universidade, muito 
embora não seja exclusiva dessa instituição. Durante muito tempo esta formação esteve 
ausente ou não foi considerada necessária para osestudantes de graduação de cursos de 
licenciatura, futuro professor da Educação Básica. Os currículos de formação, concebidos no 
modelo 3+1, reforçavam a dicotomia ensino-pesquisa, teoria e prática, numa clara redução 
do caráter epistêmico da atuação profissional docente.

O debate sobre a pesquisa na formação do professor tem alçado visibilidade à medida 
que nossa compreensão sobre como ocorrem os processos de aprender se amplia, pois 
não se trata meramente de assegurar conhecimentos técnico-científicos sobre o método 
investigativo, mas, principalmente, de promover uma “reflexão epistemológica sobre o modo 
como aprendemos” e construímos o conhecimento de modo contextualizado (FARIAS ABU-
EL-HAJ, LEITINHO e CARDOSO, 2012). A pesquisa implica em processos de apropriação e de 
construção do conhecimento, por isso mesmo é fundamental ao professor, responsável por 
mediar a aprendizagem dos discentes.

Esta compreensão, entre outros fatores, tem servido de esteio à indução de políticas 
abrangentes como o Programa Observatório da Educação (OBEDUC), uma das ações 
implementadas em 2006 pela CAPES/INEP, visando robustecer a formação inicial e continuada 
de profissionais da Educação Básica. Entre os objetivos dessa iniciativa destacam-se a produção 
de conhecimento sobre a Educação Básica e a formação de novos pesquisadores para a área, 
conforme enfatiza matéria registrada no site dessa agência2: “Obeduc se firma como programa 

1 “Presidente da Capes apresenta PNPG 2011-2020 na ABC”. Extraído do endereço: http://www.abc.org.br/article.
php3?id_article=1158. Acessado em 01/05/2016.

2 Matéria publicada no site da CAPES em 27/11/2013. Disponível no endereço: http://www.capes.gov.br/36-
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de estímulo a pesquisas voltadas à formação de recursos humanos em educação”.

A articulação entre Pós-Graduação e Educação Básica caracteriza o Obeduc, 
contemplando mestrandos, doutorandos, graduandos e professores da Educação Básica 
vinculados a rede pública de ensino, agregados em torno de propostas de pesquisa, individuais 
ou em rede, selecionadas por meio de edital e apresentadas por Programas de Pós-Graduação 
e grupos de pesquisa (CLÍMACO, NEVES e LIMA, 2012). Em 08/06/2016, o Obeduc completou 
dez anos, contabilizando até o momento cinco edições (2006, 2008, 2009, 2010 e 2012). De 
um conjunto de 28 projetos de pesquisa, em 2006, saltou para 176 projetos, em 2013 (136 
projetos locais e 40 em rede), alcançando 212 programas de pós-graduação e concedendo 
184 bolsas de doutorado, 491 de mestrado, 977 para professores da Educação Básica, 175 
para coordenadores dos projetos e 1.019 para alunos de graduação (CAPES,2013, p.12).

O Projeto “Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação Pedagógica: estudo 
exploratório sobre contribuições do PIBID” (FARIAS, JARDILINO e SILVESTRE, 2012) é uma das 
pesquisas em rede apoiada pelo Edital CAPES nº 049/2012, o último lançado e ainda vigente. 
A investigação envolve grupos de pesquisa e programas de pós-graduação em educação de 
três universidades públicas situadas nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil: o grupo de 
pesquisa Educação, Cultura Escolar e Sociedade (EDUCAS), vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (UECE); o grupo de pesquisa 
Formação e Profissão Docente (FOPROFI), ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); e, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Escola 
Pública, Infâncias e Formação de Professores(GEPEPINFOR), vinculado aos Programas de Pós-
Graduação em Educação e Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP-Guarulhos).

Pretende-se com essa investigação analisar aspectos da experiência vivenciada por 
professores da Educação Básica no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) que contribuem para fomentar uma profissionalidade docente superadora da 
racionalidade técnica ou, como assinalado por Carvalho etall (2015, p. 18), “identificar como 
o PIBID contribui para o desenvolvimento profissional” desses professores e “desvelar se essa 
experiência de participação é mobilizadora de práticas inovadoras de ensino”. Seu desenho, 
portanto, condensa indagações sobre como os professores se desenvolvem, assumindo como 
foco a contribuição do PIBID no desenvolvimento profissional de professores da Educação 
Básica que participam do programa como supervisores, vivenciando também processo 
continuado de formação.

A investigação assume uma abordagem qualitativa, caracterizando-se como empírica 
noticias/6661-obeduc-se-firma-como-programa-de-estimulo-a-pesquisas-voltadas-a-formacao-de-recursos-humanos-em-
educacao. Acessada em 01/05/2016.
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e exploratória, envolvendo 90 professores supervisores do PIBID que participam (ativos) ou 
participaram (egressos) dessa iniciativa nos Estados do Ceará, São Paulo e Minas Gerais. No 
Ceará, foram entrevistados 15 egressos e 15 ativos no PIBID, abrangendo 6 instituições (UFC, 
IFCE, UECE, UVA, URCA e UNILAB), nos municípios de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, 
Sobral, Redenção, Quixadá e Limoeiro do Norte. Em São Paulo foram entrevistados 17 egressos 
e 13 ativos, abrangendo 6 instituições (USP, IFSP, UNASP, PUC, MACKENZIE, UNIFESP), nos 
municípios de São Paulo, Diadema e Guarulhos. Em Minas Gerais, precisamente na Região 
dos Inconfidentes, foram contemplados professores dos municípios de Ouro Preto e Mariana, 
sendo 14 egressos e 16 ativos, abrangendo duas instituições (UFOP e IFMG).

A noção de rede evoca, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(HOUAISS e VILLAR, 2009, p. 1.627), a ideia de entrelaçamentos, de um “conjunto de pontos 
que se comunicam entre si” ou de “pessoas, órgãos ou organizações que trabalham em 
conexão, com um objetivo comum”. É sob essa perspectiva que os integrantes do Projeto 
Obeduc nº 20667 vêm realizando pesquisa sobre desenvolvimento profissional docente 
e inovação pedagógica com professores dos Estados do Ceará, Minas Gerais e São Paulo, 
em núcleos que sediam as equipes locais. Pesquisa em rede porque assumida como uma 
ação de coletivo e um processo de colaboração entre pares desde as decisões teóricas e 
metodológicas de fundo aos encaminhamentos mais operacionais em torno do objeto de 
estudo; pesquisa em rede movida pelo interesse de também contribuir para a formação de 
seus pesquisadores, iniciantes e veteranos.

Estabelecer uma metodologia de pesquisa, aqui entendida na acepção proposta por 
Minayo (1994, p. 16), como “caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 
realidade” foi, desde a elaboração do Projeto, uma preocupação e uma busca, sobretudo em 
virtude do caráter multicêntrico da iniciativa. Com vigência de quatro anos (2013-2017), o 
projeto abrange três etapas: ETAPA 1 - Levantamento fontes secundárias sobre o tema (Ano 
I);ETAPA 2 - Levantamento de dados primários (Ano II e III); ETAPA 3 - Análise e consolidação 
dos dados (Ano IV).

No primeiro ano, as ações focalizaram o estudo das fontes secundárias sobre o tema, a 
identificação dos projetos institucionais de PIBID, das escolas e professores contemplados pelo 
Programa em cada Estado. No segundo, além das sessões de estudo, foram coletados dados 
gerais sobre os professores supervisores; elaborado o protocolo e instrumentos da pesquisa 
para coleta de dados primários – formulário eletrônico e entrevista semi-estruturada; realizado 
o levantamento e a análise dos dados primários colhidos por meio do questionário eletrônico; 
e, ministradas oficinas sobre a utilização do software NVIVO. O terceiro foi marcado pela 
realização das entrevistas junto a 90 professores da Educação Básica (30 para cada Estado), 
transcrição e conferência desse material; uso do NVIVO no tratamento dos dados a partir da 
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estruturação de um único do projeto no software, medida que visou assegurar a triangulação 
das informações produzidas e sistematizadas pelos três Núcleos.

O percurso percorrido nos três anos de execução do Projeto “Desenvolvimento 
Profissional Docente e Inovação Pedagógica: estudo exploratório sobre contribuições do 
PIBID” tem mostrado que realizar uma investigação em rede não é tarefa simples, uma vez que 
cada contexto possui peculiaridades, as equipes são heterogêneas, com ritmos e condições 
distintas de trabalho. Estabelecer um compasso na agenda de pesquisa, respeitando as 
singularidades, constituiu um desafio. Nesse esforço, a adoção do planejamento coletivo 
anual das ações macro da pesquisa, envolvendo integrantes dos três Núcleos, revelou-se uma 
estratégia fértil. Essa ação materializou-se, pela primeira vez, com a realização do I Fórum de 
Pesquisa, ocorrido em Ouro Preto – Minas Gerais (julho/2013), mantendo-se e encorpando-
se na sua importância na constituição da rede entre os Núcleos nos anos subseqüentes: em 
2014, com o II Fórum de Pesquisa, sediado em São Paulo (02/2014); em 2015, com o III Fórum 
de Pesquisa, em Mariana-MG (05/2015).

Nesse esforço, muito também tem contribuído o suporte das tecnologias da comunicação 
e da informação, em particular a internet e suas múltiplas ferramentas que asseguram 
aproximação real entre os Núcleos na discussão de dados e definição dos procedimentos. 
A realização de reuniões utilizando-se a ferramenta do skype tem fortalecido sobremaneira 
essa articulação, permitindo uma interlocução direta e vivaz entre pesquisadores que se 
encontram em diferentes lugares. Ademais, a experiência de realização de um trabalho em 
conjunto, compartilhando instrumentos e referencial teórico, ação que demanda um tempo 
maior do que em outras situações de pesquisa na tomada de decisões, tem se revelado 
importante na constituição de práticas colaborativas de pesquisa e na formação de jovens 
pesquisadores em educação. Esta, certamente, é uma situação de pesquisa que favorece 
rupturas com práticas isoladas e centralizadas na produção de conhecimento.

Encontros ampliados de planejamento entre os núcleos, elaboração de agenda anual 
comum de trabalho, sessões de estudo, debates mediados pelo uso de recursos tecnológicos 
disponíveis na internet (skype e web conferências), realização de oficinas sobre temas e 
práticas de pesquisa (a exemplo do uso do software NVIVO), produção de textos e discussão 
entre núcleos, são algumas das ações que deram forma a dinâmica de desenvolvimento de 
nossa investigação em rede. Mesmo considerando uma equipe grande e com diversidade, 
a equipe do Observatório Desenvolvimento Profissional e Inovação Pedagógica firmou, no 
que concerne às questões teóricas e metodológicas da pesquisa, uma dinâmica peculiar para 
trabalhar localmente e em rede, superando distâncias e assimetrias institucionais. Em meio 
a uma equipe, com diferentes níveis de amadurecimento teórico, consideramos satisfatório 
o trabalho realizado.
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Nesse caminho, inúmeros aprendizados (trabalhar com grupos heterogêneos um 
desafio constante), conquistas importantes (vários integrantes aprovados para pós-graduação 
e em concursos públicos), interfaces férteis no fortalecimento de grupos de pesquisa e 
de programas de pós-graduação (participação em bancas, ações de solidariedade entre 
programas de pós-graduação, intercâmbio entre docentes e estudantes), bem como na 
produção de conhecimento sobre o tema em estudo (constituição de parceria na elaboração 
de artigos e organização de livros, participação em eventos). Em todo o percurso vivido uma 
certeza: o que temos de novo não é o caminho, mas o jeito de caminhar.

2 A Pesquisa como requisito sinequa non na formação de professores

A maioria das publicações que trata da temática da pesquisa na formação do professor(a) 
está mais direcionada para a formação inicial, onde a pesquisa têm maior desenvolvimento, 
embora, os ensaios e estudos sobre a formação continuada, aqui e ali, indiquem a pesquisa 
como elemento sinequa non no processo de formação. Porém, em geral, ela se dá nos cursos 
de pós-graduação (lato e stricto sensu). 

A discussão sobre essa temática surge fortemente nos anos noventa, embalada 
sobretudo pelas reformas educacionais que a América Latina vinha realizando. Obras com 
resultados de pesquisas estrangeiras desembarcam avassaladoramente em nossas plagas, 
tornando-se uma ‘febre’ entre os pesquisadores do campo no Brasil a leitura desses novos 
teóricos (a exemplo de Zeichner,Shön, Nóvoa), em especial os filiados a uma concepção crítica 
aos modelos de formação e sob os quais formamos os nossos professores. A partir desse 
diálogo com os colegas externos, reorientamos o foco dapesquisano campo da formação para 
atender as nossas preocupações de formar o professor para além do “dador de aula”, como 
se referia Demo (2006). No Brasil, dentre muitos pesquisadores do campo que vão discutir 
a pesquisa como elemento fundamental para a formação de professor, merecem destaque 
Lüdke, André e Gatti, pioneiras em pesquisa sobre o tema.

A concepção de professor pesquisador, relacionada ao movimento de formação docente, tem 
sido difundida no Brasil nas últimas duas décadas, especialmente com pesquisas realizadas 
por André (1997; 2006a) e Lüdke (2001; 2006). Essas investigações destacam a importância e 
a necessidade da pesquisa sobre a formação e o trabalho do professor, além de assinalarem 
os desafios a serem ultrapassados no processo de preparação do professor pesquisador e no 
desenvolvimento da pesquisa na Educação Básica. (ANDRE; PESCE, 2012, p.43).

É evidente que esse tema, e a intensa pesquisa que em torno dele se desenvolve, 
permitiu um olhar para a formação de maneira a superar o modelo de formação tradicional 
que nos acompanhava desde a constituição da preparação de professores na república. Não foi 
pouco o esforço dos pesquisadores do campo para demonstrar que a predominância de uma 
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prática docente quase que unicamente pela via da transmissão de conteúdos, seja na escola 
básica como nos estudos superiores, não propiciava espaço pedagógico para o estudante 
desenvolver sua capacidade de reflexão crítica, o pensamento autônomo e o espírito científico 
e investigativo. Com base nessa experiência pesquisadores do campo expõem o problema 
na legislação e nas práticas pedagógicas. Brzezinski (2005), Severino (2002) e Demo (2006), 
denunciam que há pouca ênfase para a atividade de pesquisa nos espaços de formação de 
professores.

Se na versão anterior das Diretrizes Nacionais para os cursos de formação de 
professores(BRASIL, 2002) já havia na legislação um indicativo de que a pesquisa deveria ser um 
componente da formação, embora, conforme os autores, isso não tenha se consubstanciado 
nas práticas formativas, as novas diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 2015) apontam 
mais incisivamente para esta questão. De acordo com Dourado (2015, p.305), as novas 
diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do 
magistério, no esforço de se ajustar ao tema, “contempla a articulação entre graduação e 
pós-graduação e entre pesquisa e extensão como “princípio pedagógicoessencial ao exercício 
e aprimoramento do profissional do magistério e da prática educativa”(Destaque nosso).

No que pese a importância desse tema para a formação, hoje já num processo de 
amadurecimento, as pesquisas começam a detectar que a questão da pesquisana formação 
está para além do que se convencionou chamar “investigação da própria prática”. Há 
necessidade de pensar na formação do professorpesquisador tendo como princípio a 
categoria científica. A dicotomia criada na adjetivação da categoriaprofessor-pesquisador – 
um que “pesquisa” a sua prática (diagnóstico, planejamento e tomadas de decisões para agir 
“na ação e pós à ação”) e outro que vai realizar, no âmbito da pós-graduação ou de projetos 
em rede, pesquisa de cunho científico – não auxiliou muito os docentes em sua vida e prática 
profissional. Ainda são precários e insatisfatórios os avançosno que diz respeito à pesquisa 
na formação, pois a legislação até agora mantém uma visão fragmentada de ensino e de 
pesquisa que acompanha a estrutura das propostas curriculares dos cursos de formação, 
especialmente no que diz respeito aos pressupostos teórico-metodológicos, não conseguindo 
ainda superar lacuna histórica na formação expressa no binômio “teoria e prática”. Sem negar 
os avanços desse debate, o fato é que continuamos a reforçar a existência de duas categorias 
de pesquisadores, inclusive com méritos acadêmicos diferenciados. Os primeiros,praticum, 
e, os segundos, teórico-reflexivos.

Conforme vimos acompanhando essas dicotomias, “separação entre conteúdos 
disciplinares específicos e conteúdos pedagógicos; falta de integração entre o conhecimento 
trabalhado na academia e a realidade educativa na formação de professores, tem sido 
historicamente criticada pela incapacidade de estabelecer uma relação complementar entre 
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teoria e prática” (GALIAZZI; MORAIS, 2002, p. 249, 251). 

Na tentativa de superar a dicotomia em torno das questões e interpretações do professor 
pesquisador, André e Pesce (2012) trazem três concepções de pesquisadores estrangeiros 
(Cochran-Smith e Lytle, 1999) que têm a pesquisa como elemento primordial de formação.

A primeira concepção é denominada de “conhecimento-para-a-prática” (knowledege 
for practice), que pressupõe que os professores devem usar o conhecimento formal e as 
teorias desenvolvidas por pesquisadores acadêmicos para melhorar a sua prática. (...) Após 
aprender e dominar a base de conhecimento, o professor deve implementá-la e adaptá-
la a fim de que o ensino ocorra com eficiência e controle. O professor não é visto como 
gerador de conhecimento nem capaz de teorizar sobre sua prática. A segunda concepção, 
“conhecimento-em-prática” (knowledege in practice), valoriza o conhecimento em ação. (...) 
O papel do professor é o de refletir, investigar e gerar conhecimento na ação, a fim de resolver 
problemas existentes na sala de aula. A terceira concepção, “conhecimento-da-prática” 
(knowledegeofpractice), entende que o professor aprende quando ele considera sua sala 
de aula um lócus de investigação. (...) O conhecimento produzido pelo professor surge da 
investigação sistemática do ensino, dos alunos e do aprendizado, assim como da matéria, do 
currículo e da escola. (...) O questionamento é feito sobre sua prática e sobre o conhecimento 
produzido por outros (teorias e pesquisas acadêmicas), sem negar a importância desse 
conhecimento. O papel do professor é de crítico na geração de conhecimento sobre a prática, 
conectado a grandes temas sociais, culturais e políticas. (ANDRÉ; PESCE, 2012, p. 42 passim).

Até aqui tratamos da pesquisa como elemento imprescindível na formação do professor, 
apontando os dilemas e avanços desse debate. Corroboramos com o entendimento de que 
a formação do pesquisador é primordial para sua autonomia, por conseguinte, para seu 
desenvolvimento profissional docente. Trata-se de um professor pesquisador cuja formação 
assume como princípio a pesquisa científica e, como tal, não se encerra na formação 
inicial, mas, sobretudo abrange diferentes tempos e contextos de sua carreira profissional. 
A participação em equipes institucionais de pesquisa é uma das possibilidades desse 
continuumde aprendizagem e formação como pesquisador.

Referimo-nos a formação de 18 (dezoito) professores pesquisadores que trabalham na 
escola pública de Educação Básica e participam de pesquisa em rede apoiada pelo Programa 
Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES Edital 2012) envolvendotrês universidades 
brasileira (UECE, UNIFESP e UFOP), as quais compõem o projeto em discussão nesse artigo. 
Nessas três instituiçõesos professores das redes municipais e estaduais de cada Estado vêm 
vivenciando situações formadoras, incrementando seus conhecimentos teóricos e práticos 
acerca da metodologia científica, ou seja, tornando-se professores pesquisadores apoiados 
no princípio da investigação científica.
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Os professores da escola básica envolvidos na pesquisa nos três núcleos (UECE/UFOP/
UNIFESP) revelaram, de diferentes maneiras, como o processo de formação como professores 
pesquisadores vem se constituindo. Todos indicam que o encontro com a pesquisa a partir de 
sua inserção numa rede enriquece e amplia suas experiências e práticas nesse campo, tanto 
teórica quanto empírica, constituindo-se num lócus privilegiado de formação. Os fragmentos 
que seguem, extraídos dos relatos do grupo de colegas, professores pesquisadores da 
Educação Básica, que participam do Observatório no Núcleo UFOP, são ilustrativos desse 
movimento:

Os seminários são o ponto forte do projeto, as leituras de teses, textos acerca da profissão 
docente são, a cada momento, desencadeadas num leque de conhecimento da prática 
enquanto professor, que se evidencia a variedade de aprofundamento teórico na profissão. 
(Metiko -2015 OBEDUC/UFOP).

Nós percebemos com o anseio de sermos pesquisadoras, dar continuidade à nossa formação. 
Voltamos nosso olhar para nossas salas de aula com o desejo de transformá-las em verdadeiros 
lócus da tão sonhada educação de qualidade. (Beth - 2015 OBEDUC/UFOP).

Como diz Paulo Freire, “Não há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes.”. Eu 
começo a entender que por mais que você tenha a prática é com a teoria que você vai avançar 
nos conhecimentos. Ela te dá suporte, razão, confiança e, inclusive, o direito de discordar. 
(Joel -2015 OBEDUC/UFOP).

Muitos desses “cursos”, ao longo da carreira, pouco ou nada contribuíram para a minha 
formação profissional por não proporcionarem uma reflexividade crítica que permitisse a “(re)
construção permanente de uma identidade pessoal e profissional”(...). Nessa perspectiva, a 
formação pela pesquisa só faz sentido se for capaz de desencadear mudanças pertinentes e 
necessárias nas escolas. (Vera - 2015 OBEDUC/UFOP).

Parece-nos urgente e necessário fortalecer a pesquisa na formação inicial de professores, 
como aponta as DCNs; contudo, para aqueles que já estão na lida, há muito ou pouco tempo, a 
exigência de uma formação continuada associada a redes de pesquisas é de uma importância 
primordial. As críticas às oportunidades de educação continuada ofertadas pelos sistemas de 
ensino vêm crescendo pela voz dos professores (alvo dessas ações) e dos pesquisadores que 
investigam tais iniciativas e argumentam que esses processos carecem de articulação mais 
orgânica com o propósito de promover seu desenvolvimento profissional. Nesse sentido, nos 
parece pertinente retomar a advertência:

É preciso entender que a pesquisa sobre a prática docente necessita da pesquisa como 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

22
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

ciência. Ou seja, pesquisa é pesquisa em ambas as situações. A questão talvez seja que o 
objeto de investigação e a finalidade da pesquisa sejam outras. Porém é preciso entender 
que não se ressignificasubstancialmente a prática docente somente observando, pensando 
e registrando-se sobre ela, sem um processo estruturado que permite conhecer com 
profundidade a partir de um método que possibilite uma compreensão do objeto investigado. 
[...] Quando defendemos a pesquisa de professores da educação básica, é entendida como 
um processo de se fazer ciência, e em se tratando de professorpesquisador, um processo de 
se fazer ciência acerca da docência. (RAUSCH, 2012, p.707-712).

Enfim, se há interesse em reforçar, como parece existir pelo que prenuncia a DCNs 
atuais, faz-se necessário construir políticas de Estado que priorizem a pesquisa na formação 
docente, inicial e continuada. Essa nos parece que, mesmo sendo uma política de governo, 
hoje em crise, foi a tentativa do Programa Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES). 
Talvez precisássemos pensar verdadeiramente na constituição de um sistema de formação de 
professores no Brasil como uma política de Estado para não ficar susceptível as intempéries 
de crises político-econômica dos governos de plantão. 

3 Primeiras aproximações sobre o desenvolvimento profissional de docentes da 

Educação Básica participantes do PIBID

Reafirmamos aqui a importância do Programa Observatório da Educação da CAPES ao 
destacarmos que a trajetória percorrida pelos pesquisadores envolvidos com o projeto de 
pesquisa “Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação Pedagógica: estudo exploratório 
sobre contribuições do PIBID” permitiu, na aproximação entre pós-graduação, licenciaturas e 
escolas de Educação Básica, desencadear uma formação paraecom pesquisa. Nessa direção, 
importante ratificar, também, a relevância que o OBEDUC adquire ao estimular e fomentar o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa em rede, porque ao permitir alargar o universo da 
investigação, possibilita um maior alcance nos resultados. 

No caso da pesquisa em questão, esse universo foi composto por noventa professores 
da rede pública de educação básica que participam ou participaram, como professores 
supervisores, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, atuantes 
nas regiões nordeste e sudeste do país, como assinalado anteriormente. Assim, a formação 
dos pesquisadores envolvidos com o projeto se deu ao longo do desenvolvimento de etapas, 
distribuídas em seus quatro anos de duração. O conteúdo dessa aprendizagem dependeu da 
especificidade de cada uma dessas etapas, no entanto, cabe destacar que a construção coletiva 
de um instrumento de coleta de dados comum aos três núcleos – o roteiro da entrevista - e 
a elaboração, também coletiva, de um quadro de categorias de análise – referenciado nos 
estudos teóricos realizados pelos pesquisadores – foi decisivo para que os trabalhos tivessem 
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um único direcionamento, garantindo, assim, a possibilidade de generalização dos resultados, 
uma vez que os dados foram coletados amplamente em diferentes regiões brasileiras.

Colocamos em destaque esta etapa porque compreendemos, como Gamboa (2012, p. 
53), que:

Para conseguir um domínio confiável das técnicas, os investigadores necessitam entender 
suas relações com os métodos e os procedimentos, e destes com os correspondentes 
pressupostos teóricos e epistemológicos, assim como perceber com clareza as implicações 
filosóficas das diversas opções científicas. O êxito de uma pesquisa de qualidade pode estar na 
articulação lógica desses elementos e no conhecimento dos pressupostos e das implicações 
da abordagem epistemológica que o pesquisador utiliza.

O grupo de pesquisadores, licenciandos, mestrandos, doutorandos e professores da 
rede pública envolvidos com todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, adquiriu essa 
competência investigativa a que o autor se refere, por um lado porque sabiam relacionar o 
conteúdo de cada questão que compunha o roteiro da entrevista, com o objeto de estudo e 
com os pressupostos teóricos adotados, imprimindoqualidade no momento de sua realização, 
e, por outro, porque dominavam a compreensão do conjunto de categorias estabelecidas à 
priori e que foramreferência para a análise. A pesquisa foi construída com essa articulação 
lógica destacada por Gamboa(2012) e, porque desenvolvida coletivamente, era de domínio 
comum de todos os investigadores.

Nesse sentido, os resultados gerados, tendo por base a fase analítica dos conteúdos 
das falas dos professores supervisores, ainda que preliminares, porque a pesquisa encontra-
se em andamento, permite-nos uma aproximação com a problematização que norteou o 
estudo: o PIBID, na escola, proporciona o desenvolvimento profissional dos professores da 
rede pública que recebem os licenciandos em suas salas de aula – os professores supervisores- 
e desencadeia práticas inovadoras?

Dada a extensão dos resultados alcançados e o objetivo desse texto, que é expor 
sumariamente, algumas considerações sobre uma pesquisa realizada em rede eos processos 
formativos dela desencadeados, elencamos a seguir excertos das falas dos professores 
supervisores que nos permitem inferir que o PIBID, em maior ou menor grau, a depender 
de como ele é inserido e organizado na escola em parceria com a instituição formadora, 
promove, sobremaneira, o desenvolvimento profissional dos professores, ou ao menos, 
evidencia os obstáculos que o professor enfrenta em sua situação de trabalho que inibem 
esse desenvolvimento. 

Se Imbernón (2004, p.45) defende que “o professor precisa de novos sistemas de 
trabalho e de novas aprendizagens para exercer sua profissão, destacando que “a formação 
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só será legítima [...] quando contribuir para o desenvolvimento profissional do professor no 
âmbito de trabalho e de melhoria das aprendizagens profissionais”, podemos sim afirmar que 
o PIBID promove este desenvolvimento, a partir do momento em que o programa integra 
professores supervisores, professores universitários e licenciandos na escola pública - âmbito 
do trabalho - e mobiliza para a produção de outras práticas pedagógicas, diferentes daquelas 
que rotineiramente são desenvolvidas – melhoria da aprendizagem profissional.

A sequência da análise que apresentamos a seguir aponta para essa direção, por este 
motivo foi organizada de forma a demonstrar como a experiência dos professores supervisores 
que participaram do PIBID explicita processos formativos diversos e, principalmente, como 
estes exercem significativa influência em suas escolhas futuras para o planejamento de suas 
práticas pedagógicas, o que, na nossa interpretação, baseada na literatura existente, indica 
o nível de profundidade das implicações desses processos no desenvolvimento profissional 
docente. 

Uma das professoras entrevistadas ratifica essa assertiva ao explicar que:

A principal coisa assim que ficou clara para mim: não existe saber ensinar. A gente aprende 
todos os dias, então se você está disposto a ser professor, se você já está na área da educação, 
você nunca pode falar assim: “eu sei tudo”. “eu conheço tudo”, “na minha disciplina eu posso 
fazer tudo”, porque cada vez que você conversa com um colega, você tem uma atividade nova, 
você tem um jogo que eles te apresentam, uma forma diferente de ensinar, eu acho que esse 
projeto, deixou mais claro ainda essa situação, que a gente precisa trocar informações, trocar 
ideias e buscar parcerias. (Vania - 2015 OBEDUC/UNIFESP).

Dois elementos podem ser destacados dessa narrativa. O primeiro deles é a certeza com 
que a professora relata que o “saber tudo” não torna o professor um bom profissional, já que 
ela parte do pressuposto que a troca promove novas aprendizagens. Além disso, reconhece a 
necessidade de buscar novas formas de atuação em seu próprio ambiente de trabalho, com 
seus pares, trocando primeiro “informações”, depois “ideias” e concluindo com a necessidade 
de “buscar parcerias”, indicando, assim, certa disponibilidade para um trabalho colaborativo. 
Essa percepção da supervisora aconteceu pela parceria que estabeleceu com os licenciandos 
e os projetos que desenvolveram em sua sala de aula.

Nessa mesma direção, outra professora afirma que a inserção do projeto do PIBID em 
sua situação de trabalho permitiu entender a importância da indagação sobre as práticas 
pedagógicas, assinalando que o que aprendeu serviu como referências para o desenvolvimento 
de outras práticas:

Tanto é que agora, por exemplo, na hora dos trabalhos de laboratório de matemática, que já 
é o segundo ano que a gente tem, eu tenho mais facilidade, porque se eu não tivesse esse 
negócio de ver; “Olha, isso tem, isso não tem.”, que a gente via através dos pibidianos, eu não 
teria tanta facilidade para preparar atividades de laboratório. [...] Na primeira eletiva que eu 
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montei foi de jogos da matemática fundamentado no trabalho do PIBID, que me apresentou 
de uma maneira mais clara o trabalho. (Maria – 2015 OBEDUC/UNIFESP).

Tanto professora Vania, como professora Maria revelam o quanto a presença dos 
licenciandos em suas salas de aula e na escola possibilitaram processos de reflexão sobre a 
prática ao problematizar outras formas de organizá-la. Além disso, ao conseguirem indicar 
lacunas e contradições no seu fazer cotidiano demonstram mudança de atitude frente às suas 
próprias decisões.

No entanto, como explica Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 26), “a reflexão da prática 
é insuficiente quando não se dispõe de recursos metodológicos e teóricos que permitam uma 
nova práxis profissional”. 

Embora não tenhamos elementos para afirmar que Professora Silvana desenvolve uma 
práxis, sua declaração sobre as contribuições do PIBID nos permite considerar que a reflexão 
sobre sua prática vem acompanhada de componentes teóricos que apontam no sentido de 
uma escolha epistemológica. É essa escolha que passa a subsidiar suas práticas: 

Olha, pra mim, assim, alterou bastante, é favorável, porque o que eu estou aprendendo com 
eles [...] quando eu comecei com isso aí, eu vi que o negócio era diferente, eu não tinha 
que ensinar as quatro operações, eu tinha que ensinar coisas muito anteriores a isso, que 
eu não tinha formação nenhuma. [...] eu precisava entender como é que a criança constrói 
o conceito de número, quais são as habilidades e as coisas que as crianças têm que saber 
para que elas possam atingir o conceito de número. Então para mim foi uma experiência 
super rica, porque eu tive que estudar uma série de coisas que eu não sabia [...]. (Silvana – 
2015 OBEDUC/UNIFESP) (Destaque nosso).

Ao longo do processo de análise vamos percebendo que as indagações que alguns 
professores realizam sobre sua prática não se dão somente na direção da reelaboração da 
metodologia, ou readequação de recursos didáticos, conforme verificamos nas primeiras 
falas, mas demonstram o nível de profundidade de análise que o professor começa a imprimir 
sobre sua prática. 

Em seu discurso a professora expõe uma preocupação sobre como ensinar que não se 
limita a um simples dilema de substituição de um recurso didático por outro, pelo contrário, 
trata-se de um conflito que precisa ser analisado em sua complexidade, isto é, a professora 
começa a colocar em relação conhecimentos que foi adquirindo sobre quem aprende e como 
aprende, à área do conhecimento que está ensinando, assim como aqueles relacionados à 
própria organização da prática pedagógica. Além disso, conclui sua declaração afirmando 
que o estudo foi fundamental para conseguir compreender o que estava ocorrendo, o 
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que demonstra que o processo formativo desencadeado pela sua experiência no PIBID 
proporcionou um posicionamento mais profissional, advindo de uma reflexão referenciada 
teoricamente, perante uma dificuldade sobre o seu ofício.

Assim, nossa certeza sobre as implicações dos processos de formação proporcionado 
pelo PIBID no desenvolvimento profissional desses docentes, no âmbito de suas situações 
de trabalho, mesmo que em níveis diferenciados, é explicada por Imbernón (2004, p. 45) 
quando afirma que o desenvolvimento profissional docente “pode ser concebido como 
qualquer intenção sistemática de melhorar a prática profissional, crenças e conhecimentos, 
com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de gestão”. 

Inegável, portanto, a melhoria na prática profissional proporcionada pelo Pibid por 
meio de processos formativos centrados na escola. No entanto, o autor ressalta que “esse 
conceito inclui o diagnóstico técnico ou não das carências das necessidades atuais e futuras do 
professor como membro de um grupo profissional” (p. 45), ou em outras palavras estabelece 
a relação entre desenvolvimento profissional e condições de trabalho.

A respeito dessa problemática, a mesma professora, Silvana, nos ajudou a compreender 
que o PIBID além de proporcionar um nível de interferência significativo no desenvolvimento 
profissional dos professores, também denuncia a precariedade das condições de trabalho 
desses professores: 

No caso, a escola é muito carente, né? Então, assim, é, são poucos recursos da escola. 
Então,às vezes as atividades que exigiam compras de materiais para fazer atividades, aulas 
práticas era a universidade com a verba do Pibid e da própria universidade que subsidiava. O 
Pibid, ele adquiriu alguns kits de experimentos. Então eu tinha laboratório portátil, que ficava 
a disposição da escola. Então, tanto nós como supervisores, como os outros professores 
poderiam também utilizar esse laboratório portátil. [...] tudo da universidade, junto com a 
verba que o Pibid tinha; ele que subsidiava, porque a escola em si não tinha condições de 
estar ajudando nisso. (Silvana – 2015 OBEDUC/UNIFESP).

Ao desvelar aspectos vividos cotidianamente por estes professores que caracterizam 
as condições de trabalho a que estão sujeitos consideramos que essas condições podem se 
tornar grandes obstáculos para o desenvolvimento profissional, já que sem elas, propostas de 
outras práticas pedagógicas não poderiam ser levadas a cabo, como é o caso da inexistência 
de laboratórios na escola para o ensino de ciências, por exemplo.

Posto isso, salientamos que os resultados apresentados sumariamente neste artigo são 
ensaios decorrentes do início da análise empreendida pelos pesquisadores sobre o conjunto 
das falas dos 90 professores supervisores. No entanto, é possível constatar, ainda que de forma 
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provisória, a imensa contribuição do Programa para os professores supervisores que atuam 
nas redes públicas de ensino assim como a origem dessa possibilidade: o estreitamento, por 
meio de uma relação de parceria, entre instituições formadoras e escola pública. 

4 Considerações finais

A experiência de pesquisa abordada nesse escrito chama a atenção para o fato de que 
o Programa Observatório da Educação – OBEDUC/CAPES promove, de modo integrado, a 
produção de conhecimento sobre a Educação Básica e a formação do pesquisador dessa área. 
Trata-se de uma iniciativa com forte potencial indutor da melhoria da formação do professor, 
tendo como esteio o princípio da aproximação e da interlocução universidade e escola pública. 
Trata-se, igualmente, de uma ação que favorece a sistematização de conhecimentos de temas 
e questões pulsantes na cena educativa nacional escolar, a exemplo do desenvolvimento dos 
professores e da inovação nas práticas de ensino.

Sob a perspectiva da produção de conhecimento sobre a Educação Básica, o Observatório 
Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação Pedagógica (Projeto nº 20667) investiga a 
participação de professores desse nível da educação nacional como professores supervisores 
no PIBD, portanto, como co-partícipe na formação de futuros professores, alunos dos cursos 
de licenciatura. Os dados preliminares do Observatório dão conta de que a atuação no 
PIBID é uma situação laboral que impulsiona o desenvolvimento dos professores, abrindo 
fendas epistêmicas importantes, que incidem sobre sua compreensão acerca do ensinar, do 
aprender e de seu papel nesses processos. Todavia, como revelam os excertos transcritos, 
esse é um movimento que não se consolida sem investimentos que assegurem condições de 
trabalho que favoreçam crescimentos mais robustos e que possibilitem melhora progressiva 
das práticas de ensino. 

Os relatos dos professores da Educação Básica participantes do Observatório, por sua 
vez, mostram que a inserção em grupos de pesquisa na universidade favoreceu aprendizagens 
no campo da formação em pesquisa, estimulou a retomada dos estudos e fomentou novas 
perspectivas profissionais. A convivência acadêmica, permeada pela aproximação à escola 
sob outra perspectiva – agora como pesquisador, é reconhecida como promotora de novos 
prismas de compreensão da profissão. A pesquisa é identificada como elemento primordial 
para o desenvolvimento do sujeito profissional.

As análises, ainda que iniciais, reforçam o argumento de que redes e grupos de 
pesquisa desdobram-se como contextos primordiais para o desenvolvimento de professores. 
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Aprofundar os estudos sobre o que aprendem os docentes com as práticas e as situações 
vividas no contexto de trabalho parece-nos inadiável em um contexto social em rápida 
transformação. 
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RESUMO

Este artigo apresenta uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES) da Universidade 
Federal do Piauí. O estudo teve como objetivo compreender como se configura a gestão e organização do trabalho pedagógico 
nas Escolas de Tempo Integral, da rede estadual de ensino em Teresina-PI. Trata-se de uma investigação acerca da epistemologia 
da vida escolar construída pela prática educativa cotidiana, inserindo-se no campo das práticas educativas, concebida à base de 
racionalidades que dominam a nossa cultura. A pesquisa teve abordagem qualitativa de caráter etnometodológico. Os sujeitos 
foram professores, alunos, diretores e coordenadores pedagógicos de duas escolas públicas de tempo integral da rede estadual de 
ensino. Os resultados evidenciam os impactos relevantes do OBEDUC para a educação, principalmente no desenvolvimento dos 
discentes e docentes envolvidos, no aumento da produção bibliográfica e participação em eventos da área, através dos resultados 
obtidos com a realização do observatório.
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ABSTRACT

This article presents a research developed within the Centre for Education (OBEDUC/CAPES) of the Federal University of Piauí. 
The study aimed to understand how to set up the management and organization of the pedagogical work in full-time schools, the 
state schools in Teresina-PI. This is an investigation about the epistemology of school life built by everyday educational practice 
by entering in the field of educational practices designed based on rationales that dominate our culture (HABERMAS, 2002). 
The research was qualitative approach ethnomethodological character (COULON, 1995). His subjects were as teachers, students, 
principals and coordinators of two public schools of full-time state education system. The results show the relevant OBEDUC 
impacts on education, especially in the development of students and teachers involved in the increase of bibliographic production 
and participation in events in the area, through the results obtained in carrying out the observatory.

Keywords: Full-Time School. Pedagogical practice. School Epistemology. Integral Education.

1  Doutora em Educação. Professora Adjunta do Departamento de Fundamentos da Educação. Centro de Ciências da 
Educação. Universidade Federal do Piauí - UFPI. Coordenadora e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em 
Epistemologia da Prática Profissional.  Email: adalvac@uol.com.br.
2  Mestranda em Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd). Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
Bolsista Capes. Pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Epistemologia da Prática Profissional. Email: agatalaysa@
hotmail.com.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

32
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

1 INTRODUÇÃO

Os desafios do mundo contemporâneo decorrentes das determinações da sociedade 
do conhecimento em que as mudanças e as inovações tecnológicas ocorrem em um ritmo 
célere (as informações), requer além dos fatores tradicionais de produção, como capital, terra 
e trabalho, a identificação e gerenciamento inteligentemente do conhecimento das pessoas 
nas organizações. Requer, portanto, a articulação entre saber prático e teórico, e entre estes 
saberes e as dimensões afetiva e política, estética e ética, inerentes ao agir humano. Frigoto 
(1999) acrescenta que este novo modelo de organização social toma por base a tecnologia 
flexível (microeletrônica associada à informática, a microbiologia e novas fontes de energia) 
tem como consequência um trabalhador mais flexível com uma nova qualificação. Assim, a 
educação deve preparar o estudante para o mercado de trabalho, tomando como referência 
o domínio de tecnologias complexas, a criatividade, a inovação e a adaptabilidade (UNESCO, 
2002).

Neste sentido, a Teoria do Capital Humano3 rejuvenesce, para aliar-se ao novo processo 
de desenvolvimento do mundo, onde os serviços e a criatividade são condições sine qua non. 
O eixo agora requer o binômio homem-gente, como bem lembra Paulo Freire, o homem-
pessoa ao invés do homem-máquina, requisitando o desenvolvimento de várias competências 
do ponto de vista profissional, afetivo, psicológico e social (FREIRE, 1996). Mediante isso, a 
educação integral é um recurso imprescindível para assegurar estas novas bases trabalho. Com 
efeito, as diretrizes que norteiam a educação em nível global, atentas a este fato, traçaram 
os princípios gerais da educação para este século. Tais princípios, citados por Delors (2001), 
enfatizam a teoria, o conteúdo, a informação (o aprender a conhecer); a prática, ou seja, as 
habilidades, os saberes necessários à operacionalização de tarefas (o aprender a fazer); o 
plano das interações que os homens estabelecem entre si (o aprender a conviver) e o plano 
dos valores e das atitudes (o aprender a ser). Isso implica que o processo educativo deve 
centralizar o aprendizado de competências que incluem desde uma formação global e sólida, 
uma cultura ampla, à capacidade analítica. Esta capacidade de reflexão e análise requer, 
por um lado, uma postura crítica da interpretação dos rumos da sociedade. Por outro lado, 
impõe, inexoravelmente, a existência da ética, ou seja, a atitude que deve regular a existência 
do indivíduo em uma sociedade globalizada, determinantemente competitiva e que induz as 
pessoas ao individualismo excessivo.  Por este motivo, o principal papel da educação nesse 
processo é o de fazer os alunos pensarem e se orientarem na vida; à escola cabe (re) assumir 
o posto de fomentar esta reflexão e o desenvolvimento integral do indivíduo de maneira 
satisfatória. 
3  A Teoria do Capital Humano foi desenvolvida na década de 1960, por dois economistas que, mais tarde, receberiam o 
prêmio Nobel (Theodore Schultz e Gary Becker). Segundo essa teoria, podemos dizer de forma resumida, que o progresso de um 
país é alavancado pelo investimento em pessoas.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

33
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

Porém, no caso brasileiro, as criticas dirigidas à escola pública revelam o descumprimento 
deste papel, através do descontentamento e insatisfação acerca de sua qualidade, evidenciada 
pelos resultados das avaliações (SAEB, IDEB, PISA, ENEM). Com efeito, segundo a UNESCO 
o índice de repetência no ensino fundamental brasileiro (18,7%) é o mais elevado na 
América Latina ficando acima da média mundial (2,9%). O relatório conclui que problemas 
como a estrutura física precária das escolas e o número baixo de horas em sala de aula são 
determinantes para a qualidade do ensino.

Estes e outros fatores apontados pela literatura mostram que o modelo atual de escola 
no Brasil, não atende aos desafios da realidade, impondo para a mesma um novo formato; 
uma nova identidade que lhe possibilite associar “a instrução escolar a uma forte ação no 
campo da socialização primária e da integração social de contingentes da população ainda em 
grande parte pouco marcados pelo ethos escolar” (CAVALIERE, 2002, p.249). Neste aspecto, 
esta escola necessita ser pensada nos modos de gestão e organização do trabalho escolar, 
na estrutura física das escolas, na estrutura curricular das disciplinas e dos programas, nas 
formas de agrupamento e de acompanhamento dos alunos, incluindo as modalidades de 
recrutamento e de contratação dos professores. Mas, também deve ser pensada como 
preparação para a vida, para a cidadania. Dito de outra forma, ela deve ser pensada como 
a própria epistemologia da vida, no contexto de uma epistemologia escolar, na acepção de 
Schön (2000).

Partindo desta realidade, o Brasil, através do Mistério da Educação iniciou sua política 
de educação integral, já prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional n. 
9394/96 no Art. 34, § 5º “serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 
das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 
tempo integral”. Com efeito, em 2007, através da Portaria Interministerial n.º 17/2007 lança o 
programa Mais Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, 
na perspectiva da Educação Integral. O programa tem como objetivo desenvolver atividades 
sócio-educativas no contraturno escolar, na perspectiva de ampliar tempos, espaços, número 
de atores envolvidos no processo e oportunidades educativas em benefício da melhoria da 
qualidade da educação dos alunos brasileiros. 

Apesar das críticas à escola de tempo integral o Programa capilariza-se no Brasil, de 
modo que, em um ano após sua implantação, aumentou em cinco vezes a quantidade de 
alunos matriculados em escolas de educação básica que já ofereciam, ou passaram a oferecer, 
atividades complementares 2010.  O Censo Escolar de 2008 confirma o aumento do número 
de matriculas na educação em tempo integral, assim: atualmente, mais de 1,3 milhão de 
alunos matriculados no ensino fundamental têm educação em tempo integral, sendo que, 
dos alunos matriculados na rede pública, 4,7% recebem educação integral, contra 1,6% da 
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rede privada de ensino (AMARAL, 2012). 

Neste sentido, Ferreira e Fernandes (2012) afirmam que uma proposta de educação 
em tempo integral precisa ser bem estruturada e organizada, caso contrário, corre o risco de 
representar mais uma sobrecarga de trabalho para os profissionais docentes. Esta foi a mesma 
observação de Arroyo (1988) ao pontuar sobre a consistência do projeto politico-pedagógico 
da escola de tempo integral e o risco do mesmo cair na regulação, de confinamento. Cavaliere 
(2002) identificou que as atividades sócio-integradoras assumem relevância no cotidiano da 
escola, porém ainda pouco explicita e sistematizada. 

Na acepção de Paro (1988) o aumento do tempo da escola requer, a priori, a definição 
por uma educação de qualidade; deve-se pensar, primeiramente, na personalidade integral 
das crianças e como se desenvolver a cidadania. O autor entende que a educação verdadeira 
consiste na passagem da cultura, para o desenvolvimento da cidadania e que construir 
personalidades é preciso educação no sentido integral, que integre vida e escola. Gonçalves 
(2006) corrobora este pensamento deduzindo que somente faz sentido pensar na ampliação 
da jornada escolar, ou seja, na implantação de escolas de tempo integral, se considerarmos 
uma concepção de educação integral com a perspectiva de que o horário expandido represente 
uma ampliação de oportunidades;  que promovam situações de aprendizagens significativas e 
emancipatórias (DEWEY 2002; HABERMAS, 2002). Neste sentido, Alarcão (2001, p.27) conclui 
afirmando que “se quisermos mudar a escola devemos assumi-la enquanto organismo vivo, 
dinâmico, capaz de atuar em situação [...] de interagir e desenvolver-se ecologicamente e de 
aprender a construir conhecimento sobre si próprio neste processo”.

Entretanto, a literatura aponta que apesar do modelo atual de escola de tempo integral 
ter os mesmo princípios escolanovistas, ainda não foi possível estabelecer um consenso 
sobre seus aspectos formativos modelo e escola não significa mudar suas concepções e 
suas práticas. Há, também, as críticas acerca do modelo que o estigmatiza de eleitoreiro, 
onde a motivação seria política e não pedagógica (AMARAL, 2012).

Neste aspecto questionamos, quais práticas educativas estão sendo desenvolvidas na 
escola de tempo integral em Teresina? Como estão constituídas as práticas pedagógicas neste 
modelo de escola?Que concepções de educação integral direcionam as atividades educativas 
dos professores? Quais são os seus sujeitos? Como está organizado o currículo na escola de 
tempo integral? Que saberes desenvolvem no educando? 

Estas indagações auxiliaram para determinar o problema de pesquisa, qual seja: como 
se configura a gestão e organização do trabalho pedagógico nas escolas de tempo integral, da 
rede estadual de ensino em Teresina? Assim, delimitamos como campo de investigação, em 
bairros distintos da capital onde a UFPI já estabelece parceria, seja através do estágio ou de 
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Programas como PIBID, Prodocência ou PET.

Assim, estabelecemos o seguinte objetivo geral para a investigação: compreender como 
se configura a gestão e organização do trabalho pedagógico nas escolas de tempo integral, da 
rede estadual de ensino em Teresina. Além disso, pretendemos descrever a escola de tempo 
integral, seus sujeitos e sua organização curricular; identificar que concepção de educação 
integral move as ações educativas na escola de tempo integral; caracterizar as práticas 
educativas da escola de tempo integral; identificar o Projeto Político Pedagógico que está 
sendo desenvolvido na escola de tempo integral em Teresina; e ainda mapear as escolas de 
tempo integral da rede estadual de ensino do Piauí/Teresina e seus sujeitos.

A nossa ideia é, partindo da inserção no ambiente escolar, compreender a escola de 
tempo integral, seus sujeitos, seus espaços, seus saberes, seu tempo e seu modus operandi, 
tomando como referência as seguintes dimensões: o ambiente educativo, a prática pedagógica, 
a avaliação, a gestão escolar, o currículo, a formação e condições de trabalho dos profissionais 
da escola, o espaço físico escolar e acesso e a permanência e sucesso na escola, em relação 
ao seu contexto. A intenção é entender este modelo de escola e descrever sua epistemologia, 
ou seja, sua construção, gerada na interação de seus sujeitos, sua natureza e seus problemas.

De tal modo, se caracteriza como uma pesquisa inovadora e relevante. Inovadora 
pela incipiência de estudos acerca do tema, no Piauí; relevante por acentuar a capacidade 
de ampliar a produção de conhecimento no interior de programas de pós-graduação, 
colaborando, sobremodo, para revitalizar e aprofundar as discussões acerca da formação 
para a integralidade humana, considerando o modelo de escola de tempo integral.

Acreditamos que esta investigação na medida em que desvela a escola de tempo integral 
em suas dimensões interescolares, colabora para a reflexão sobre as práticas educativas sócio-
integradoras realizadas, trazendo para a discussão elementos que compõem a compreensão 
da formação integral do indivíduo para a contemporaneidade.
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2 METODOLOGIA

Pensar em construir a interpretação de um fenômeno, sobremodo quando este se 
refere a questões concernentes na escola à gestão e organização do trabalho pedagógico na 
escola de tempo integral, como idealizamos, implica preocupar-se com a matriz paradigmática 
em que ele vai ser compreendido. Em vista disso e pela impulsão da força determinante da 
racionalidade dialógico-comunicativa na apreensão das práticas sociais, usamos suas lentes 
sob o olhar da Teoria Crítica, para compreender a própria epistemologia da vida escolar, pelas 
vias de seus sujeitos.

Assim, o estudo que propomos tem abordagem qualitativa e caráter etnometodológico. 
Qualitativa porque fornece uma visão holística do fenômeno investigado, levando em conta 
a relação de reciprocidade entre os seus componentes diante da totalidade da situação. 
A preferência por este tipo de estudo, está no fato de a gestão e organização do trabalho 
pedagógico, explicitadas pelos sujeitos da escola sedimenta-se nas situações reais de sua 
prática, relacionado ao tipo de aluno que tem às condições e aos recursos institucionais, 
bem como as concepções que geram do trabalho educativo no modelo de escola de tempo 
integral (ANDRÉ, 1995). Etnometodológica porque o objeto de estudo impõe a realização de 
uma pesquisa de campo, em que os dados serão coletados na sua fonte natural, in loco, não 
para serem testados, mas serem interpretados e conceitualizados.

Além disso, a etnometodologia, segundo Coulon (1987), permite compreender como 
os membros de uma comunidade dão significado às suas práticas em um contexto específico. 
Caracteriza-se por estudar o etnométodos que os atores utilizam no seu dia-a-dia, que lhes 
permitem viverem juntos, inclusive de maneira conflitiva, e que regem as relações sociais que 
eles mantêm entre si. Este método consiste na busca de patterns subjacentes às aparências 
do texto que são construídos pelos sujeitos para tornar sua realidade legível. “O método 
permite ver as ações dos outros como expressão de patterns e estes patterns permitem ver 
as ações” (COULON, 1987, p. 57).

Neste caso, através das ações, das interações, os atores fazem suas escolhas, constituem 
suas atividades na tentativa de torná-las um todo coerente e significativo. De modo geral a 
etnometodologia consiste na pesquisa empírica dos métodos que o indivíduo usa para dar 
sentido às suas ações cotidianas ao mesmo tempo em que agem, decidem, executam, o que 
segundo Garfinkel (1967 apud COULON,1995) é característico de uma racionalidade oriunda 
das descrições reflexivas produzidas pelos membros de um grupo.  

A abordagem etnometodológica da pesquisa qualitativa oferece condições de 
percebermos os significados expressos, seja pela verbalização dos sujeitos e/ou pelas suas 
ações. Estas condições referem-se às técnicas como a entrevista e a observação participante, 
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os grupos focais, as quais, utilizadas em conjunto, fornecem ao pesquisador elementos 
variados para a interpretação da realidade. Isto implica que a análise do processo em que 
são evidenciados os saberes profissionais dos docentes, in loco, pressupõe o auxílio de 
instrumentos de coleta de dados que venham desvelar realidade observada, isto é a gestão e 
a organização do trabalho nas escolas investigadas.

Optamos assim, pelo questionário e entrevista semi-estruturados, a observação 
participante e os grupos focais. A opção pelos primeiros deve-se ao fato de que interpretamos 
as representações implícitas, carregadas de sentido, sobre os saberes constituídos na ação 
educativa no modelo da escola integral. Tais instrumentos foram testados e rigorosamente 
revisados antes de serem aplicados aos sujeitos, para serem analisados, conforme expomos 
nos resultados.

A pesquisa teve como lócus de investigação 2 (duas) escolas públicas estaduais, de 
Tempo Integral. A primeira sendo o C.E.T.I. Professor Darcy Araújo, situada na Av. Nossa 
Senhora de Fátima s/n, no bairro de Fátima, sendo uma escola de tempo integral que oferta 
o Ensino Fundamental do 4º ao 9º ano e Ensino Médio do 1º ao 3º ano. A segunda escola é o 
C.E.T.I. Governador Freitas Neto, localizada na Av. Capitão Wanderlei s/n, no bairro Piçarreira, 
e consiste também em uma escola de tempo integral, ofertando todo o Ensino Fundamental 
e o Ensino Médio. Ambas estão localizadas na cidade de Teresina-PI.

Efetuamos a observação do cotidiano da escola, com visitas as duas escolas pesquisadas. 
Além disso, utilizamos a análise documental, tanto pelo uso do Projeto Político Pedagógico da 
escola, como do banco de dados do INEP, sejam referentes ao Censo Escolar, à Prova Brasil, 
ao ENEM, ao IDEB o ao PISA, para subsidiar as discussões e análises da realidade educacional 
brasileira, especificamente a do Piauí, no que tange a educação básica.

O projeto foi desenvolvido no período de 2013 a 2015, conforme apresentamos no 
cronograma a seguir:
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Quadro 1 – Cronograma de execução do OBEDUC/UFPI.

Atividade Inicio Fim

1. Seleção de bolsistas/Implementação de bolsas. 03/2013 04/2013

2. Realização de um Seminário para apresentação do Programa. 03/2013 04/2013

3. Levantamento e seleção do material bibliográfico. 05/2013 12/2013

4. Estudo do material bibliográfico referente às categorias centrais de investigação 
enfatizando as políticas de implementação de políticas para a educação básica.

05/2013 12/2013

5. Levantamento e seleção de dados quantitativos, utilizando o banco de dados 
do INEP.

05/2013 07/2013

6. Sistematização das leituras para elaboração do referencial teórico e da 
metodologia.

05/2013 12/2013

7. Realização de cursos e palestras no interior do OBEDUC. 06/2013 02/2015

8. Inserção no campo de pesquisa. 08/2013 08/2013
9. Aplicação de questionários/entrevistas. 08/2013 10/2013

10. Transcrição das entrevistas. 11/2013 02/2014

11. Relatório parcial. 12/2013 12/2013
12. Transcrição de questionários e entrevistas. 11/2013 02/2014

13. Realização observação participante. 02/2014 05/2014
14. Transcrição das discussões dos grupos focais. 06/2014 08/2014
15. Organização, tratamento e análise das informações segundo as temáticas e 

categorias do quadro teórico (Sistematização dos dados coletados).
06/2014 10/2014

16. Participação em congressos para apresentação de resultados parciais. 08/2013 02/2015
17. Relatório parcial. 12/2014 12/1204

18. Relatório final. 02/2015 02/2015
19. Publicação de um livro contendo os resultados da pesquisa. 08/2014 02/2015
20. Realização de seminário local para apresentação dos resultados da pesquisa. 03/2015 03/2015

Fonte: Projeto OBEDUC/UFPI, 2013.

Deste modo, através da realização deste projeto pudemos compreender a gestão e 
organização do trabalho educativo na escola de tempo integral, através de um recorte 
demarcando como área de investigação as duas escolas da rede estadual de ensino de 
Teresina, situadas em zonas distintas. 

Os sujeitos foram constituídos pelos professores, alunos, diretores e coordenador 
pedagógico das escolas conveniadas, onde trabalhamos colaborativamente com todos eles. 
Em principio, foram entrevistados professores, diretores e coordenadores. Em seguida, 
utilizamos os questionários, para uma melhor compreensão da constituição epistemológica 
do modelo de escola desenvolvido.

Estas técnicas permitiram identificar procedimentos e estratégias que eles usam para 
construir sua prática pedagógica e torná-la familiar e significativa, bem como a forma como 
planejam as atividades sócio-integradoras na escola de tempo integral e qual o sentido e 
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a eficácia desta escola. Isso significa que nossa interpretação fez-se a partir da análise da 
conversação proveniente da etnometodologia, cujo método documentário de interpretação 
permite retirar padrões de sentido para as falas dos sujeitos, ou seja, os temas, as categorias; 
porém, com o apoio da hermenêutica. Nosso enfoque é narrativo-interpretativo e estuda a 
voz dos atores escolares que são desprendidas por pensamentos e razões que não são restritas 
à subjetividade apenas, uma vez que eles são socialmente construídos (TARDIF, 2002).  

3  RESULTADOS 

Apesar de este projeto ser caracterizado como local, o mesmo agregou mais dois 
projetos estudos no interior do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Epistemologia da 
Prática Profissional - NIPEPP. O primeiro trata de uma investigação do “Plano Nacional de 
Formação dos Professores da Educação Básica e a constituição da epistemologia da prática 
docente: um estudo sobre a formação docente desenvolvida pela UFPI, no âmbito do PARFOR”. 
O segundo, no campo do currículo intitulado de “A constituição do perfil dos profissionais da 
área médica: uma análise da racionalidade da dimensão didático-pedagógica do Curso de 
Medicina da UFPI”. Ambos realizados no interior do PIBIC.

A seleção de bolsistas ocorreu através de um edital específico, em que foram explicitados 
os princípios teórico-metodológicos do Observatório da Educação (OBEDUC) e as condições 
do programa. Os bolsistas de mestrado foram aqueles que já haviam sido selecionados para 
o programa. Os professores colaboradores foram convidados considerando a mesma linha de 
pesquisa e o interesse pela temática. 

Assim, a equipe integrou em 2013, três alunos bolsistas de mestrado; oito alunos dos 
cursos de licenciatura; três professores da educação básica; dois alunos bolsistas de Programa 
de Iniciação Científica (PIBIC), que possuíam bolsas em nível de UFPI e de CNPq; uma aluna de 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e um professor colaborador que estiveram envolvidos 
na discussão acerca da educação integral, na constituição de competências e do papel da 
escola no século XXI, especificamente o modelo de escola de tempo integral e suas práticas 
educativas na perspectiva da formação da integralidade do educando.

O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPI já dispõe de uma infraestrutura 
para realização desta pesquisa, como por exemplo, laboratórios de informática e sala de 
estudos. Além disso, o Centro de Ciências da Educação implantou ainda em 2013, no centro de 
Ciências da Educação, um LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação de educadores), que 
permitiu a realização de reuniões e formações continuadas do grupo de estudo constituído 
no projeto. Ressalte-se que as temáticas que aqui discutidas, perpassam a epistemologia da 
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prática, porque implica na forma como o conhecimento é construído, seja na escola, seja na 
universidade. Uma vez que todos os participantes estiveram vinculados ao NIPEPP, tendo sido 
acompanhados de maneira natural.

A realização deste projeto nos possibilitou, ainda, a ampliação da produção científica, 
tecnológica e de informação sobre a escola de tempo integral na perspectiva da integralidade 
da formação humana. 

Após a conclusão da pesquisa, apresentamos os resultados obtidos com o 
desenvolvimento deste projeto, de grande contribuição para a sociedade acadêmica e 
comunidade educacional em geral. A seguir, seguem os principais resultados da realização do 
projeto OBEDUC/UFPI. Neste aspecto, iniciaremos com uma breve apresentação das escolas 
participantes do Projeto, seguido das produções desenvolvidas e dos  seus impactos.

3.1 ESCOLAS ENVOLVIDAS NO PROJETO 

Atualmente, o Estado conta com 44 (quarenta e quatro) centros que estão em 
funcionamento em todo o Piauí. Apenas em Teresina, 14 (quatorze) centros instalados e que 
atendem estudantes de diversas zonas da cidade. 

Tabela 1 – Número de Escolas e de Alunos Matriculados em escolas de tempo integral regular.

Modalidade/

Localização
N. Escolas Creche Pré-Esc. Fundamental I Fundamental II

Ens. 

Médio

Matriculas 

Total

Brasil 246.414 1.018.081 300.121 1.267.335 775.330 230.398

3.642.020
Piauí 8.811 507 675 1.1982 14.142 4.910

Teresina 780 314 427 7.281 8.630 1.887

Total 25.6005 1.018.902 301.223 1.286.598 79.8102 23.7195

Fonte: Dados do INEP. 2013

Destes centros optamos por compreender a epistemologia da prática escolar de duas 
as escolas pesquisadas, O C.E.T.I. Professor Darcy Araújo e C.E.T.I. Governador Freitas Neto, 
ambas são escolas públicas estaduais, ambas localizadas na zona leste da cidade de Teresina-
PI. 

O C.E.T.I. Professor Darcy Araújo, suas atividades iniciam as 07h e encerram às 16h0min, 
ofertando o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino Médio do 1º ao 3º ano. Durante 
todo dia, os alunos recebem 3 refeições: lanche pela manhã, almoço e o lanche da tarde. A 
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escola também contempla projetos do Programa Mais Educação.

Figura 1 - C.E.T.I. Professor Darcy Araújo. Fonte: Autoras, 2014.

No quadro 1, apresentamos alguns dados da caracterização da escola, segundo os 
dados obtidos ao longo das pesquisas realizadas no âmbito do desenvolvimento do projeto.

Quadro 2 - Dados do C.E.T.I. Professor Darcy Araújo.

CATEGORIAS QUANTIDADE

Alunos: 330
Alunos especiais: 04

Professores: 21

Ensino fundamental menor: 03 Turmas

Ensino fundamental maior: 05 Turmas

Ensino médio: 
01 Turma do 1º ano

01 Turma do 2º ano

IDEB 5,5 (9º ano) e 6,0 (5º ano)

Fonte: Elaboração da autora. Dados 2013.

 
 Acerca do C.E.T.I. Governador Freitas Neto, seu funcionamento acontece de 07h20min 

às 16h40min, sendo que neste ocorrem 9 aulas com duração de 50 minutos cada. A escola 
oferta todo o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Observamos que, diariamente, antes do 
início das aulas os alunos tem um momento de confraternização; onde se realiza apresentações 
como danças, peças e outras atividades como forma de fomentar maior interação entre os 
alunos.
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 Figura 2 - C.E.T.I. Governador Freitas Neto. Fonte: Autoras, 2014.

 
 A escola é conhecida pelos moradores do bairro pelo nome de “escolão”, pois dispõe 

de ampla estrutura. Entre as diversas atividades que realiza decorrente da sua modalidade 
integral de funcionam, a escola é uma das instituições que trabalha com o programa Mais 
Educação.

No Quadro 2 apresentamos os dados da caracterização da escola, conforme as pesquisas 
realizadas.

Quadro 3 - Dados do C.E.T.I. Governador Freitas Neto.

CATEGORIAS QUANTIDADE
Alunos: Quantidade
Alunos especiais: 788

Professores: 19

Ensino fundamental menor: 47

Ensino fundamental maior: 11 Turmas

Ensino médio: 
13 Turmas

02 Turmas do 1º ano

IDEB 02 Turmas do 2º ano

Fonte: Elaboração das autoras. Dados 2013.

 Há vários projetos referentes ao Programa Mais Educação como: Esporte e 
Lazer; Programa; Educação Direitos Humanos; Rádio Escola; Teatro; Banda Fanfarra e 
Acompanhamento Pedagógico, dentre outros.
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 No Brasil, o Programa Mais Educação constitui a política pública mais recente voltada 
para expansão da educação de tempo integral nas escolas públicas de todo país. O mesmo foi 
Instituído pela Portaria Interministerial n. 17 de 2007, no âmbito do Plano de Desenvolvimento 
da Educação, e regulamentado pelo Decreto 7.083 de 2010, tendo como estratégia principal a 
ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral.

Os monitores do programa são profissionais responsáveis por realizarem trabalhos de 
natureza voluntária, nos termos da Lei n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e farão jus a 
um ressarcimento pelas despesas com transporte e alimentação derivadas da prestação do 
serviço. Eles são selecionados pela gestão da escola de acordo com os objetivos traçados e a 
realidade social da comunidade em que a instituição de ensino se localiza. 

O ressarcimento é de R$80,00 (oitenta reais) por cada turma de escola da zona urbana 
e R$120,00 (cento e vinte reais) por turma de escola da zona rural monitorada. E a carga 
horária destes educadores voluntários varia de acordo com o número de turmas em que 
ministram os cursos, bem como do plano de atividades elaborado pela escola. 

 Ao tratar da escola de tempo integral, logo somos levados a pensar na ampliação de 
tempo e espaços para que sejam desenvolvidas as atividades propostas, a fim de promover 
o desenvolvimento integral dos alunos. Segundo Soares (2012), é importante favorecer essa 
ampliação do tempo e espaço na escola para o aluno, pois isso favorece a possibilidade de 
ações didáticas com maior qualidade, por meio de atividades socioeducativas, consoantes ao 
projeto desenvolvido pela instituição de ensino.

Ou seja, não basta apenas pensar na quantidade de tempo que esse aluno permanecerá 
dentro da escola, mas em oportunidades qualitativas de ensino, onde os conteúdos propostos 
possam ser revestidos de significados para o educando, para que o mesmo protagonize o 
processo ensino e de aprendizagem.

3.2 PRODUÇÕES DESENVOLVIDAS 

A produção científica foi um dos nossos principais resultados, que disseminou as 
pesquisas realizadas ao longo desses dois anos de atuação do projeto, em que os alunos 
bolsistas desenvolveram trabalhos de diversas naturezas. A seguir, na Tabela 2, apresentamos 
as produções desenvolvidas no período de 2014 a 2016.
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Tabela 2 – Produções desenvolvidas pelos bolsistas do OBEDUC/UFPI. 2014-2016.

TIPOS DE PRODUÇÕES TÍTULOS

DISSERTAÇÕES

A prática do Coordenador Pedagógico no contexto da Escola de 
Tempo Integral: desafios da Educação Integral e Integrada. 2015. 

A racionalidade pedagógica do professor de escola de tempo 
integral e sua interface com o currículo. 2016. 

LIVROS
Conversas Pedagógicas: a epistemologia da escola de tempo 
integral. 2015.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DE GRADUAÇÃO

A organização do trabalho pedagógico na escola de tempo integral: 
uma experiência no CETI Freitas Neto. 2014.
A implantação do tempo integral no CEFTI Professor Raldir 
Cavalcante Bastos. 2014.

A Prática do supervisor do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação a Docência no contexto da escola tempo integral. 2015.
As contribuições do coordenador pedagógico no contexto escolar: 
um estudo na Escola Municipal Esther Couto na cidade de Teresina-
PI. 2016.

TRABALHOS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - PIBIC

Os gestores da escola de tempo integral: seus saberes e suas 
possibilidades. 2015. 
A articulação da gestão escolar com os monitores do programa 
mais educação na perspectiva da integralidade humana na escola 
de tempo integral. 2015.
A gestão da construção dos diferentes saberes da docência no 
estágio obrigatório dos alunos dos cursos de licenciatura na escola 
de tempo integral. 2016.

Fonte: Dados das autoras, 2016.

Os trabalhos listados acimas estão publicados em livros e anais de eventos, 
proporcionando a divulgação dessas pesquisas no meio científico. Além disso, os participantes 
vinculados ao projeto também estiveram envolvidos em eventos científicos, tanto na 
organização, quanto participação, conforme trazemos abaixo.

1.  VII Colóquio Nacional da Afirse, realizado em Mossoró – RN (setembro de 2013). 
Participação no VII Colóquio Nacional da Afirse, realizado em Mossoró – RN. 2013. 

2. I Colóquio de Pesquisas, Aprendizagens e Práticas em Educação - I CPAPE, promovido 
pelo NIPEEPP, no âmbito do OBEDUC/UFPI. 2014.
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3. III Encontro de Iniciação a Docência – ENID/UFPI. 2014.

4. VIII Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade, realizado em São 
Cristóvão-SE. 2014.

5. Organização e participação do I SIMCOP/UFPI (Simpósio dos Coordenadores do Pibid 
da UFPI). 2014.

Figura 3 – Comissão Organizadora do I CPAPE/UFPI, composta pelos participantes do OBEDUC/UFPI. 
Presença do Prof. Dr. Antonio Nóvoa. Fonte: Autoras, 2014.

A participação nos eventos científicos também possibilitou a produção de trabalhos 
sob a forma de artigos e/ou resumos expandidos, nos quais listamos alguns deles na Tabela 3:
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Tabela 3 – Participação nos eventos científicos e trabalhos apresentados.
NATUREZA DA 

PRODUÇÃO TÍTULO EVENTO

Artigo
O cotidiano da escola de tempo integral: discutindo 
concepções e experiências da práxis docente.

I seminário Internacional 
de Educação Integral, Belo 
Horizonte-MG. 2014.

Resumo expandido

Escola de Tempo Integral: discutindo concepções e 
experiências no cotidiano da práxis docente. III Encontro de Iniciação a 

Docência (ENID/UFPI).Perspectiva Histórica da Escola de Tempo Integral no 
Brasil: um recorte temporal de 1930 aos dias atuais.

Artigo A utilização de jogos didáticos na visão dos professores 
de ciências da Educação de Jovens e Adultos.

VIII Colóquio Internacional 
de Educação e 

Contemporaneidade, 
realizado em São Cristóvão-

SE.

Resumo Expandido

Revisão Integrativa aplicada a educação: olhares sobre 
a escola de tempo integral.

I Colóquio de Pesquisas, 
Aprendizagens e Práticas em 

Educação (CPAPE/UFPI).

A importância de práticas educativas para a educação 
ambiental: discutindo conceitos no cotidiano escolar.
A perspectiva de currículo na Escola de Tempo Integral: 
reflexões preliminares.
 Um estudo sobre a organização do trabalho pedagógico 
na Escola de Tempo Integral.
O pedagogo no contexto da escola de tempo integral: 
novas atribuições, desafios, possibilidades.
O olhar do coordenador pedagógico sobre a formação 
continuada de professores que atuam na Educação 
Integral em duas Escolas de Tempo Integral em Teresina.

Fonte: Dados das autoras, 2016.

A seguir, trazemos os impactos do Projeto para os alunos, escolas conveniadas e para 
as licenciaturas.

4.3 OS IMPACTOS DO OBEDUC/UFPI

A participação dos bolsistas junto ao OBEDUC/UFPI culminou em diversos impactos 
tanto nos participantes, quanto nas escolas conveniadas e para os cursos de licenciatura. 
Assim, para os alunos podemos apontar alguns dos impactos que a participação no 
projeto possibilitou: aprendizagem de competências e habilidades pessoais e da pesquisa; 
desenvolvimento de habilidades de criação e execução atividades de leitura e de pesquisa; 
conhecimento das implicações pedagógicas, psicológicas, éticas, políticas, estéticas, sociais 
e econômicas da pesquisa e da educação; conhecimento da realidade da escola pública; 
consciência da realidade local da escola pública, valorizando-a como espaço para a sua 
formação; maior desenvoltura na apresentação de seminários; aprendizado de metodologias 
de pesquisa; segurança em relação aos conteúdos trabalhados; desenvolvimento da 
autonomia intelectual; aprendizagem de concepções humanistas da educação; da crença na 
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dialogicidade como caminho da humanização; consciência da relevância da pesquisa como 
ferramenta de desenvolvimento profissional e melhoria do contexto escolar.

Observamos assim, no relato de uma das bolsistas participantes do OBEDUC/UFPI:

A ideia do Observatório da Educação vem explicita nas suas contribuições em três principais 
vertentes: no âmbito pessoal dos alunos de graduação e pós-graduação que compõem o 
grupo; no âmbito da escola; e no âmbito da universidade. Assim, o Observatório da Educação 
da UFPI como um programa de grande valia, tanto por suas contribuições a nossa formação 
em particular, quanto às contribuições sociais que trouxe a escola e a universidade. (Aluna 
Bolsista de Pós-Graduação)

Com relação às escolas conveniadas, podemos afirmar que sua participação possibilitou 
uma integração mais efetiva da UFPI com elas, através do desenvolvimento de atividades que 
incentivem a curiosidade e o prazer do aprendizado, além do desenvolvimento da formação 
continuada dos professores, com reflexões sobre a educação e as perspectivas da educação 
integral, que proporcionam melhoria à aprendizagem dos alunos. 

Os relatos das coordenadoras pedagógicas das duas escolas conveniadas, e que também 
são integrantes do NIPEPP afirmam a importância do Observatório da Educação, pois ele: 

[...] oportunizou cada participante a conhecer o que é escola de tempo integral ao longo 
da história. Conhecemos diferentes concepções pedagógicas que se incorporam a noção 
de educação integral com uma perspectiva holística dos conteúdos culturais. Conhecemos 
a prática pedagógica dos professores nessas escolas com todos os desafios que demanda 
a escola de tempo integral e com isso, a oportunidade de produzirem e publicarem artigos 
científicos, resumos expandidos e apresentarem até em outros estados. (Coordenadora 
Pedagógica do CETI Darcy Araújo)

Dentro da escola as atividades são melhores conduzidas, facilitam os relacionamentos com 
todos que fazem parte da equipe escolar, isso reflete de maneira positiva com nossos alunos e 
professores melhorando a condução dos trabalhos e nos orientando a motivar e impulsionar 
os sujeitos (alunos) para protagonizarem suas vidas. Por tanto, diante de tantos benefícios 
quero agradecer pela oportunidade de participar da pesquisa. (Coordenadora Pedagógica 
CETI Freitas Neto)

 Além disso, a realização dos eventos III ENID - Encontro de Iniciação a Docência da UFPI 
e I - CEPAPE I - Colóquio de pesquisa, Aprendizagens e Práticas em Educação, na UFPI foi de 
grande contribuição para os cursos dos cursos de licenciatura, que além de participarem do 
evento, também estiveram na comissão organizadora, recebendo certificação e desenvolvendo 
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habilidades e competências no trabalho em equipe.

Os oito alunos envolvidos apresentaram avanços no desenvolvimento de competências 
e habilidades relativas ao desempenho acadêmico e este aspecto, traz melhorias às 
licenciaturas, ainda que de forma tímida. Porém, na pós-graduação, os impactos são maiores, 
em razão dos três mestrandos bolsistas envolvidos terem dedicação exclusiva ao projeto e ao 
curso.

O OBEDUC/UFPI também promoveu a realização de cursos, como de Primeiros 
Socorros, Relações Interpessoais para Professores; palestras com a Profa. Dra. Marta Scarpato, 
Doutora em Educação (PUC-SP), dentre outros que contribuíram para a formação de todos os 
participantes do observatório e do núcleo de pesquisa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a temática da escola de tempo integral seja frequente em alguns discursos, ainda 
é pouco estudada, o que implica a necessidade de ampliação dos debates que estabeleçam, 
de modo substantivo, elementos que auxiliem a compreender e construir as práticas de 
educação integral existentes. Além disso, por compor a agenda da política educacional no 
governo, cuja meta é a de que todas as escolas façam adesão ao modelo de tempo integral, 
entendemos ser relevante focar o olhar para as escolas que já aderiam ao modelo no Piauí, 
especificamente as escolas estaduais da capital.

A disseminação dos resultados da pesquisa ocorreu principalmente através das 
publicações de artigos completos ou resumos expandidos em eventos científicos da área da 
educação tanto em nível local, regional, quanto internacional. Além disso, a organização/
publicação do livro sobre a escola de tempo integral e a educação integral, “Conversas 
Pedagógicas: a epistemologia da escola de tempo integral”. 

A proposta do OBEDUC é inovadora; dinamiza as ações voltadas à formação de 
pesquisadores e de professores no âmbito da UFPI, pois oportuniza aos estudantes da 
graduação e da pós-graduação a participação em experiências teórico-metodológicas e 
práticas de pesquisa no lócus escolar, o que favorece sua inserção na escola pública.

 E, do mesmo modo, oportuniza ao professor da escola conveniada o seu desenvolvimento 
profissional, uma vez que o programa requer estudos aprofundados das teorias da educação 
e da pesquisa.

O fomento financeiro subsidia o conhecimento, a aprendizagem, as reflexões e a produção científica, 
pois tornou-se notório o amadurecimento intelectual de seus membros, nas atividades desenvolvidas, nas 
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participações de cursos, minicursos, seminários, congressos e colóquios no estado e no país. O OBEDUC 
oportunizou a seus membros experiências teórico-metodológicas, epistemológicas e de pesquisa, que veio a 
proporcionar a reflexão acerca da educação como um todo.

Portanto, a realização desta pesquisa por um lado fomentou a produção acadêmica 
sobre o tema, articulando a interação entre a pós-graduação, as licenciaturas e as escolas da 
rede pública de educação básica. Esta articulação decorreu do envolvimento da equipe da 
pesquisa composta por professores e alunos do Programa de Pós–Graduação em Educação 
da UFPI, professores da educação básica e alunos e professores de cursos de licenciatura. 
Por outro lado, auxiliou na implantação de ações de formação continuada de professores da 
educação básica, considerando a parceria estabelecida entre a escola e a universidade. 

Nossas experiências mostram impactos relevantes do OBEDUC para a educação, 
principalmente no desenvolvimento profissional dos discentes e docentes envolvidos, no 
aumento da produção bibliográfica e participação em eventos da área. 
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Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados parciais alcançados pelo projeto Obeduc Determinantes da Equidade no 
Ensino Superior: uma análise da variabilidade dos resultados de concluintes cotistas e não-cotistas. Este projeto tem sido realizado 
pelos Programas de Pós-Graduação em Educação e Pós-Graduação em Economia (UFBA) com o apoio do Obeduc/Capes, desde 
2013.  No âmbito do projeto diversas pesquisas tem sido desenvolvidas buscando discutir questões relacionadas à política de 
ações afirmativas, equidade, desempenho acadêmico e permanência dos estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Antes de apresentar os resultados parciais, o presente artigo faz uma breve discussão sobre os temas relacionados ao projeto 
necessária para uma melhor compreensão dos caminhos traçados e resultados encontrados. Além da introdução, este artigo 
discute equidade e determinantes do desempenho no ensino superior para então apresentar alguns resultados obtidos pelo 
projeto e as considerações finais.
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Abstract

This article aims to present the partial results achieved by Obeduc project Equity Determinants in Higher Education: an analysis 
of the variability of the results of shareholders graduates and non-shareholders. This project has been conducted by the Graduate 
Programs in Education and Graduate Studies in Economics (UFBA) with the support of Obeduc/Capes, since 2013. In the project’s 
context, several researches has been developed seeking to discuss issues related to affirmative actions policy, equity, academic 
performance and retention of students of Federal University of Bahia (UFBA). Before presenting the partial results, this article does 
a brief discussion of the issues related to the project necessary for a better understanding of the ways and paths results found. 
Besides the introduction, this article discusses equity and determinants of performance in higher education and then present 
some results of the project and final considerations

Key-words: Equity, Higher Education, Affirmative Actions.
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Introdução

Desempenho acadêmico é uma expressão utilizada para qualificar os resultados obtidos 
por alunos, no âmbito escolar. Ele pode indicar a aquisição dos conteúdos programáticos, de 
competências e habilidades e serem aferidos por variados indicadores: escore final ou parcial, 
produção científica e extensionista, quantidade de inovações, entre outras. 

No presente trabalho, desempenho acadêmico foi tomado como expressão da 
aprendizagem do aluno no momento da conclusão do seu curso de graduação, aferida de 
três modos distintos: por um coeficiente de rendimento escolar, uma média das notas finais 
das disciplinas cursadas ao longo da graduação e pelo escore obtido no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes, o ENADE. 

O estudo sobre fatores associados ao desempenho acadêmico localiza-se em um vasto 
e complexo campo de conhecimento que mobiliza pesquisadores de centros de ensino e 
pesquisa de várias partes do mundo. O estudo pioneiro e de maior repercussão na academia 
ficou mundialmente conhecido como o relatório Coleman, publicado nos Estados Unidos, na 
década de 1960, mas focado na educação básica (BROOKE, N e SOARES, J. F).   

As pesquisas sobre fatores associados a aprendizagem dos alunos chegaram ao Brasil 
e se intensificaram com o debate sobre a qualidade da educação do país, com a adoção das 
avaliações externas de finais de ciclo do ensino básico (Prova Brasil e  Enem), do ensino superior 
- o ENADE e a necessidade de racionalizar os recursos alocados para o setor, sobretudo, em 
um contexto de crise e discussão dos limites da ação estatal e questionamento da eficiência 
dos gastos sociais. 

O campo da pesquisa sobre fatores associados à aprendizagem é também designado 
de escola eficaz. Ele utiliza hegemonicamente abordagens quantitativas, recorrendo a 
sofisticados modelos de análise estatísticas, importando conceitos como inputs ou insumos 
escolares e outputs ou resultados, das ciências sociais aplicadas e exatas, algo que ainda 
encontra alguma resistência localizada nos centros de formação de professores. 

Nesta abordagem, a análise da produção de educação é análoga à de uma função 
de produção em que o resultado da produção de educação é obtido pela combinação de 
diferentes insumos que podem ser agrupados em insumos ou recursos escolares, background 
familiar e fatores associados ao ambiente socioeconômico/geográfico do qual o estudante 
faz parte. 

Deste modo, o resultado da produção de educação pode ser representado pelo 
desempenho acadêmico ou mesmo a taxa de alunos que concluem dada etapa do ensino. 
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Em termos estatísticos, o desempenho acadêmico é a variável dependente enquanto renda, 
escolaridade dos pais, raça/etnia, tipo de escola, idade do aluno, tempo dedicado aos estudos, 
experiência com pesquisa, formação e dedicação do professor, tamanho de turma, entre 
outras, são as variáveis independentes ou explicativas do modelo de função de produção da 
educação.

Embora a expressão “escola eficaz” denote uma etapa básica da formação, na literatura 
ela é aplicada para a instituição escolar  independente do nível de formação –  básico ou 
superior.  Uma escola eficaz seria, na definição de Mortimore (1991), aquela onde o progresso 
do aluno vai além do que seria esperado, levando em consideração as suas características 
pessoais, sua situação social, cultural e econômica, bem como seu conhecimento prévio. 
Nela, o êxito educativo independe da  origem social, raça/etnia ou gênero.

Há um segundo conceito importante neste campo de conhecimento – o de equidade 
escolar. Este, mais associado a ideia de justiça, de distribuição igualitária da aprendizagem. 
Ou seja, duas turmas podem apresentar a mesma medida de eficácia (por exemplo, uma nota 
média 8) mas com medidas de equidade (homogeneidade) diferentes. E quais seriam estas 
medidas de equidade? 

Para Nascimento e Verhine (2009) elas podem ser agrupadas em duas categorias: as de 
tipo I e de tipo II. As medidas do tipo I seriam utilizadas para análises univariadas enquanto as 
do tipo II seriam para os casos associando uma variável dependente com uma independente. 
Pode-se aferir a equidade da distribuição da aprendizagem pelo desvio-padrão, percentis e 
Índice McLoone. As medidas de equidade envolvendo associação de variáveis (tipo II) seriam 
os coeficientes de inclinação, de elasticidade e de correlação.

Equidade e determinantes do desempenho no ensino superior

A bibliografia sobre fatores associados ou determinantes da aprendizagem no ensino 
superior é escassa e recente no Brasil. Ela foi estimulada pela disponibilização de bases de 
dados do ENADE, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
– INEP e, de algum modo, pela necessidade de responder aos receios de “rebaixamento” da 
universidade com a implantação do sistema de cotas sociais e raciais. 

A discussão sobre determinantes ou fatores associados ao desempenho é parte do 
conceito de escola justa (Dubet, 2004), com equidade no acesso, na permanência e na 
aprendizagem. Uma boa discussão sobre equidade no acesso ao ensino superior o leitor 
encontrará em Avena e Verhine (2013). Reportando-se a dois relatórios da Organização para 
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a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, os autores reportam que 

a equidade ocorre, segundo a dimensão de justiça, quando circunstâncias de gênero, 
de status socioeconômico ou de origem étnica não são obstáculos para que se alcance o 
potencial educacional do indivíduo. Quanto à equidade na educação superior, no segundo 
Relatório é dito que ela ocorre se essas mesmas e outras circunstâncias (se o indivíduo tem 
status de imigrante, lugar de residência, incapacidade ou idade) não prejudicam a realização 
desse potencial no acesso, na participação e no produto desse nível educacional (AVENA & 
VERHINE, 2013, p. 2)

Dada a diversidade de instituições de ensino superior no Brasil, públicas e privadas, 
com diferentes formas de organização acadêmicas (faculdades, centros universitários 
e universidades), com variados níveis de qualidade, um campo de estudos associado é 
o desempenho destas instituições e os determinantes da sua qualidade – a avaliação 
institucional. 

Catunda e Verhine (2012) estudaram os determinantes da qualidade de 2.939 cursos 
e 1.035.765 alunos de administração e o leitor encontrará resultados que associam o 
desempenho dos estudantes e das instituições a partir de 11 variáveis agrupadas em três 
dimensões.  Alguns dos achados mais importantes da pesquisa, decorrentes das análises 
efetuadas, são apresentados a seguir:

1. Cursos de universidades, públicas e com alta concorrência ter 14,4 vezes mais chances de ob-
ter resultado superior no ENADE – Conceito e 2,4 vezes mais chances de obter resultado superior no 
IDD – Conceito, comparando-se com cursos de faculdades, particulares e com baixa concorrência. 

2.  Cursos de instituições com mais professores do quadro, experientes e mais dedicados à pes-
quisa apresentaram 3,1 vezes mais chances de obter resultado superior no ENADE – Conceito, com-
parando-se com cursos de instituições que possuíam mais professores horistas, menos experientes e 
pouco dedicados à pesquisa. 

3. Cursos de instituições com uma quantidade menor de alunos por professor e professor doutor, 
apresentaram 2,4 vezes mais chances de obter resultado superior no ENADE – Conceito e 1,5 vezes 
mais chances de obter resultado superior no IDD – Conceito, comparando-se com cursos de institui-
ções com mais alunos por professor e professor doutor. • Com os dados analisados, ficou evidente 
que Instituições de Ensino Superior (IES) de diferentes contextos municipais apresentaram resultados 
diferentes. IES de municípios mais ricos e mais desenvolvidos apresentaram 1,6 vezes mais chances de 
obter melhores resultados no ENADE – Conceito, comparando-se com IES de municípios mais pobres 
e menos desenvolvidos. 

4.  Alunos em condição socioeconômica mais favorecida apresentaram 1,7 vezes mais chances 
de obter um resultado superior no Desempenho Geral no ENADE, comparando-se com alunos em 
condição socioeconômica menos favorecida.  Alunos que se dedicaram mais, ou seja, aqueles com 
mais horas de semanais de estudo e que participaram de atividades acadêmicas apresentaram 1,4 
vezes mais chances de obter resultado superior no Desempenho Geral no ENADE, comparando-se 
com alunos com menos horas semanais de estudos e que não participaram de atividades acadêmicas.  
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Alunos que frequentaram mais a biblioteca leram mais livros e utilizaram mais o acervo físico para 
suas pesquisas aumentaram em 15% suas chances de obter resultado superior no Desempenho Geral 
no ENADE, comparando-se com alunos que frequentaram menos a biblioteca, leram menos livros e 
utilizaram mais a internet. (CATUNDA e VERHINE, 2012, p. 112-113)

Moriconi e Nascimento (2014) avaliaram os fatores associados ao desempenho dos 
novos engenheiros formados no Brasil, com dados do Enade (Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes) 2011. Para os autores,

os resultados reforçam a percepção geral de que cursos seletivos de instituições públicas se 
destacam na formação de engenheiros, mas também apontam a importância, em muitos 
cursos, da disponibilidade do professor para atendimento fora do horário de aula. Na média, 
aferiram desempenho melhor os alunos que cursaram o ensino superior na idade correta e 
que fizeram o ensino médio em escolas públicas, os alunos do sexo masculino e os que se 
declararam brancos. (MORICONI & NASCIMENTO, 2014, p. 11)

As análises de Moriconi e Nascimento (2014) não foram recortadas para comparar 
desempenho de cotistas com não-cotistas. 

Já Peixoto et al (2013) compararam o desempenho acadêmico de cotistas e não-cotistas  
(26.175 alunos)  matriculados na Universidade Federal da Bahia. Os autores observaram um 
desempenho geral superior dos não-cotistas. Quando os dados foram desagregados por área 
de conhecimento, os cotistas só superaram o desempenho de não cotistas nas áreas de artes 
e de humanidades, onde a concorrência é baixa ou média.   

Para os autores, o déficit da formação básica, principalmente no domínio de matemática 
e uma cultura avaliativa mais “frouxa” nestas áreas seriam parte importante da explicação 
destes resultados. Além disto, eles ressaltam a natureza do conhecimento mais cumulativo 
nas áreas das ciências naturais, o que deixaria em desvantagem aqueles alunos cuja formação 
básica deu-se na escola pública.  

Os resultados obtidos por Peixoto convergem com os de Cunha (2012), analisando o 
desempenho de cotistas e não-cotistas da Universidade de Brasília – UNB. No que diz respeito 
às diferenças de perfis na demanda por vagas, ela observou: 

a preferência de cotistas  pelos cursos menos concorridos que, em geral, exigem menor 
desempenho, o que sugere a hipótese da auto-seleção, mecanismo utilizado por aqueles que 
tendem a escolher os cursos menos competitivos como forma de superar a competitividade 
do vestibular para ter acesso ao ensino superior. Em termos de desempenho, praticamente, 
em todos os grupos analisados, o desempenho dos candidatos do sistema universal é 
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superior ao desempenho dos candidatos cotistas. Quanto ao desempenho dos aprovados 
nos dois sistemas de seleção, o perfil das notas finais se repete, mantendo a superioridade 
de desempenho dos aprovados no sistema universal em relação aos aprovados no sistema 
de cotas. Algumas observações são preocupantes, como o percentual de quase 90% de 
cotistas com Escore Bruto baixo no agrupamento de cursos de médio desempenho da área 
de Ciências (CUNHA, 2006, p. 3).  

Esta prospecção bibliográfica confirma o recente e crescente interesse da comunidade 
científica pela temática dos determinantes do desempenho ou dos fatores associados à 
aprendizagem dos alunos, como um subcampo caudatário dos estudos pioneiros de Coleman. 
Os estudos tem em comum, a utilização de bases de dados nacionais ou de instituições 
universitárias, sofisticados modelos de análise quantitativa e achados que convergem para 
a explicação das desvantagens dos egressos da escola pública, sabidamente os mais pobres, 
no ensino superior. Na próxima secção apresentaremos um balanço dos resultados parciais 
do projeto “Determinantes da Equidade no Ensino Superior: uma análise da variabilidade dos 
resultados do ENADE do desempenho de cotistas e não-cotistas”, apoiado pelo OBEDUC.

Resultados Parciais do Projeto

O projeto Determinantes da equidade no Ensino Superior faz parte do esforço para 
avaliar o programa de ações afirmativas implantado na Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
desde 2004. O objetivo geral do projeto é verificar em que medida a universidade é capaz 
de reduzir as desigualdades de desempenho entre cotistas e não-cotistas, avaliando a saída 
da Universidade, por meio do ENADE, na conclusão do curso. Dentre os seus objetivos 
específicos o Obeduc busca analisar em que medida a instituição universitária contribui para 
reduzir as desigualdades de desempenho no vestibular entre cotistas e não-cotistas, explicar 
as diferenças de desempenho a partir das associações com variáveis de contexto e de gestão, 
além de formar mestres e doutores habilitados no exercício da produção de conhecimento a 
partir do manejo de bases de dados e de métodos quantitativos. 

A despeito do interesse em analisar o desempenho acadêmico a partir do ENADE, os 
trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto também utilizaram dados dos estudantes da 
UFBA regularmente matriculados entre 2005 e 2013. 

Além das informações acadêmicas dos estudantes, o banco contém informações 
sobre docentes das disciplinas cursadas e questionário socioeconômico preenchido pelos 
estudantes na inscrição do vestibular. Como produto, foram gerados até o momento 1 tese 
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de doutorado, 6 dissertações de mestrado e 2 monografias, além de capítulo de livro e artigos 
em eventos e periódicos. São apresentados aqui alguns destes produtos

Os produtos gerados analisaram diferentes aspectos da temática proposta: análise 
dos diferenciais de desempenho entre cotistas e não cotistas; desempenho acadêmico dos 
estudantes com deficiência; reprovação e evasão no contexto das políticas afirmativas; papel 
das Políticas e Programas Institucionais para a Equidade, dentre outros. 

Freitas (2015) analisou o ingresso, a permanência e o desempenho acadêmico dos 
estudantes com deficiência na Universidade Federal da Bahia (UFBA) a partir de dados e 
documentos da Instituição e entrevistas realizadas. Com relação ao acesso, a autora constatou 
que a Universidade buscou avançar na provisão de recursos para atender às necessidades 
especiais dos estudantes, sem, contudo, poder verificar se de fato foram atendidas. 

No tocante à permanência, Freitas (2015) identificou que a Universidade possui política 
voltada para estudantes com deficiência que conta com auxilio financeiro e busca promover, 
pelo NAPE, a promoção do apoio ao atendimento às necessidades educacionais especiais e 
promoção da cultura da inclusão. A autora ressalta que as condições de permanência ainda 
são limitadas e não atendem plenamente a acessibilidade arquitetônica. 

Freitas (2015) mostrou que houve um aumento na proporção de ingressantes com 
deficiência, passando de 0,08% em 2005 para 0,28% em 2013, tendo sido a deficiência 
física o principal tipo de deficiência entre estes estudantes (45% dos estudantes no período 
considerado). A principal área de concentração foi em Filosofia e Ciências Humanas. Os 
estudantes com deficiência são na maioria do gênero masculino (55%), metade da cor/etnia 
parda (50%), cerca de 7% dos estudantes vivem com até um salário mínimo por mês, Com 
relação ao desempenho acadêmico, a autora não identificou diferenças significativas no 
coeficiente de rendimento entre estudantes com deficiência e os demais.

Buscando avaliar em que medida as políticas de assistência estudantil contribuem para 
a promoção da equidade e da eficácia no ensino, Baqueiro (2015) analisou o caso do IFBA/
Campus de Barreiras com o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE). A autora 
analisou o desempenho acadêmico dos estudantes ingressantes nos Cursos Integrados de 
Edificações, Informática e Alimentos e nos Cursos Superiores de Licenciatura em Matemática 
e Engenharia de Alimentos pelo sistema de cotas e contemplados pelo PAAE no período de 
2008 a 2014. 

Baqueiro (2015) mostrou que em ambos os tipos de cursos há a predominância do 
sexo feminino, sendo 63% nos cursos integrados e 51% nos cursos superiores, 68% do ensino 
médio integrado e 76,7% do superior se declararam afrodescendentes. Com relação a renda, 
a autora mostra que mais da metade dos estudante tem renda familiar de até um salário 
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mínimo em ambos os cursos, se considerado pela forma de ingresso, há a maior concentração 
dos cotistas nas faixas de renda até um salário mínimo enquanto que para os nãos cotistas a 
concentração é entre ½ salário mínimo e 2,5 salários mínimos. 

Com relação ao PAAE, a autora verificou que os testes realizados expressam que somente 
na primeira série/semestre houve alteração substancial no coeficiente de rendimento. Do 
mesmo modo, a análise feita sobre a contribuição do PAAE para os estudantes cotistas, 
só mostrou diferença significativa na primeira série/semestre. Em relação à permanência, 
Baqueiro (2015) apresentou resultados que sugerem o benefício do PAAE pode afetar 
positivamente a permanência dos estudantes cotistas no ensino superior.

Cavalcanti (2015), utilizando dados da UFBA sobre os estudantes que ingressaram a 
partir de 2005 e concluíram o curso até 2013, analisou quantitativamente a política de cotas 
da UFBA a partir do desempenho dos estudantes cotistas e não cotistas. A autora utilizou 
três medidas de desempenho para a análise: coeficiente de rendimento, nota média nos três 
primeiros semestres, nota média nos três últimos semestres e o escore final do vestibular. 

A partir do método Propensity Score Matching (PSM), Cavalcanti (2015) avaliou, por 
área de concentração dos cursos, o diferencial de desempenho entre os grupos de estudantes. 
A autora identificou que para as medidas de desempenho de início de curso (escore final e 
media nos e primeiros semestres), as médias das diferenças encontradas ocorrem a favor dos 
estudantes não cotistas em todas as áreas de concentração. 

Considerando medidas de desempenho de final de curso (coeficiente de rendimento 
e nota média nos três últimos semestres) Cavalcanti (2015) identificou que nas áreas I 
(Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia), II (Ciências Biológicas e Profissões da Saúde) e 
III (Filosofia e Ciências Humanas) os diferenciais permanecem, porém menores do que no 
início do curso. Já nas áreas IV (Letras) e V (Artes) estes diferenciais se invertem , passando os 
cotistas a terem melhores resultados que os não cotistas.

Pereira e Tenório (2015) analisaram o efeito do sistema de cotas na nota do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) dos concluintes dos cursos Medicina, 
Medicina Veterinária, Odontologia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Serviço Social e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia no ano de 2010, e 
buscaram identificar quais variáveis influenciam no desempenho desses estudantes. 

Os autores encontraram o seguinte perfil para os estudantes cotistas dos cursos 
considerados: sexo feminino com cor/ raça preta ou parda, oriundos de escolas públicos, 
com renda familiar de até três salários mínimos, pais que com nível de instrução até o 
ensino fundamental II. Os estudantes não cotistas são aqueles que possuem a seguintes 
características, predominantemente do sexo feminino, cor/raça branca ou parda, oriundos 
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de escola particular, com renda familiar acima de dez salários mínio e pais com nível superior.

Com relação ao desempenho dos estudantes, a partir da análise de variância (ANOVA) 
os autores identificaram que existe diferencial de nota estatisticamente significativo entre 
ingressantes e concluintes, tendo os concluintes em geral uma nota superior aos ingressantes. 
Considerando por classificação de ingresso, os autores não encontraram diferença na nota 
média entre os estudantes cotista e não cotista, o que para os autores é um indicativo de 
promoção à equidade.de resultados entre os estudantes. 

Analisando o desempenho por curso Pereira e Tenório (2015) encontraram um 
diferencial de nota contra os cotistas, porém não estatisticamente significativo, à exceção do 
curso de medicina. Ademais, os autores ainda identificaram que a participação de cotistas 
em programa de iniciação científica (PIBIC) teve impacto estatisticamente não significativo 
enquanto que programas de extensão apresentaram impacto estatisticamente significativo.

A partir de documentos e dados do ENADE 2011, Guedes (2015) discutiu a equidade 
proporcionada através de programas institucionais de ensino, pesquisa e extensão e sua 
relação com o desempenho dos alunos do ensino superior do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Salvador, Vitória da Conquista e Eunápolis.

Guedes (2015) destaca a predominância do gênero masculino nos cursos de engenharia 
e licenciatura em matemática, 76,6%, sendo os homens que obtiveram maior desempenho 
do que o gênero feminino, em sua maioria se autodeclararam da etnia pardo(a)/mulato(a) 
(46,8%) ,  39,6% tem renda acima de 4,5 salários mínimos, e apenas 8,6% do conjunto de 
estudantes analisados eram cotistas. Como observado em outros estudos, os cotistas 
apresentaram desempenho mediano inferior ao dos não cotistas. 

Guedes (2015) identificou ainda que o background familiar teve significativa influencia 
no desempenho dos estudantes. Com relação aos programas institucionais, a autora verificou 
que, para o conjunto total dos estudantes, a iniciação cientifica teve um resultado positivo no 
desempenho dos estudantes enquanto que a extensão e monitoria não.  Contudo, quando 
separados por categoria de ingresso, cotistas e não cotistas, a autora identificou efeito inverso 
para os cotistas: este grupo está em maior número nos programas que não contribuíram 
com o desempenho (extensão e monitoria), enquanto no programa de iniciação científica a 
participação dos cotistas é muito menor comparada à participação dos não cotistas.

Silveira et all (2015) discutiram as expectativas de inserção no mercado de trabalho 
dos formandos cotistas e não cotistas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) a partir da 
aplicação de questionários e pesquisas documentais os autores puderam identificar que as 
diferenças entre as expectativas de cotistas e não cotistas não se relacionam diretamente 
com a modalidade de ingresso na universidade, se pelo sistema de reserva de vagas ou pela 
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ampla concorrência. 

Conforme os autores colocam, as expectativas se relacionam ao prestígio social da 
profissão pois os estudantes dos cursos de elevado prestígio social revelaram maior expectativa 
que os formandos dos cursos de baixo prestígio. Conforme identificado pelos autores, os 
estudantes dos cursos de alto prestígio social normalmente já possuem um plano de inserção 
profissional, têm boas expectativas salariais e acreditam que entrarão no mercado de trabalho 
em curto período de tempo, inversamente ao que se observou com os estudantes dos cursos 
baixo prestígio social.

Considerações finais

Os resultados parciais convergem para aceitar a hipótese que as desigualdades de 
desempenho acadêmico observadas na entrada do estudante no ensino superior se mantém 
até a conclusão da formação na graduação nos cursos das áreas de ciências naturais mas se 
reduzem nos cursos de artes e em humanidades. Estas diferenças podem ser explicadas por 
variados fatores, mas as evidências apontam para dois deles: a natureza da aprendizagem 
sustentada no conhecimento cumulativo nas ciências naturais com exigências de pré-
requisitos de matemática e língua portuguesa que a escola pública provê precariamente aos 
cotistas e; sistema e cultura de avaliação da aprendizagem distintas entre estas áreas. 

Outra conclusão importante aponta para a necessidade de ampliar o acesso de 
cotistas aos projetos institucionais de formação pela pesquisa. Eles estão em números 
pouco significativos nestes espaços formativos e obtêm menos benefícios na aprendizagem 
comparados com os concluintes não-cotistas, quando ambos possuem esta experiência na 
universidade.  

Por fim, as instituições universitárias parecem pouco desafiadas a formularem 
alternativas capazes de possibilitar aos cotistas ingressantes nos cursos de ciências naturais 
e de alto prestígio social, a superação das deficiências da escola básica, sobretudo de 
matemática e de língua portuguesa. 
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“A melhor forma de prevenir e combater o fanatismo e o extremismo é defender os direitos humanos”. 
(Françoise Tukkens).

“A Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para transformar o mundo!” (Nelson 
Mandela).

Resumo

O presente artigo apresenta o relato de experiências do Observatório da Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Violência rede 
de pesquisa formada pela UNEB, UFBA e UCSAL no estado da Bahia. Apresenta os objetivos iniciais do projeto, a justificativa da 
proposta e a organização do trabalho integrando ensino, pesquisa e extensão. Relata a experiência com o fomento à produção 
acadêmica, à difusão do conhecimento e à formação de recursos humanos em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado).  
Discute o incentivo à articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas da rede pública de educação básica, em especial, 
na formação continuada dos profissionais da educação em temas como Gênero; educação e diversidade; Educação em Direitos 
Humanos (EDH); Educação para a cidadania e mediação de conflitos e violência na escola. 

Palavras – Chave: Observatórios da Educação; Violência; Mediação de conflitos. 

ABSTRACT

This study presents the experience report of the Centre of Education, Human Rights, Citizenship and Violence, research network 
formed by UNEB, UFBA and UCSAL universities from Bahia state in Brazil country. It presents the initial goal of the project, the 
justification of the proposal and the organization of work integrating teaching, research and extension. One Reports the experience 
with the promotion of academic research, the dissemination of knowledge and training of human resources at the level of postgraduate 
(Masters and PhD) and scientific research bigining, and encouraging the link between post-graduate, undergraduate and schools 
public basic education, especially in the continuing training of professional education on topics such as gender, education and 
diversity, Human rights education (HRE), education for citizenship and mediation of conflicts and violence at school. 

Keywords: Education Observatory, Violence, Mediation of conflicts.

1   Advogado e economista formado pela UFBA, pós-doutor em direito pela UFSC e mestre e doutor em educação pela 
UFBA. É o coordenador geral do OBEDHCV.
2    . Licenciado em Educação Física pela UFBA, licenciado em Ciências Sociais pela UFBA. Mestre e doutor em 
educação pela UFBA. Pesquisador do OBEDHCV
3   Pedagoga, mestre e doutora em educação pela UFBA. Pesquisadora do OBEDHCV.
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1 INTRODUÇÃO

O relato de experiências é uma das formas contemporâneas de produção e difusão de conhecimentos 
onde os sujeitos podem expressar suas vivências, valorizando as diferentes formas de saberes, integrando 
conhecimento acadêmico formal com a produção de conhecimentos em toda a sociedade. 

Serve também para transformar conhecimento tácito (fruto da experiência e vivência das pessoas) 
em conhecimento expresso (relatórios de pesquisa, artigos científicos, outras formas de sistematização do 
conhecimento). 

É ainda uma forma de socialização de saberes tornando os sujeitos da pesquisa coprodutores do 
conhecimento. 

É com esse propósito que apresentamos o relato de nossa experiência com o Programa Observatórios 
da Educação (OBEDUC) da CAPES/INEP, no período de 2013 a 2015, como apresentada no I Colóquio 
Nordeste dos projetos OBEDUC.

2 O OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 

VIOLÊNCIA (OBEDHCV)

O Observatório da Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Violência (OBEDHCV)4 nasceu de uma 
rede interdisciplinar e colaborativa de pesquisa formada pelas Universidade do Estado da Bahia (UNEB)5, 
Universidade Federal da Bahia (UFBA)6 e Universidade Católica do Salvador (UCSAL)7, envolvendo 
professores universitários, estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado) e estudantes de graduação 
dos cursos de pedagogia, direito e ciências contábeis. 

Com a implantação dos 03 (três) núcleos do projeto nas universidades participantes, o Observatório 
passou a agregar também professores investigadores da rede pública de educação básica (estadual e municipal) 
da Região Metropolitana de Salvador (RMS); profissionais de justiça e segurança pública do Estado da Bahia; 
militantes de direitos humanos; integrantes de organizações não governamentais (ONGs); estudantes do ensino 
médio e outros profissionais com aderência ao tema, especialmente, assistentes sociais.

O Observatório teve como objetivo geral promover a articulação da pós-graduação stricto sensu com a 
4  Com o encerramento do projeto com a CAPES o Observatório foi integrado como Laboratório Multiusuário em Ciência 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas ao Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades (CREH), órgão suplementar 
da UNEB, que funciona no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.
5  Através dos Programas de Pós-Graduação Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do 
Conhecimento (DMMDC) e Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia aplicada à Educação (GEST através do Programa de 
Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Educação da FACED/UFBA EC).
6  Através do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Educação da FACED/UFBA.
7  Através do Mestrado Acadêmico em Políticas Sociais e Cidadania.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

67
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

educação básica, como previsto no Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011 a 2020, fomentando o uso 
de indicadores educacionais e sociais disponibilizados pelo INEP e outros órgãos governamentais. Com base 
nesse objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

Formar recursos humanos de alto nível (mestrado e doutorado) através da concessão 
de bolsas de estudo e acesso a infraestrutura científica e tecnológica (laboratórios)8.

Difundir o conhecimento produzido através da rede presencial e virtual de pesquisa em educação tendo 
o Observatório como ponto de convergência.

Promover a formação continuada dos profissionais em educação principalmente em termos vinculados 
à educação em direitos humanos; educação e diversidade; educação global; educação ambiental; prevenção e 
mediação de conflitos dentro da escola e metodologias participativas e extensão em comunidade.

Monitorar políticas públicas, medidas de gestão, planos, projetos e programas educacionais, 
principalmente, em relação a educação em direitos humanos;

Produzir materiais didáticos e instrucionais voltados para construção de uma cultura de respeito aos 
direitos humanos;

Propor políticas públicas, boas práticas, arranjos institucionais inovadores no campo da educação.

Nesse sentido, os objetivos acima propostos foram executados tanto pelas pesquisas desenvolvidas 
pelos bolsistas do projeto, como pela pesquisa coletiva orientada pela coordenação colegiada do Observatório 
sobre a representação social da comunidade educacional em relação aos temas direitos humanos, violência e 
cidadania.

Vale a pena destacar o forte viés extensionista do projeto do Observatório, tendo a escola como lócus 
privilegiado da execução da pesquisa e de realização de atividades de extensão como: cursos de aperfeiçoamento; 
oficinas; workshops; seminários; conferências; palestras; articulando o saber científico com o conhecimento 
popular dentro de uma perspectiva de ecologia de saberes, isto é, não hierarquização dos saberes. 

A educação não-formal cumpre uma função especial em projetos dessa natureza, pois a (in)formação 
é condição fundamental no processo de empoderamento (Empowerment) dos sujeitos individual e coletivo 
envolvidos, assim como no combate a cultura da exclusão e luta contra todas as formas de opressão.

O Observatório teve como objetivo ainda atuar como ator social em espaços políticos, acadêmicos 
e científicos voltados para a formação da política nacional e local de educação em direitos humanos como: 
conferências; fóruns; comitês de educação em direitos humanos; reuniões técnicas do MEC/SECADI, MEC/
SESU e CAPES/INEP. Participação em audiências públicas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República (SDH/PR); Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC/BA) e Secretaria da Justiça, 

8  A concessão de bolsas de estudos e a disponibilização de infraestrutura tecnológica (laboratórios) são medidas 
fundamentais à formação de recursos humanos de alto nível como determina a missão institucional da CAPES. 
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Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH/BA), órgãos responsáveis pela articulação das políticas de educação 
para a cidadania e direitos humanos do país.

3 ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA, EXTENSÃO,
 ENSINO E INOVAÇÃO EDUCACIONAL NO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

3.1 Indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão com foco em práticas inovadoras na 

educação

3.1.1 A pesquisa

Nosso recorte epistemológico e metodológico relacionado a pesquisa sempre esteve 
focado no desenvolvimento de métodos participativas de pesquisa, questão ética fundamental 
para pesquisadores em direitos humanos. 

Com isso nossa opção foi por métodos como a pesquisa-ação colaborativa onde os 
participantes são mais do que sujeitos ativos, são coprodutores do conhecimento. Nessa 
perspectiva desenvolvemos já duas edições do seminário Metodologias Participativas e 
Extensão em Comunidade, espaço de livre circulação de ideias com o objetivo de aprofundar 
as questões de pesquisa em relação métodos participativos sem perder o rigor científico. 
Maiores informações podem ser obtidas no site do evento: http://participativas.blogspot.
com.

Nosso Observatório está vinculado a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de 
características diferentes, estamos vinculados a um doutorado acadêmico e a um mestrado 
profissional. Com isso, foi uma característica de nosso trabalho a pesquisa em direitos 
humanos e uso de metodologias de pesquisa aplicada. A Tabela 01 apresenta os número dos 
trabalhos apresentados durante o período.

Tabela 01 – Tipos dos trabalhos desenvolvidos no OBEDHCV
Ordem Tipo Quantidade

01 Teses de doutorado 03

02 Dissertações de Mestrado 11

03 Iniciação Científica 06

Outros bolsistas 09
Fonte: Relatório do OBEDHCV 

http://participativas.blogspot.com
http://participativas.blogspot.com
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O emprego do vocábulo Observatório tornou-se comum nos últimos tempos em 
referência a espaços destinados a investigação cientifica e monitoramento de políticas 
públicas. Com isso, o monitoramento de políticas públicas também esteve entre os temas de 
investigação.

3.1.2 A Extensão Universitária 

 Para nossa equipe, a extensão universitária é mais do que uma função da universidade, 
ela é o lócus privilegiado da relação com a comunidade, ela é uma forma de se fazer a pesquisa 
e o ensino de forma participativa. Com isso, o Observatório desenvolveu diversas atividades 
consideradas como extensionista com o fim especial de promover o ensino e a pesquisa em 
articulação com a sociedade.

 Vale destacar que a extensão permite o contato com um ambiente social fundamental 
na formação profissional e humana do pesquisador, não se aprende a pesquisa em direitos 
humanos apenas lendo um livro, não se aprende apenas pela cognição, a emoção, a experiência 
são fundamentais nesse processo. É a extensão, portanto, que possibilita o campo para a 
pesquisa no Observatório.

3.3.3 Ensino

Ensinar pela pesquisa-extensão é o princípio educativo do ensino superior. Em relação 
a pós-graduação stricto sensu o Observatório vem contribuindo diretamente com o tópico 
especial Políticas Públicas, Educação e Direitos Humanos, com carga horária de 45h, no 
Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia Aplicada à Educação (GESTEC). Em relação a 
pós-graduação lato sensu o Observatório coordenou o curso de especialização em Gestão em 
Direitos Humanos, parceria da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) com a Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SJCDH/BA), atualmente, Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

Na graduação, o Observatório realizou também atividades de ensino nos cursos de pedagogia, direito, 
ciências contábeis entre outros. Através da iniciação científica estudantes bolsistas puderam ter bolsas do 
CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia (FAPESB) e da própria UNEB para desenvolver 
seus trabalhos de pesquisa. Contribuiu ainda com projetos especiais da UNEB, UFBA e UCSAL, assim como 
com a integração da Educação em Direitos Humanos nos cursos de graduação das respectivas universidades, 
como orienta a Resolução nº 01 de 2012 do Conselho Nacional de Educação (CNE) que institui as Diretrizes 
Nacionais da Educação em Direitos Humanos. 
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3.2 Educação em Direitos Humanos

Uma das ações principais do Observatório no período foi a difusão dos princípios e 
normas para a educação em direitos humanos prevista no Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH), no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) e nas 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos do Conselho Nacional de Educação 
(CNE). 

Estudos recentes sobre as diversas formas de violência e as violações de direitos 
humanos ressaltam nas relações sociais intensos processos de discriminação étnico-raciais, 
de gênero, geração, orientação sexual, religiosas e culturais e àquelas ligadas às condições 
socioeconômicas e às opções político-ideológicas.

A convivência social no ambiente escolar pode não refletir a consciência e ação que 
tem por base os direitos humanos, do que decorrem relações conflitivas que conduzem à 
transgressão das civilidades até chegar aos atos de violência severos. 

Há muitas explicações para este fenômeno, mas todas fogem à afirmação dos direitos humanos nas 
relações sociais, ou seja, a uma cultura de direitos humanos. 

É verdade, como afirma Pino (2007), “o problema da violência está intimamente ligado ao problema 
das relações sociais, em que a existência do outro aparece como ameaça real ou imaginária à própria existência 
(física, social ou psicológica)”. 

Destaca-se, nesta proposta e, em primeiro lugar, a transgressão aos direitos civis na medida em que 
estes direitos estão relacionados ao indivíduo, à sua personalidade, às suas liberdades pessoais, de pensamento, 
de religião, de reunião e econômica, enfim, pela garantia de suas opções e desde que sejam reconhecidos seus 
próprios limites, na fronteira dos direitos dos outros. 

Em segundo lugar chama-se a atenção para os direitos sociais que incluem o direito ao trabalho, à 
assistência, à educação à saúde e superação da pobreza e da miséria. Direitos estes que implicam na ação do 
Estado para manutenção e segurança das condições dignas de vida e de qualidade de vida a todos os cidadãos 
de uma dada sociedade. 

Universalizar os direitos sociais por meio das políticas públicas é, por conseguinte, eliminar a exclusão 
social, porque eles representam também os direitos de participação no poder político e na distribuição da 
riqueza social produzida. Pino (Ibidem), assinala que às violências interpessoais associam-se outras práticas 
que igualmente são a negação dos Direitos Humanos.  

Para superar esse cenário a Educação em Direitos Humanos (EDH) se mostra como uma importante 
estratégia, apesar de recente no Brasil e na América Latina. A EDH está presente em documentos internacionais 
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desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (ONU, 2013). 

A EDH é compreendida como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação de 
sujeitos de direitos, articulando várias dimensões como a apreensão de conhecimentos sobre Direitos Humanos, 
a afirmação de valores, atitudes e práticas que expressem uma cultura de Direitos Humanos, a afirmação de 
uma consciência cidadã, o desenvolvimento de processos metodológicos participativos, o fortalecimento de 
práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa 
dos DH. 

Em acordo com o Programa Mundial de EDH da ONU, o nosso Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH) considera que os Direitos Humanos são uma área de conhecimento transdisciplinar 
que deve estar presente na formação de todas e todos. No entanto, para que essa realidade se efetive se faz 
necessário conhecer o que a população pensa e sente em relação aos Direitos Humanos, visando construir para 
a sua afirmação.   

3.3 Abordagem Baseada em Direitos Humanos ou Human Right Based Approaches

Abordagens Baseadas em Direitos ou em inglês Right Based Approaches (RBA) é uma metodologia 
recomendada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e utilizada por agências multilaterais e ONGs, 
para projetos e programas que trabalham com o direito ao desenvolvimento, especialmente, em setores como 
educação, saúde, governança, água, nutrição, saneamento básico, HIV/AIDS, emprego, relações de trabalho, 
relações sociais, desenvolvimento econômico sustentável entre outros.

Normalmente as referências a essa metodologia são encontradas na rede mundial de computadores 
de diversas formas. As mais comuns são: no singular “Abordagem Baseada em Direitos” (Right-Based 
Approach); no plural “Abordagens Baseadas em Direitos” (Right-Based Approaches); ou com referência aos 
direitos humanos “Abordagens Baseadas em Direitos Humanos” (Human Right-based Approaches). É comum 
também a expressão “Abordagem Baseada nos Direito para o Desenvolvimento” ou (Right-Based Approach 
to Development).   

Os usuários dessa metodologia concordam, no entanto, que não existe uma única forma de utilização 
dessa metodologia, cada grupo, considerando sua situação particular, constrói seu método com base nos 
princípios e procedimentos comuns da RBA. Nesse aspecto, concordamos que não existe uma única abordagem 
baseada em direito, mas uma diversidade de formas de abordagens baseadas em direitos que se aplicam as 
diversas áreas do conhecimento. Em nosso caso, utilizamos a expressão “Abordagens Baseadas em Direitos” 
no plural ou a sigla RBA respeitando a ideia de pluralidade de iniciativas.

As abordagens baseadas em direitos partem da concepção de que os Direitos Humanos são devidos 
em todos os regimes e culturas e estão inseridos em normas universais expressas em Declarações, tratados e 
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acordos internacionais, são direitos humanos:

[...] aqueles direitos considerados indispensáveis a todos os seres humanos, sem quaisquer 
distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, faixa etária, classe social, profissão, 
condição de saúde física e mental, opinião política, religião, nível de instrução e julgamento 
moral (BENEVIDES, 2004).

Os Direitos Humanos são considerados pela RBA como universais, inalienáveis, indivisíveis, 
imprescritíveis, interdependentes e inter-relacionados e devido a todas as pessoas independente de raça, cor, 
sexo ou condição social. Como o seu foco, contudo, está nas pessoas e grupos que são mais vulneráveis, 
excluídas ou discriminadas, o enfoque de gênero, etnia e classe social também está na base dessa metodologia. 

Essa definição de direitos humanos considera-os como um múltiplo conjunto indivisível, interdependente 
e inter-relacionado de direitos civis, políticos, econômicos, social, culturais e ambientais. Isto implica que o 
sistema internacional de direitos humanos garante, por exemplo, direitos como a saúde, educação, moradia, 
acesso à justiça, segurança pessoal e participação política (ROMANO e ANTUNES, 2002, p.36).

A RBA tem como referência a noção de desenvolvimento humano, normativamente orientados pelos 
princípios de Direitos Humanos presentes nas declarações, pactos, convenções e tratados internacionais, a 
exemplo da Carta Internacional dos Direitos Humanos que é constituída pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDHESC) 
e pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e seu protocolo facultativo. Outros documentos 
importantes para a RBA são: a Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento (1986); a Declaração de Direitos 
Humanos e Programa de Ação de Viena (1993); e da Declaração e Objetivos Internacionais do Milênio da 
ONU. 

O conjunto desses documentos internacionalmente aceitos, que protegem os direitos humanos, fornece 
padrões reconhecidos globalmente do que significa viver com dignidade, mostrando-se também, como sistema 
jurídico de considerável força e legitimidade social no plano internacional e nacional, desde o fim da segunda 
guerra mundial. Segundo Romano e Antunes (2002, p.35).

“A abordagem com base em direitos para o desenvolvimento é uma estrutura conceitual que 
assenta em padrões e operacionalização voltadas para a promoção e proteção dos direitos 
humanos. Ela integra as normas, padrões e princípios do sistema internacional de direitos 
humanos em planos, políticas e processos de desenvolvimento. As normas e standards são 
aqueles contidos no rico acervo de tratados e declarações internacionais. Os princípios 
incluem: igualdade, equidade, prestação de contas, empoderamento e participação.” 

A RBA é também uma estratégia para efetivar o direito humano ao desenvolvimento (Right-Based 
Approach to Development). Essa estratégia apaga as distinções entre direitos ao desenvolvimento e direitos 
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humanos e tem como objetivo reduzir a dependência das comunidades de ajuda externa e melhorar a 
capacidade dos governos de atender as necessidades da população. Com essa estratégia afirmamos que na 
base das abordagens baseadas em direito está não só o trabalho de defesa e promoção dos direitos humanos da 
população, mas a construção de políticas públicas e ações afirmativas junto ao Estado. 

Essa perspectiva coloca a cidadania e os direitos humanos não só como “o direito a ter direitos” (cidadania 
negativa), mas “o direito a construir novos direitos” (cidadania positiva). Nesse aspecto, a comunidade deve 
ser preparada a não só conhecer quais são os seus direitos, mas como eles podem ser exigidos junto ao Estado. 
Deste modo, a RBA é uma estratégia utilizada por Agências Multilaterais, ONGs, Institutos de Pesquisa e 
Universidades para efetivar o direito humano ao desenvolvimento sustentável, mas, também, para desenvolver 
projetos de pesquisa aplicada e extensão em direitos humanos ou que tragam em seu bojo preocupações com 
a cidadania.

3.4 Resiliência social

A resiliência é um conceito que vem da biologia para as ciências humanas. Do ponto de vista biológico, 
a resiliência pode ser vista como a capacidade do indivíduo em lidar com os problemas, superar obstáculos, 
ou resistir a pressão de situações adversas. A resiliência de um indivíduo depende da interação e adaptação aos 
sistemas complexos que temos em nossa natureza e meio social, como a família, a comunidade, aos amigos 
etc. No campo social a resiliência tem sido compreendida como a capacidade dos sujeitos, de forma individual 
ou coletiva, seja ela biológica, física, social ou política, de enfrentar, vencer, fortalecer e transformar situações 
adversas do cotidiano em alternativas de (sobre)vivência.

Nas ciências humanas a resiliência tem sido compreendida com categoria conceitual que está ligada ao 
desenvolvimento humano, social, cultural e econômico, incluindo as diferenças etárias e culturais, de gênero 
e sociais, sobre como os seres humanos encontram diferentes estratégias de superação das adversidades, 
desde catástrofes naturais a conflitos sociais. Nesse sentido, a resiliência tem sido por nós estudada como a 
capacidade de superar as desigualdades sociais e as violações aos direitos humanos.

Em nossas estratégias unimos a discussão de Paz e Desenvolvimento Social, porque não há como 
ter pacificação social se não houver formas de desenvolvimento sustentável que inclua o maior número de 
pessoas. A defesa dos direitos humanos requer não só uma prestação negativa do Estado, ou seja, não violar 
os direitos humanos das pessoas, mas uma prestação positiva que está relacionada com políticas públicas 
de educação, saúde, saneamento básico, alimentação, moradia etc. As discussões sobre economia criativa e 
colaborativa estão dentro dessa linha de atuação.
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4 DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR

4.1 Educação formal, não-formal e informal como forma de promoção dos direitos humanos e 

mediação de conflitos no ambiente escolar

O OBEDHCV tem em sua linha de atuação que a primeira diretriz na promoção de uma cultura de respeito 
aos direitos humanos, prevenção e mediação de conflitos no ambiente escolar é a (in)formação voltada para 
uma cultura de direitos humanos. Nesse sentido, a estratégia adotada e a formação de um ambiente favorável 
a que essa cultura floresça com ações de formação e capacitação. Múltiplas linguagens são utilizadas, o texto 
escrito, o vídeo documentário, o teatro, a poesia, o cine debate, todos os recursos são utilizados para a difusão 
de uma educação em e para os direitos humanos. A efetivação das políticas públicas de direitos humanos 
expressa nos Planos governamentais necessita, para ser efetivada, da formação de uma “massa crítica”, isto é, 
da conscientização das pessoas para importância de uma cultura de respeito ao outro (alteridade). 

4.2 Protagonismo dos movimentos sociais, participação e representação

Efetivar os direitos humanos significa respeitar o direito de todos. Essa expressão “todos” significa 
todas as pessoas independente de gênero, classe, raça, opção religiosa, opção sexual, etc., reconhecendo a sua 
“presença” que se manifesta na participação ativa, a diferença expressa na diversidade social e no “dizer”, isto 
é, no falar dos diversos grupos sociais que manifestam suas visões de mundo. 

Os direitos humanos e a mediação de conflito no ambiente escolar exige a convivência e respeito às 
diferenças, no campo oposto está a intolerância que leva ao ódio e a violência. Nesse sentido, o OBEDHCV 
promove rodas de conversa nas comunidades, cursos de extensão com intervenção nas comunidades, bem 
como outras formas de valorização dos direitos humanos. Está presente na internet e na redes sociais com 
o Portal Mbote socializando informações de direitos humanos. O portal Mbote (www.portalmbote.org) é o 
ponto de encontro virtual da rede de direitos humanos que está sendo formada.

4.3 Participação em fóruns e diálogo com as instituições de educação, justiça e segurança 

pública

A atuação com ator social às vezes é requerida, nesse sentido o projeto integrou o Fórum de Mediação 
de conflitos no ambiente escolar promovido pela Secretaria de Educação de Camaçari-Bahia; participou 
de discussões no Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos do Estado da Bahia, participou de 

http://www.portalmbote.org/
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discussões na SECADI/MEC e foi delegado representando as universidades em Conferências e encontros de 
direitos humanos.

4.4 Ressignificação do público, participação ativa e dever cívico de cidadania

A participação ativa requer do indivíduo uma ressignificação do espaço público e interesse pelas 
coisas de sua comunidade. O combate a cultura patrimonialista, a ressignificação do público e o estimulo a 
participação ativa são também estimuladas pelo OBEDHCV em seu trabalho.

5 CONCLUSÃO

Vivemos um momento histórico em que o Brasil reúne uma série de condições econômicas, sociais, 
políticas, educacionais e tecnológicas para melhorar a condição de vida de sua população e a realização dos 
direitos humanos deixa de ser uma utopia e se constitui como uma possibilidade histórica real e concreta para 
toda a humanidade. 

Se com o fim da segunda guerra mundial a humanidade chegou a compreensão de que não pode 
deixar a dignidade humana ao arbítrio de governos locais, nas últimas décadas a redemocratização dos Estado 
nacionais na Região (América Latina) tem proporcionado a emergência de um novo modelo de Estado 
orientador, regulador e promotor da cidadania e dos direitos humanos.

As políticas públicas e as ações afirmativas cumprem um importante papel nesse modelo, é através 
delas que o Estado pode realizar os direitos humanos combatendo as causas estruturais da pobreza e exclusão 
social. 

A educação e a informação são fundamentais para que esse processo ocorra, já que a participação cidadã 
é essencialmente um processo educativo em que administradores e administrados precisam ser formados para 
o exercício pleno da cidadania e da democracia. 

É preciso investir na formação da sociedade civil tornando-a organizada e apta a reivindicar das 
autoridades seus direitos previstos na legislação. Em relação aos gestores é preciso prepará-los para o trabalho 
com a diversidade social e de responsabilização no que diz respeito ao combate as violações e a promoção de 
direitos humanos. 

A metodologia da Abordagem Baseada em Direitos Humanos desenvolvida pelo Observatório tem 
como base o pressuposto de que é preciso educar o povo na perspectiva de seu empoderamento, tendo como 
base as noções da Educação em Direitos Humanos (EDH) e da Educação Popular. 
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Enquanto metodologia de pesquisa enquadra-se como uma pesquisa qualitativa, de pesquisa na ação 
que busca envolver a comunidade no processo de construção e difusão do conhecimento. 

Do ponto de vista da transição do projeto, os respectivos coordenadores mantém os projetos em atividade 
mesmo sem as bolsas e o apoio da CAPES. No caso da UNEB, o projeto foi Observatório foi transformado em 
um Laboratório de Pesquisa aplicada em ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, estando vinculado ao 
Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades. 
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Resumo

Este artigo discute os resultados preliminares de uma pesquisa desenvolvida em rede, no âmbito do Observatório da Educação 
(OBEDUC) que conta com a participação de estudantes e professores de três estados do Nordeste. O texto apresenta a proposta 
de Formação Continuada e o desempenho de 3890 estudantes do 1º ao 9º ano Ensino Fundamental de 12 escolas ao resolvem 13 
situações-problema envolvendo o campo conceitual das Estruturas Multiplicativas. Os resultados demonstram uma preocupação 
em relação à compreensão dos estudantes sobre Estruturas Multiplicativas, tendo em vista os baixos desempenhos apresentados 
(1º ao 8º ano < 50%e 9º ano < 55%). Apesar do leve crescimento no desempenho ao longo da escolarização, número de acertos 
ainda é baixo mesmo nos Anos Finais onde se esperava maior domínio desse campo conceitual. Os dados revelam a necessidade 
de maior investimento na formação de professores acerca desse campo conceitual, o que foi desenvolvido no projeto realizado.

Palavras chave: Estruturas Multiplicativas; Formação Continuada; Ensino Fundamental. 

OBSERVATORY OF EDUCATION NETWORK: THE MULTIPLICATIVE STRUCTURES AND 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

aBSTRACT

This article discusses preliminary results of a research developed in a network of universities, teachers and students from three 
Brazilian states. The article presents the proposal of professional development and the performance of 3890 students from twelve 
1st to 9th grade schools while solving a test comprised of 13 problems involving the conceptual field of multiplicative structures. 
The results show a concern for students’ understanding of the multiplicative structures in view of the low performances (1st to 
8th grade <50% and 9th grade <55%). Despite the slight increase in performance over the school, number of right answers were 
still low even in the Final Years where a greater mastery of this conceptual field was expected. The data show the need for greater 
investment in teacher training on this conceptual field, which is being proposed in the project undertaken. 

Key-words: Multiplicative Structure; Professional Development; elementary and middle School.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo apresentar e discutir resultados preliminares de uma 
pesquisa mais ampla, denominada “Um estudo sobre o domínio das Estruturas Multiplicativas 
no Ensino Fundamental – E-mult ” desenvolvida no âmbito do Programa Observatório da 
Educação. Este projeto, desenvolvido em rede desde 2013, envolve a participação de 
pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado), de três 
estados nordestinos: Bahia, Ceará e Pernambuco. 

A elaboração do referido projeto surgiu no âmbito do Grupo de Trabalho “Psicologia 
da Educação Matemática”, durante o XIV Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia realizado em Belo Horizonte, 
em 2012; sendo discutido e ampliado, em julho do mesmo ano, durante a realização do 
3º Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEMAT), realizado em 
Fortaleza.

Três razões foram elencadas para a elaboração de uma pesquisa envolvendo o 
campo conceitual das Estruturas Multiplicativas. Primeiro, a compreensão da multiplicação 
e da divisão leva bastante tempo e deve se iniciar cedo no contexto escolar; segundo, os 
resultados de pesquisa indicam que os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
especialmente do 1º ciclo (1º ao 3º ano) podem trabalhar explorando-se as noções intuitivas 
da multiplicação e divisão e aos poucos irem aprofundando seus conhecimentos; e, terceiro, 
os índices de desempenho dos estudantes nas macroavaliações, por exemplo, na Prova Brasil, 
demonstram baixos desempenhos dos estudantes em Matemática, do qual as Estruturas 
Multiplicativas são um campo de conhecimento fundamental. Acrescenta-se, ainda um 
conjunto de pesquisas como as realizadas por Magina, Santos e Merlini (2011) e Gitirana, 
Campos, Magina e Spinillo (2014) que apontam para os baixos desempenhos dos estudantes 
do Ensino Fundamental ao resolverem situações-problema envolvendo o Campo Conceitual 
das Estruturas Multiplicativas. 

Esses estudos corroboram com as reflexões realizadas no âmbito do GT Psicologia da 
Educação Matemática, o que impulsionou a submissão do projeto que busca investigar e intervir 
na prática de professores do Ensino Fundamental no que tange às Estruturas Multiplicativas, 
baseados no modelo de formação “ação-reflexão-planejamento-ação”. O modelo desenvolvido 
nessa investigação foi o mesmo implementado anteriormente por Santana, Alves e Nunes (2015) 

 quando trabalharam com os professores com as Estruturas Aditivas, tendo em vista a 
formação de um grupo com características colaborativas.

As investigações implementadas no E-mult envolveram três estudos que se ementam. 
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No Primeiro estudo, denominado Estudo 1 analisou minuciosamente os descritores da Prova 
Brasil, procurando buscar elementos do campo conceitual das estruturas multiplicativas. O 
segundo, Estudo 2, com base nos resultados da análise dos descritores da Prova Brasil, na 
Teoria dos Campos Conceituais desenvolvida por Gérard Vergnaud e no esquema proposto 
por Magina, Santos e Merlini (2014) elaborou um instrumento diagnóstico e aplicou a 
estudantes das escolas parceiras. No Estudo 3 foi implementada a Formação Continuada 
com características colaborativas, tendo como fio condutor o modelo “ação-reflexão-
planejamento-ação”, buscando promover o desenvolvimento de estratégias de ensino que 
possibilitassem a apropriação e expansão do campo conceitual multiplicativo.

Neste artigo serão apresentados a proposta de formação continuada desenvolvida 
junto as escolas parceiras nos três estados e resultados referentes ao Estudo 2, que teve por 
objetivo analisar o desempenho de estudantes do 1º ano 9º ano do Ensino Fundamental 
ao resolverem situações-problema das estruturas multiplicativas. Antes de adentrar nas 
especificidades das ações realizadas na pesquisa e nos resultados do Estudo 2, torna-se 
relevante definir sobre a concepção de Campo Conceitual assumida nessa investigação e 
tecer considerações sobre a proposição de uma Formação Continuada baseada no modelo 
de “ação-reflexão-planejamento-ação”.

A Teoria dos Campos Conceituais: o Campo Conceitual Multiplicativo

A Teoria dos Campos Conceituais é uma teoria cognitivista, desenvolvida pelo francês 
Gérard Vergnaud, que tem fornecido subsídios para a compreensão da formação de 
conceitos por parte dos indivíduos. Para esse teórico, o conhecimento pode ser dividido em 
campos conceituais, e a classificação de um dado campo vai ocorrer conforme a abordagem 
que um conjunto de conceitos possui, bem como as relações inerentes a esses conceitos 
(VERGNAUD, 1982, 1983). Para esse teórico existem diferentes campos conceituais no âmbito 
da Matemática, por exemplo: o numérico, o aritmético, o algébrico, o geométrico dentre 
outros, que podem ser analisados considerando os conceitos por eles mobilizados, mas que 
não podem ser considerados independentes um do outro. 

O Campo Conceitual das Estruturas Multiplicativas, foco dessa investigação, é definido 
por Vergnaud (1996, p. 168) como “[...] o conjunto das situações cujo tratamento implica 
uma ou várias multiplicações ou divisões e dos conceitos e teoremas que permitem analisar 
estas situações [...]”, em outras palavras, as situações que estão classificadas dentro do 
Campo Conceitual Multiplicativo podem ser resolvidas com as operações de multiplicação 
ou de divisão ou com ambas. As relações, as propriedades e os teoremas atrelados a essas 
operações também fazem parte desse Campo Conceitual.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

81
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

Ressalta-se, também, que para Vergnaud (1996) um conceito é formado por uma 
terna, um conjunto de situações (S), invariantes operatórios (I) e representações simbólicas 
(R). O conjunto de situações refere-se às atividades propostas e que dão sentido ao conceito; 
os invariantes operatórios são as propriedades, relações e teoremas que dão sustentação a 
operacionalização do conceito; e, as representações simbólicas (gráficos, desenhos, linguísticas, 
dentre outras) permitem representar o conceito por meio de símbolos (VERGNAUD, 1996).

Para Vergnaud (1983, 1996) e Magina, Merlini e Santos (2014), o Campo Conceitual Multiplicativo 
comporta diferentes situações que envolvem conceitos multiplicativos como: proporção simples, proporção 
múltipla, proporção dupla, função linear e n-linear, relação escalar direta e inversa, combinação e aplicação 
linear, fração, múltiplo divisor. Para uma melhor compreensão dos conceitos Magina, Merlini e Santos (2014) 
propõem um esquema, mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Esquema do Campo Conceitual Multiplicativo

Fonte: Magina, Merlini e Santos (2014, p. 520)

O esquema proposto por Magina, Santos e Merlini (2014) traz o Campo Multiplicativo 
dividido em duas relações: as ternárias e as quaternárias, sendo essa classificação assumida 
nesse projeto. Nesse sentido, algumas definições são necessárias para compreender a 
estrutura de uma situação-problema do Campo Multiplicativo proposta nessa investigação. 

Definimos1 como relação ternária aquela que estabelece uma relação entre três 
quantidades. A quaternária uma relação com quatro quantidades de duas grandezas, tomadas 

1   Tais definições são fruto das reflexões realizadas no âmbito do Projeto E-mult em 2014 e 2015.
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duas a duas. Consideramos como grandeza, tudo que pode ser contado ou medido e está 
diretamente relacionada ao objeto. Numericamente podemos assumir que é um par formado 
pelo número (medida) e a sua unidade.

No que diz respeito aos eixos, para a relação quaternária tomamos como proporção simples as situações 
que estabelecem uma relação proporcional entre duas grandezas, envolvendo quatro quantidades. A proporção 
dupla é a relação proporcional que envolve mais de duas grandezas, relacionadas duas a duas e envolvendo 
quatro quantidades em cada uma dessas relações, sendo que, essa relação entre duas quaisquer das grandezas, 
não interfere nas quantidades de uma terceira grandeza qualquer. Como proporção múltipla, compreendemos 
a relação proporcional que envolve mais de duas grandezas, relacionadas duas a duas, envolvendo quatro 
quantidades em cada uma dessas relações, sendo que, essa relação interfere nas quantidades de uma terceira 
grandeza qualquer, podendo ser compreendida como uma composição de funções lineares.

As situações de proporção podem ser classificadas nas classes um para muitos ou muitos para muitos. 
As situações da classe um para muitos são aquelas que colocam explícita a relação entre uma unidade de uma 
grandeza com uma das quantidades da outra grandeza. Nas situações de muitos para muitos não estão implíci-
tas a relação entre uma unidade de uma das grandezas com uma quantidade das demais grandezas.

Para a relação ternária, as situações podem ser classificadas como comparação multiplicativa ou pro-
duto de medidas. Como comparação multiplicativa classificamos as situações que envolvem duas quantidades 
(referido e referente) de uma mesma grandeza e uma terceira quantidade (relação) que estabelece a conexão 
entre as outras duas quantidades. Ainda podemos colocar essas situações em classes, conforme o que busca 
na situação: relação desconhecida: quando se conhece duas quantidades e se busca a relação (conexão) entre 
elas; referente desconhecido: quando se conhece o referido e a relação e se busca o referente; referido desco-
nhecido: quando se conhece o referido e a relação e se busca o referido. Ressaltamos que referente é a quan-
tidade referência para se determinar a outra quantidade e, referido é a quantidade que depende da referência 
para se saber o seu valor. 

No eixo ternário produto de medidas podem ser classificadas as situações que envolvem conceitos da 
classe de configuração retangular ou combinatória. As situações de configuração retangular são aquelas que as 
quantidades representam medidas e trazem a ideia de uma disposição numa forma retangular. A combinatória 
são as situações que remetem a ideia de produto cartesiano entre conjuntos distintos.

Com base na classificação apresentada foi desenvolvido um instrumento diagnóstico para avaliar o de-
sempenho dos estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e construída uma proposta de For-
mação Continuada a ser implementada junto as escolas parceiras. Reitera-se que nesse artigo serão apresen-
tados apenas os resultados referentes ao desempenho dos estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
ponto de partida para as discussões sobre o campo conceitual das estruturas multiplicativas com os professores 
das escolas parceiras, e a concepção de Formação desenvolvida nos três estados.
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A Formação Continuada

Antes de apresentar o modelo de formação implementado nesse projeto, são tecidas 
considerações sobre a definição de Formação Continuada preconizada pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE) e o modelo de formação “ação-reflexão-planejamento-ação”.

O CNE, na Resolução que apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial e Continuada de Professores, define no Artigo 16 que:

 

[...] a formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, 
bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades 
de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além 
da formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, tendo como 
principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento 
técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. (BRASIL, 2015, p. 13, grifo 
nosso).

 Nessa mesma compreensão é que a rede de pesquisa formada no âmbito do E-mult desenvolveu as 
ações de Formação Continuada junto aos professores das escolas parceiras. O trabalho no coletivo com os 
professores das escolas, um olhar para as ações pedagógicas e o desempenho dos estudantes são vertentes 
que conduziram as reflexões sobre a prática educacional no âmbito do Campo conceitual das Estruturas 
Multiplicativas. Tendo o modelo de formação “ação-reflexão-planejamento-ação” como âncora para todo 
o processo de Formação implementado, baseando-se na espiral proposta por Magina (2008) para esta 
metodologia e nas investigações de Santana, Alves e Nunes (2015) envolvendo o Campo Conceitual Aditivo 
(ver Figura 2).

Figura 2 – Espiral “ação-reflexão-planejamento-ação”

Fonte: Magina, Merlini e Santos (2012, p.3)
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Tomando como base a espiral da Figura 2, com o modelo de Formação “ação-reflexão-
planejamento-ação”, Santana, Alves e Nunes (2015, p. 1171) afirmam que ele ocorre “[...] 
de forma espiralar, promovendo o ciclo de Reflexão inicial – Planejamento em grupo – 
Planejamento em plenária – Reflexão em grupo – Reflexão em coletivo.”. Nesse contexto, 
assume-se uma espiral formativa que inicia com o processo de Reflexão inicial, momento 
no qual os professores e pesquisadores refletem sobre os desempenhos dos estudantes 
no instrumento diagnóstico inicial (dados coletados com os estudantes dos professores 
envolvidos). Em seguida, se realiza uma discussão teórica sobre o conteúdo matemático 
abordado e se planeja estratégias de ensino a serem desenvolvidas pelos professores que 
atuam num mesmo ano escolar configurando-se assim o Planejamento em grupo. As estratégias 
planejadas passam a ser apreciadas por todos os presentes, sendo possível se rever e alterar 
o que foi planejado inicialmente. Neste momento os professores e pesquisadores interagem 
conjuntamente realizando um Planejamento em plenária. Novamente reunidos, por ano 
escolar que atuam, os professores fazem os ajustes sugeridos pela plenária e posteriormente 
aplicam aos alunos de suas turmas. Após aplicarem as estratégias de ensino em sala de aula 
com os seus alunos, cada professor apresenta para seu grupo, no momento de formação, 
os resultados, configurando a Reflexão em grupo e posteriormente, os resultados são 
apresentados e refletidos pela plenária.

Ressalta-se que essa perspectiva de modelo formativo foi adotada na proposta 
elaborada em rede pelo E-mult, por considerar importante o envolvimento direto do professor 
na pesquisa acadêmica e, consequentemente, a relação da prática pedagógica, da reflexão 
colaborativa e do referencial teórico na formação continuada. Esse modelo minimiza as 
possibilidades do professor ou da escola se sentirem explorados pela academia, corroborando 
com as afirmações de Zeichener (1998, p.211) que chama atenção para a pesquisa participante 
e a pesquisa-ação ter “[...] menor probabilidade de reproduzir o sistema não democrático de 
relações que tem dominado a pesquisa acadêmica educacional”. Assim, assume-se dentro da 
pesquisa-ação, a vertente da pesquisa colaborativa. 

O ponto de partida e a Formação Continuada

A abordagem para investigação no Projeto E-mult se caracteriza como qualitativo. Isto 
porque como pontuam Lüdke e André (1986, p. 11), a abordagem qualitativa se caracteriza 
por ter:

O ambiente natural como sua fonte direta de dados como principal instrumento […]. Dados 
coletados predominantemente descritivos […]. Preocupação maior com o processo e não 
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com os resultados […]. Atenção em especial para os significados dados pelas pessoas às 
coisas e à sua vida […]. Análise de dados por meio de um processo indutivo. 

Dessa forma, considera-se que a investigação realizada se enquadra neste tipo de 
abordagem, uma vez que o instrumento diagnóstico aplicado junto aos estudantes dos 
anos iniciais e finais do Ensino Fundamental teve o intuito de analisar quais esquemas são 
implementados pelos mesmos para solucionar as situações-problema do Campo Conceitual 
Multiplicativo, não havendo nenhuma interferência dos pesquisadores. Ademais, considera-
se uma investigação descritiva. Porque, para Fiorentini e Lorenzato (2006), uma pesquisa 
diagnóstica funciona como uma sondagem e visa verificar se uma determinada ideia de 
investigação é viável ou não e, além disso, esse tipo de pesquisa pode envolver a aplicação 
de questionários ou instrumentos como testes. Para esses autores, a pesquisa descritiva se 
dá pelo desejo do pesquisador em descrever ou caracterizar, com detalhes, uma situação, 
um fenômeno ou um problema e, geralmente, utilizando-se da observação sistemática ou da 
aplicação de questionários padronizados a partir de categorias previamente definidas.

Nesta investigação a abordagem diagnóstica e o tipo descritivo se completam de 
modo a subsidiar as reflexões sobre o desempenho de estudantes do 1º ano ao 9º ano do 
Ensino Fundamental ao resolverem situações-problema envolvendo o campo conceitual das 
estruturas multiplicativas. Como comentado anteriormente, para a realização do Estudo 2 
(Análise do desempenho dos estudantes do 1º ao 9º ano do Fundamental) e do Estudo 3 
(Formação Continuada), no âmbito do Observatório da Educação E-mult, foram desenvolvidas 
várias ações anteriores. 

Em 2013, a elaboração de instrumento diagnóstico envolvendo o Campo Conceitual 
das Estruturas Multiplicativas foi construído tomando como referência a Prova Brasil e seus 
descritores2, a Teoria dos Campos Conceituais desenvolvida por Vergnaud (1983,1990, 1991, 
2009) o esquema proposto por Magina, Santos e Merlini (2014). O instrumento elaborado 
buscou diagnosticar a compreensão dos estudantes ao resolverem situações que dão sentido 
a conceitos inerentes ao Campo Conceitual Multiplicativo. O instrumento foi elaborado a 
partir de discussões realizadas em duas reuniões presenciais e três virtuais. Ao final, se chegou 
em treze situações-problema que foram aplicadas junto aos estudantes dos anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental (ver Quadro 1). Além do instrumento diagnóstico aplicado aos 
estudantes, também foi elaborado um questionário para obter informações sobre o perfil dos 
professores das escolas parceiras. 

Em 2014, o grupo de pesquisadores e bolsistas do E-mult aplicaram nas escolas parceiras 
o instrumento diagnóstico junto aos estudantes, contando com a colaboração dos professores 
2   http://provabrasil.inep.gov.br/exemplos-de-questoes2.(ruturas Mas Eo da natureza das situaçctivos alunos as 
atividades planejadas durante o processo e se doaram para a realizaçssa 
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durante a aplicação. O instrumento foi aplicado em uma única sessão, coletivamente, no 
horário acordado com as escolas, sendo o mesmo apresentado sob a forma de livro contendo 
duas situações-problema por página, com espaço para resolução. Os estudantes tinham a 
sua disposição lápis e papel para a resolução. Ressalta-se, que se optou por fazer a leitura 
das situações-problema visando minimizar os efeitos da leitura por parte, principalmente dos 
estudantes menores. 

Nesse mesmo ano, os membros do E-mult se reuniram para definir os parâmetros de 
correção dos protocolos dos estudantes e em seguida cada núcleo fez a correção dos protocolos 
do seu estado, que além de possibilitar uma leitura sobre a compreensão dos estudantes 
ao resolverem situações-problema envolvendo o Campo Conceitual Multiplicativo, também 
foram utilizados durante a Formação Continuada realizada com os professores das escolas 
parceiras ao longo do ano de 2015.

Em 2015, os três núcleos desenvolveram a Formação Continuada, com características 
colaborativas, junto aos professores das escolas parceiras, tendo como fio condutor o 
modelo “ação-reflexão-planejamento-ação”. O objetivo era promover o desenvolvimento de 
estratégias de ensino que possibilitassem a apropriação e expansão do Campo Conceitual 
Multiplicativo por parte dos professores que se engajaram no projeto como colaboradores. 

Em linhas gerais, no primeiro encontro formativo desenvolvido presencialmente nos 
três núcleos, a Reflexão inicial partiu da discussão dos resultados referentes ao desempenho 
dos estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental nas situações-problema e com pontos 
da Teoria dos Campos Conceituais.

No segundo encontro, as Reflexões perpassavam os resultados do desempenho inicial 
e pontos da teoria referente ao Campo Conceitual Multiplicativo. Após as discussões sobre 
aspectos conceituais das Estruturas Multiplicativas, os professores, divididos em grupo pelo 
ano escolar que atuavam, eram convidados a pensar sobre suas práticas e, coletivamente, 
elaboravam o planejamento de uma aula, a ser aplicado entre o intervalo de dois encontros 
presenciais, abordando os aspectos conceituais discutidos durante aquele encontro, 
configurando o Planejamento em grupo.

Para concluir o planejamento, cada grupo apresentava para todos os presentes o 
planejamento elaborado, fazendo as discussões e ajustes necessários, configurando o 
Planejamento em plenária.

Em seguida, eles eram requisitados a utilizar com seus estudantes o planejamento 
elaborado, registrando os acontecimentos da aula, bem como, analisando os desempenhos 
e estratégias utilizadas pelos estudantes nos momentos de aplicação do planejamento 
inicialmente elaborado. Configurou-se, aqui uma parte do processo formativo que ocorria 
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de maneira não presencial com a equipe da universidade tomando como base as afirmações 
de Zeichener (1998) quando explana sobre a vertente da pesquisa colaborativa, pois nesse 
momento o professor faz a sua intervenção sem a presença dos pesquisadores da universidade, 
para trazer ao grupo suas impressões e conclusões sobre o processo. 

A partir do terceiro encontro, antes de iniciar as Reflexões inicias, eram realizados 
os momentos que classificamos como: Reflexão em grupo – Reflexão em coletivo. Nesses 
momentos, os professores discutiam em pequeno grupo (reunidos por ano escolar que 
atuavam) e eram orientados a refletir a respeito dos resultados das aplicações realizadas 
em sala de aula, configurando o momento que chamamos de Reflexão em grupo. Por fim, as 
reflexões e conclusões de cada grupo eram apresentadas e discutidas por todos os presentes, 
em um momento denominado de Reflexão em coletivo. 

Passada essa etapa, no encontro de formação seguinte, os registros trazidos pelos 
professores eram discutidos e analisados coletivamente na formação, gerando novos 
planejamentos a serem utilizados em sala de aula, configurando a espiral formativa 
apresentada por Magina (2008) e experimentada por Santana, Alves e Nunes (2015).

Portanto, o modelo de formação continuada desenvolvido no projeto propôs ao 
professor uma prática reflexiva, que pode representar um desafio para que o docente perceba 
a necessidade de implementar mudanças em sua prática, como apontado por Santos (2015), 
uma vez que o processo de mudança não é natural e nem espontâneo.

Entretanto, ressalta-se que, para atender as características específicas das escolas 
parceiras em cada um dos estados, houve ajustes na constituição da periodicidade dos 
encontros e da quantidade de professores envolvidos, mas sempre tendo como fio condutor 
o modelo “ação-reflexão-planejamento-ação” e o desenvolvimento de estratégias de ensino 
que possibilitassem a apropriação e expansão do Campo Conceitual Multiplicativo por parte 
dos professores.

No Núcleo da Bahia, as formações ocorreram de março a novembro de 2015, os encontros 
presenciais foram realizados nas escolas parceiras e, efetivamente participaram de todo o 
processo formativo três delas. Iniciaram a formação 44 professores dos Ensino Fundamental 
e 35 deles participaram até o mês de novembro. Foram no total sete encontros presenciais e 
esses foram intercalados por uma formação virtual que ocorreu no ambiente virtual Moodle, 
sendo realizados dez encontros, via chat, em que se discutiu acerca de cada eixo pertencente 
a Estrutura Multiplicativa. Além da equipe de pesquisadores, nove professores participaram 
da formação virtual. Os dois primeiros encontros presenciais foram de quatro horas cada e, 
a pedido dos professores envolvidos, os demais tiveram oito horas de carga horária cada. 
Ressaltamos que os encontros eram mensais e entre os encontros os professores aplicavam 
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com seus respectivos alunos as atividades planejadas durante o processo formativo. 

Em Recife, a Formação foi desenvolvida nos meses de maio a dezembro de 2015 na 
Universidade Federal de Pernambuco e contou com a participação de 20 professores dos anos 
iniciais do Fundamental3 e gestores de escolas distribuídos em quatro grupos. Os professores 
participaram de oito encontros presenciais de quatro horas com frequência mensal e 
atividades à distância realizadas junto com seus alunos durante todo o processo formativo. 

No Ceará, a formação foi realizada no período de abril a dezembro de 2015 e contou com a 
participação total de 29 professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Devido a participação 
de quatro escolas de diferentes municípios, envolvendo a capital e interior, a formação configurou-se de 
forma distinta em relação ao número de encontros e duração. Nas duas escolas da capital (Fortaleza), os 
encontros presenciais aconteciam quinzenalmente com duração de 2 horas e nas duas escolas do Interior 
(São Gonçalo e Barreira), os encontros eram mensais com duração de 4 horas. As atividades a distância foram 
realizadas com suporte do ambiente colaborativo SÓCRATES4

A seguir são apresentados os resultados referentes ao Estudo 2: Análise do desempenho dos estudantes 
do 1º ao 9º ano do Fundamental que subsidiaram as discussões ao longo da Formação continuada com os 
professores das escolas parceiras dos três estados envolvidos.

O desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental 

O instrumento diagnóstico, construído para essa investigação, foi aplicado a 3890 
estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental de 12 escolas públicas dos três 
estados, sendo: 1693 estudantes da Bahia; 1248 estudantes do Ceará e 949 estudantes de 
Pernambuco. Em cada um dos estados, o instrumento foi aplicado em quatro escolas públicas.

Antes de apresentar os resultados referentes ao desempenho geral dos estudantes 
por ano e por situação considerando os anos investigados, apresenta-se o instrumento 
diagnóstico que avaliou a compreensão dos estudantes sobre o Campo Conceitual das 
Estruturas Multiplicativas. 

3   Ressalta-se que nos primeiros dois encontros participaram 30 professores e apenas 20 permaneceram até o final 
da Formação.
4   http://www.vdl.ufc.br/socrates/
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Quadro 1 – Situações-problema presentes no instrumento envolvendo o Campo Conceitual Multiplicativo 

Situação 1 (S1). Joana sabe que em um pacote há 6 biscoitos. Ela tem 5 pacotes. Quan-
tos biscoitos Joana têm? 

Relação Quaternária → Proporção Simples → Um para muitos → Multiplicação

Situação 2 (S2). A distância entre a casa de Luís e a escola é de 5 quilômetros e a casa de 
José é 4 vezes mais distante. Qual a distância entre a casa de José e a escola? 

Relação Ternária → Comparação Multiplicativa → Referido Desconhecido → Multiplica-
ção

Situação 3 (S3). Para fazer 3 fantasias são necessários 5m de tecido. Ana tem 35m de te-
cido. Quantas fantasias ela pode fazer? 

Relação Quaternária → Proporção Simples → Muito para muitos 

Situação 4 (S4). A Escola Recanto fará uma festa para 36 convidados. Em cada mesa fica-
rão 4 convidados. Quantas mesas a escola precisará alugar? 

Relação Quaternária →Proporção Simples → Um para muitos → Divisão Quotitiva

Situação 5 (S5). Rute quer mudar o piso do quarto dela. Este quarto tem 3m de largura e 
6m de comprimento. Quantos metros quadrados, de piso, Rute precisa comprar? 

Relação Ternária → Configuração retangular (área) → Parte/Parte → Multiplicação

Situação 6 (S6). Caio comprou 9 caixas de suco e pagou 15 reais. Se ele comprasse 3 cai-
xas de suco quanto precisaria pagar? 

Relação Quaternária →Proporção Simples → Muitos para muitos → divisão partitiva

Situação 7 (S7). A área do jardim da casa de Vera é retangular e tem 24m2. A largura é 
4m. Qual é comprimento em metros desse jardim? 

Relação Ternária → Configuração retangular (área) → Parte/Todo → Divisão

Situação 8 (S8). Um supermercado fez uma promoção: “Leve 4 litros de suco por apenas 
12 reais”. Quanto vai custar cada litro de suco?

Relação Quaternária → Proporção Simples → Um para muitos →Divisão partitiva

Situação 9 (S9). A Lanchonete do Ernani vende 15 tipos de sanduíches. Para cada san-
duíche é usado apenas um tipo de pão e um tipo de recheio. Tem 3 tipos de pão (leite, 
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integral e francês). Quantos tipos de recheio são necessários para fazer todos os tipos 
de sanduíches?

Relação Ternária → Combinatória → Todo/Parte → Divisão

Situação 10 (S10). Cido tem uma coleção de 6 carrinhos e José tem uma coleção de 24 
carrinhos. Quantas vezes a coleção de Cido é menor do que a de José? 

Relação Ternária → Comparação Multiplicativa →Relação Desconhecida → Divisão

Situação 11 (S11). Na aula de dança de forró tinha 6 rapazes (Alex, Beto, Caio, Davi , Edu, 
Ivo) e 4 moças (Mari, Fabi, Lara, Suzi). Todas as moças dançaram com todos os rapazes. 

Quantos casais diferentes foram formados?
Relação Ternária → Combinatória → Parte/Parte → Multiplicação

Situação 12 (S12). Em uma gincana na Escola Saber, a cada 3 voltas correndo na quadra 
o aluno marca 4 pontos. Alex deu 15 voltas correndo na quadra. Quantos pontos ele 

marcou? 
Relação Quaternária →Proporção Simples → Muitos para muitos  multiplicação

Situação 13 (S13). Ontem Tonho tinha 18 figurinhas. E hoje ele tem 3 vezes menos. 
Quantas figurinhas ele tem hoje? 

Relação Ternária → Comparação Multiplicativa → Divisão

Fonte - Dados do projeto E-mult coletados em 2014.

Resultados

O primeiro resultado a ser considerado é a média de acertos dos alunos por ano 
escolar. Verifica-se na Gráfico 1 um crescimento na média de desempenho ao longo dos 
anos escolares. Nos dois primeiros anos, esse desempenho é muito pequeno, não atingindo 
nem mesmo a média de uma questão certa por aluno. Nota-se um crescimento do 3º ao 
6ºano. O 7º ano apresenta um desempenho praticamente igual ao do 6ºano. O crescimento 
é retomado a partir do 8º ano. Observa-se também que mesmo no 9ºano, o desempenho 
médio é de 7,2 questões certas de um total de 13. Deduz-se então que mesmo no último ano 
do Ensino Fundamental, os alunos ainda não possuem o domínio completo de situações das 
Estruturas Multiplicativas propostas na investigação.
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Gráfico 1 – Média de acertos dos estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Fonte - Dados do projeto E-mult coletados em 2014.

Esses resultados podem ser vistos de outra forma (ver Gráfico 2), ao se apresentar a 
frequência de acertos, erros e questões não respondidas.

          Gráfico 2 – Frequência e percentual de respostas corretas, em branco e erradas por ano

Fonte - Dados do projeto E-mult coletados em 2014.
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Um dado que chama a atenção é que a menor frequência é a de respostas em branco 
em todos os anos. Mesmo nos primeiros anos, em que o número de respostas erradas é alto, 
os alunos tentaram responder as questões. Isto talvez se explique pelo fato dos problemas 
terem sido lidos para os alunos no momento da aplicação, o que os incentivou a respondê-las. 

A frequência de acerto dos alunos para cada situação-problema ao longo dos anos 
escolares ajuda a esclarecer que situações são mais fáceis e mais difíceis para cada ano escolar 
(ver Gráfico 3).

Gráfico 3 – Número de acertos por situação e por ano

Fonte: Dados do projeto E-mult coletados em 2014.

Um olhar mais acurado em relação ao desempenho em cada situação-problema ao 
longo dos anos revela que em todos os anos, a Situação 1 “Joana sabe que em um pacote há 
6 biscoitos. Ela tem 5 pacotes. Quantos biscoitos Joana têm?” (proporção simples, um para 
muitos e multiplicação) foi a que teve o maior número de acertos em todos os anos. Uma 
possível explicação pode ser pelo fato de ser dada uma relação mais elementar que envolve 
quatro quantidades, sendo duas de uma natureza e as outras duas de outra natureza (pacotes 
e bicoitos).
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No extremo oposto encontra-se a Situação 7 “A área do jardim da casa de Vera é 
retangular e tem 24m2. A largura é 4m. Qual é comprimento em metros desse jardim?” ( 
produto de medidas, configuração retangular, divisão). Pode-se considerar que essa questão 
apresenta duas grandes dificuldades, a primeira de se usar uma operação inversa (divisão) 
quando o problema fala em área (que usualmente é resolvido usando a multiplicação). O 
próprio termo área deve ter sido um fator de dificuldade para os alunos, principalmente nos 
anos iniciais.

Vale destacar a mudança observada no número de acertos de cada situação ao longo 
dos anos escolares. A Situação 1 apresenta um grande aumento na frequência de respostas 
corretas no 2º ano e no 3º ano, sendo que no 3º ano, é responsável por cerca de 30% do total 
de acertos dos alunos. Na Situação 3 “Para fazer 3 fantasias são necessários 5m de tecido. 
Ana tem 35m de tecido. Quantas fantasias ela pode fazer?” (proporção simples, muitos para 
muitos, divisão) a mudança significativa no índice de acertos começa a acontecer a partir do 
3º ano. Na Situação 4 “A Escola Recanto fará uma festa para 36 convidados. Em cada mesa 
ficarão 4 convidados. Quantas mesas a escola precisará alugar?” (Proporção simples, um para 
muitos, divisão quotitiva) há um crescimento a partir do 3º ano, mas em uma escala muito 
menor, indicando que esse problema foi um dos mais difíceis para os alunos de todos os anos. 

As situações S13 “Ontem Tonho tinha 18 figurinhas. E hoje ele tem 3 vezes menos. 
Quantas figurinhas ele tem hoje?” (comparação multiplicativa, referido desconhecido, 
divisão), S9 “A Lanchonete do Ernani vende 15 tipos de sanduíches. Para cada sanduíche é 
usado apenas um tipo de pão e um tipo de recheio. Tem 3 tipos de pão (leite, integral e francês). 
Quantos tipos de recheio são necessários para fazer todos os tipos de sanduíches?” (produto 
de medidas, combinatória, multiplicação) e S12 “Em uma gincana na Escola Saber, a cada 3 
voltas correndo na quadra o aluno marca 4 pontos. Alex deu 15 voltas correndo na quadra. 
Quantos pontos ele marcou?” (proporção simples, muitos para muitos, multiplicação) e S6 
“Caio comprou 9 caixas de suco e pagou 15 reais. Se ele comprasse 3 caixas de suco quanto 
precisaria pagar?” (proporção simples, muitos para muitos, divisão) também apresentaram 
baixo crescimento no número de respostas corretas, indicando que mesmo nos anos finais 
essas situações não são ainda dominadas pelos alunos.

De modo geral, os resultados encontrados demonstram uma preocupação em relação 
ao desempenho dos alunos. É desejado que ao final do Ensino Fundamental, os alunos 
apresentassem um domínio completo das situações envolvendo as estruturas multiplicativas 
que dão sentido aos conceitos abordados. Esses resultados demonstram a necessidade de 
investir na formação de professores e na elaboração de material didático que permita uma 
melhor compreensão das estruturas multiplicativas, que são importantes tanto em situações 
da vida cotidiana quanto em conteúdos matemáticos avançados como no campo da Álgebra.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

94
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

Considerações finais

Os resultados das investigações realizadas no âmbito do Observatório da Educação no 
Projeto E-mult, por um lado, corroboram com os resultados dos estudos realizados em outras 
pesquisas (MAGINA, SANTOS, MERLINI, 2011; GITIRANA, CAMPOS, MAGINA, SPINILLO, 2014) 
e demonstram uma preocupação em relação ao desempenho dos estudantes no domínio 
do Campo Conceitual das Estruturas Multiplicativas, tendo em vista os baixos desempenhos 
apresentados pelos os estudantes das escolas investigadas (1º ao 8º ano< 50% e 9º ano < 
55%). Por outro lado, foram o ponto de partida para as reflexões sobre esse campo conceitual 
e a concepção do professor sobre o que é uma situação-problema e as estratégias possíveis 
de serem implementadas pelos estudantes nos diferentes anos escolares. Discussões que 
chamaram a atenção do professor para alguns pontos que são essenciais na prática cotidiana, 
a saber: (i) o papel que ele (professor) confere a resolução de problemas no contexto escolar; 
(ii) o cuidado com a elaboração de situações-problema que não gerem imprecisões ou 
impossibilidade de resolução; (ii) a necessidade de apresentar uma variedade de situações-
problema que explorem os conceitos presentes no campo multiplicativo envolvendo o 
uso das operações de multiplicação e divisão; (iii) a busca por compreender as estratégias 
adotadas pelos estudantes durante a resolução de situações-problema propostas no 
contexto escolar. Tais elementos fizeram parte da formação realizada que visava promover 
um maior conhecimento por parte do professor a respeito da natureza das situações que eles 
apresentam a seus alunos em sala de aula no âmbito do Campo Conceitual das Estruturas 
Multiplicativas.

Portanto, o modelo de formação focado na “ação-reflexão-planejamento-ação” 
envolvendo uma pesquisa colaborativa propôs ao professor das escolas parceiras uma prática 
reflexiva, que representa um grande desafio a necessidade de implementar mudanças em 
sua prática; considerando os resultados de pesquisa e as discussões referentes ao Campo 
Conceitual das Estruturas multiplicativas, corroborando com as afirmações de Santos (2015), 
uma vez que o processo de mudança não é natural e nem espontâneo. 

Estudos futuros apresentarão de forma mais minuciosa os resultados do Projeto 
desenvolvido em rede -E-mult sobre as Estruturas Multiplicativas e a Formação Continuada, 
uma vez que as discussões presentes nesse artigo visam sobretudo problematizar sobre as 
ações que têm sido desenvolvidas no âmbito do Observatório da Educação – OBEDUC.
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RESUMO

O artigo aqui apresentado se refere a um Projeto de Pesquisa local desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educação/
CAPES, teve como objetivo geral analisar como os alunos do Ensino Fundamental, em quatro turmas do 5º e 6º Ano, quatro turmas 
do 8º e 9º Ano, do Ensino Médio, em cinco turmas do 2º e 3º Ano, do Ensino Superior, uma turma da Licenciatura em Matemática, 
concebem, formulam e resolvem problemas matemáticos a partir de diferentes tipos de texto, diferentes materiais manipuláveis e 
diferentes materiais tecnológicos. O Projeto se operacionalizou em três modalidades de pesquisa: em nível de Mestrado, em nível 
de Graduação e em nível da Escola Básica. Os resultados sugerem que nos três níveis das pesquisas sobre a formulação e resolução 
de problemas matemáticos se evidenciaram dificuldades e desenvolvimentos dos alunos, professores e pesquisadores envolvidos, 
bem como a relevância das conexões estabelecidas nas interações envolvendo Escola e Universidade.

Palavras-chave: Formulação de Problemas: Resolução de Problemas; Formação de Professores de Matemática; SAEB; Prova Brasil.

ABSTRACT

The article presented here refers to a Local Research Project developed in the scope of the Education Observatory Program/CAPES, 
which had as general objective to analyze how students of Elementary School, in four 5th and 6th grade classes and in four 8th and 
9th grade classes, of High School, in five 2nd and 3rd grade classes, and of Higher Education, in a class of the Degree in Mathematics, 
conceive, formulate and solve mathematical problems from different types of text, different manipulative materials and different 
technological materials. The Project was operationalized in three research modalities: Master Degree level, Graduation level and 
Basic School level. The results suggest that in the three research levels about the mathematical problem posing and mathematical 
solving  problem, it was evidenced difficulties and developments of the students, teachers and researchers involved and the 
relevance of the connections established in the interactions explored which involves the Schools and the University.

Keywords: Posing Problem; Solving Problem; Teacher Training in Mathematics; SAEB; Proof Brazil,
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Introdução

A resolução de problemas matemáticos é um tema presente no currículo de muitos 
países do mundo desde os anos 80 e, no currículo brasileiro, desde o final dos anos 90 
(BRASIL, 1997; 1998; BRASIL, 2002). Por outro lado, a formulação de problemas matemáticos, 
embora relacionado à resolução (BROWN & WALTER, 2005; JURADO, 2016; SINGER, ELERTON 
& CAI, 2015), surge como um tema pouco explorado no Brasil quer em nível de pesquisas 
acadêmicas quer nas salas de aula de Matemática. 

A formulação e resolução de problemas matemáticos a partir de diferentes tipos 
de texto (texto no sentido bakhtiniano) (BAKHTIN, 2003), tendo como subtexto um Tema 
Transversal (BRASIL, 1998; MEDEIROS & SANTOS, 2007; MONTEIRO & POMPEU Jr, 2001), 
pode proporcionar ações e reflexões dos alunos e professores envolvidos que contribuirão 
para o desenvolvimento da criatividade, da cidadania e do pensamento crítico. 

Outra possibilidade didática é utilizar os materiais manipuláveis nesta atividade. Estes 
podem constituir-se em importantes elos entre a realidade e as abstrações matemáticas 
(LORENZATO, 2009). Além dessas, uma terceira possibilidade com esta atividade é a utilização 
dos materiais tecnológicos, os aplicativos Winplot,  GeoGebra e  Poly e as calculadoras básicas 
e científicas (ALLEVATO, 2008;  ARAÚJO & NÓBRIGA, 2010;  FANTI, KODAMA, NECCHI, 2007; 
MEDEIROS, 2003; MEDEIROS et al, 2013).  

A utilização destes recursos didáticos pode implicar na necessidade de mudança de 
concepções dos alunos e dos professores nas aulas de Matemática. Nas últimas décadas, 
um importante domínio de investigação sobre o professor de Matemática, é o das suas 
concepções e práticas e respectivas relações mútuas (CARVALHO & CÉSAR, 1996). Nesta 
pesquisa focamos sobre as concepções.  Diversos investigadores (por exemplo, CARVALHO & 
CÉSAR, 1996; PONTE, 1992, THOMPSON, 1992) sublinham que as concepções influenciam o 
pensamento e a ação dos professores. Ponte (1992) considera que as concepções têm uma 
natureza essencialmente cognitiva, e embora distinta dos conceitos específicos serve de 
apoio à organização destes conceitos. Na sua perspectiva, as concepções constituem uma 
forma de encarar o mundo, de pensar. Ponte e Chapman (2008) reafirmam, ao analisar, em 
diversas pesquisas, a importância das crenças e concepções na formação de professores de 
Matemática.

As nossas possibilidades de atuação e compreensão são limitadas pelas concepções, 
característica que pode ser identificada, como assinala Ponte (1992), nos processos de 
mudanças nos professores no momento de sua formação inicial bem como da sua formação 
continuada.
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Diante do exposto acima, pensamos que identificar, observar e analisar, as concepções, 
ativas e manifestadas1, dos alunos e professores de Matemática envolvidos nesta pesquisa, 
pode trazer contribuições significativas para que os participantes envolvidos revejam as suas 
concepções e práticas letivas referentes a estas duas importantes atividades para o ensino-
aprendizagem da Matemática. Além disso,  Ao propiciarmos, no âmbito do projeto, que os 
professores reflitam sobre a sua prática letiva (SCHÖN, 1991), poderemos contribuir para 
mudanças de concepções destes professores quer os da formação inicial quer os da formação 
continuada. 

 Com a implementação de nosso Projeto OBEDUC, no primeiro semestre de 2013, 
tivemos Encontros de Estudo quinzenais, para irmos fundamentando teoricamente os 
bolsistas/pesquisadores e interagindo entre nós.

 A partir do segundo semestre de 2013 e em 2014.1 e 2014.2 até fevereiro de 
2015, passamos a atuar com as pesquisas nas diversas salas de aula, nas diversas Escolas, 
estabelecendo conexões entre a Universidade e estas Escolas, num processo dinâmico, de 
ação-reflexão-ação.

A formulação e a resolução de problemas matemáticos no Brasil e o Projeto 

OBEDUC

 Quando abordamos a Resolução de Problemas na pesquisa acadêmica, no Brasil, 
podemos identificar uma vasta produção, em diferentes níveis. Pesquisas em nível de 
PIBIC (Programa de Bolsas de Iniciação Científica), TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), 
Especialização, Mestrado (Acadêmico ou Profissional) e Doutorado, em diversas instituições 
em todo o país. Por outro lado, ao buscarmos pesquisas acadêmicas referentes à formulação 
de problemas matemáticos esta vastidão se reduz bastante. Gontijo (2007, p.56), em sua tese 
de doutorado, trata da formulação de problemas matemáticos, juntamente com a resolução, 
como estratégias para o desenvolvimento da criatividade matemática dos alunos: 

Para favorecer o desenvolvimento da criatividade em Matemática, algumas estratégias de 
natureza metodológica podem ser empregadas as estratégias que aparecem com maior 
frequência na literatura da área são: resolução e formulação de problemas e redefinição de 
uma situação em função de seus atributos. 

1  As concepções manifestadas são declaradas pelo professor como sendo suas enquanto as concepções ativas são 
observadas na sua prática. (PONTE, 1992; MEDEIROS, 2010).
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 Esta escassez de pesquisas sobre a formulação de problemas matemáticos em nível acadêmico, à 
época de meu inicio como docente/pesquisadora no MECM (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática), 
em 2011, após o término de meu Doutorado, na Universidade de Lisboa (entre 2006 e 2010), nos fizeram 
estimular os nossos futuros orientandos a também pesquisarem esta vertente da resolução de problemas. 

 Desse modo, no início de 2012, tínhamos três mestrandas que pesquisavam a formulação e a resolução 
de problemas, cada uma com distintas problemáticas, mas que tinham estas tarefas em comum.

 Quando o meu Projeto OBEDUC intitulado Investigando a Formulação e a Resolução de Problemas 
Matemáticos na Sala de Aula: Explorando Conexões entre Escola e Universidade foi aprovado, no início de 
2013, estas mestrandas passaram a integrar a Equipe do referido Projeto. 

 Quando voltamos o nosso olhar às salas de aula brasileiras é possível perceber, mesmo com diversas 
redes e níveis de ensino, que a tarefa predominante é o exercício, apesar de os PCN’s, (BRASIL, 1997, 
1998, 2002), apontarem a resolução de problemas também como um recurso a ser utilizado pelo professor 
de Matemática, com enorme potencial quer para a aprendizagem matemática quer para a formação social dos 
alunos.

Apesar de os PCN’s já estarem com quase duas décadas e muitos livros didáticos 
terem sido escritos para satisfazer suas orientações, serem utilizados na formação inicial, 
em formações continuadas e diversas pesquisas acadêmicas fazerem referência a eles, nos 
parece que o seu caráter de não obrigatoriedade pode ser um fator que contribuiu para o 
baixo impacto de suas orientações didático-metodológicas na sala de aula de Matemática. 

A formulação, a resolução e a formulação e resolução trabalhadas conjuntamente ainda 
são pouco exploradas na cultura das salas de aulas brasileiras, particularmente a formulação 
e a formulação e resolução. Foi esta escassez também em nível de prática letiva na sala de 
aula de Matemática que, mais uma vez, nos motivou a querer desenvolver pesquisas em nível 
de graduação, na Formação Inicial e com os professores da Escola Básica, na sala de aula, com 
este tema.

Já tínhamos uma experiência com um PIBIC-CNPQ/UEPB (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica) entre 2011 e 2012 e, neste período, nos inquietamos também 
com a necessidade de mais tempo para trabalhar e pesquisar, no complexo ambiente da 
sala de aula, e nas Reuniões com a Equipe que compunha os bolsistas/pesquisadores como 
poderiam ser formulados e resolvidos os problemas, de acordo com o que tínhamos planejado 
para a pesquisa.

Numa pesquisa desenvolvida em quatro cidades da Alemanha, segundo Fritzlar (2006), 
a sala de aula de Matemática, é um ambiente complexo e introduzir a resolução de problemas 
nela o torna ainda mais complexo. Neste sentido, o autor sugere que os professores trabalhem 
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com o ensino da resolução de problema. O autor afirma sobre uma pesquisa que apresenta 
no referido artigo:

(...) os resultados do estudo piloto, claro, não podem ser generalizados. No entanto, eles 
sugerem que é preciso algum grau de esforço que intensifiquem esforços de modo a 
sensibilizar os estudantes para a complexidade do ensino da resolução de problemas. 

Isto deve ser trabalhado na formação de professores na universidade, caso estas instituições 
queiram dar uma contribuição em longo prazo para a melhoria do ensino de Matemática 
(p.443).

Esta complexidade pode e deve ser explorada numa perspectiva interacionista da 
sala de aula (GODINO & LINHARES, 2000), na qual o professor o aluno e os alunos interajam 
e passem a ver a Matemática como uma ciência em construção (LAKATOS, 1976) e que é 
possível reconstruir ideias matemáticas, de um ponto de vista didático, nesta sala de aula, na 
qual todos os participantes interagem para que o conhecimento matemático possa emergir e 
se efetivar a aprendizagem matemática dos alunos.

A estrutura do Programa Observatório da Educação propiciou a implementação de 
conexões entre os bolsistas/pesquisadores das modalidades Pós-Graduação, Graduação e 
Escola Básica, bem como mais conexões entre escola e Universidade através de Reuniões 
com a Equipe e ida da Coordenadora a todas as escolas participantes do Projeto, durante o 
período de sua execução, entre 2013 e 2015.

 A formulação, a resolução e a formulação e resolução de problemas matemáticos 
também vem sendo pouco explorada na formação inicial de professores de Matemática, 
sendo este, segundo várias pesquisas (ABRANTES, 1986; MEDEIROS, 2010; SILVA; 2015a; 
SILVA 2015b; VISEU, 2008) um momento propício a mudanças de concepções que, muitas 
vezes, bloqueiam a ação do professor para a utilização de novos recursos e metodologias de 
ensino-aprendizagem. 

Estas mudanças de concepções nesta fase de sua formação docente podem impeli-lo a 
passar do ensino direto para o ensino-aprendizagem exploratório (PONTE, 2005): 

Podemos distinguir duas estratégias básicas no ensino da Matemática – o “ensino 
directo” e o “ensino-aprendizagem exploratório”. (...) No ensino directo, o professor 
assume um papel fundamental como elemento que fornece informação de modo tanto 
quanto possível claro, sistematizado e atractivo. Apresenta exemplos e comenta situações. 
Assume-se que o aluno aprende ouvindo o que lhe é dito e fazendo exercícios, cujo 
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objectivo é mobilizar os conceitos e técnicas anteriormente explicados e exemplificados 
pelo professor (...) Para um ensino que segue uma estratégia alternativa têm sido sugeridas 
muitas designações – “ensino por descoberta”, “ensino activo”, etc. O melhor termo, a meu 
ver, talvez seja o de “ensino-aprendizagem exploratório”2. A sua característica principal é 
que o professor não procura explicar tudo, mas deixa uma parte importante do trabalho de 
descoberta e de construção do conhecimento para os alunos realizarem. A ênfase desloca-se 
da actividade “ensino” para a actividade mais complexa “ensino-aprendizagem”. (p. 12-13)

A formulação e a resolução de problemas precisam ser utilizadas na estratégia do 
ensino-aprendizagem exploratório. A pesquisa em sala de aula com estes temas precisa começar desde 
a formação inicial, nas diversas disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática, quer da área específica, 
Matemática Pura e Aplicada, quer da Educação Matemática e no Estágio Supervisionado (MEDEIROS, 
2010; 2011; MEDEIROS, CARVALHO & GRANDO, 2012; SILVAa, 2015), que é um momento no qual o futuro 
professor “se encontra” com a escola real, os alunos reais e pode colocar em prática, apoiado pelo professor 
da turma e pelo professor da Universidade, as propostas didático-metodológicas que estuda teoricamente 
na Universidade.

Por meio de discussões em sala de aula proporcionada pelo Estágio Supervisionado, os 
dois futuros professores de Matemática puderam refletir sobre as relações possíveis, e os 
alunos, em interação com os materiais e com os colegas, puderam construir as relações que o 
professor pretendia durante a aula. Também pudemos identificar que o material manipulável 
contribuiu para que os alunos pudessem representar situações abstratas em contextos reais, 
sendo assim, os alunos conseguiram refletir, formular soluções, fazer novas perguntas e 
descobrir novas estratégias de resolução determinados problemas. (SILVA, 2015, p.170) 

Desse modo, o futuro professor de Matemática, quando passar a ser professor em 
exercício poderá ter mais possibilidade de implementar uma prática letiva que incorpora a 
formulação e a resolução de problemas. 

No que tange à formação continuada do Professor de Matemática, também é possível 
e necessário explorarmos a formulação e a resolução de problemas. No entanto, com a 
perversa realidade vivida pela maioria dos professores das Escolas Básicas brasileiras que, 
infelizmente, se perpetua historicamente, sem que vislumbremos ações políticas efetivas e 
amplas para modificá-las, não resta muito tempo a estes profissionais para, de fato, estarem 
continuamente se atualizando, para atuarem como professores pesquisadores em suas salas 
de aula, como exige o momento histórico que vivemos, neste século XXI. 

2  Este termo é também usado, por exemplo, por Lloyd (1999).



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

104
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

 A Formulação e a resolução de problemas matemáticos na Paraíba

No Estado da Paraíba, no qual desenvolvemos as pesquisas de nosso Projeto OBEDUC, 
a realidade quanto às pesquisas envolvendo a formulação, a resolução e a formulação 
e resolução nos parece similar ao que se passa nos demais Estados brasileiros. Podemos 
encontrar muitas pesquisas com a resolução de problemas, mas poucas com a formulação e 
a formulação e resolução em conjunto. 

No que tange à prática letiva, nossa experiência como professora de Educação  
Matemática da UEPB, desde 2004, atuando no Estágio Supervisionado, quer como docente 
quer como Coordenadora dos Estágios, no Campus de Campina Grande-PB, em vários Projetos 
de Pesquisa do PIBIC (CNPq/UEPB) e vários Projetos de Extensão (PROAPEX e PROBEX-UEPB), 
orientações de TCC, Especialização e Mestrado, todas estas atividades desenvolvidas  com 
pesquisas na sala de aula de Matemática, nos evidenciam novamente a predominância de 
exercícios e do ensino direto (PONTE, 2005; 2010) na prática letiva de diversos professores 
de Matemática, em diversas escolas e cidades paraibanas nas quais estivemos à frente das 
atividades acima mencionadas.

 Na formação inicial conhecemos a realidade de nossa instituição, UEPB, da UFPB e UFCG. 
Na UEPB ainda consideramos pouco explorada a resolução de problemas e a formulação e/ou a 
formulação e resolução conjuntas, nunca ou pouco exploradas. Na UFPB e UFCG, infelizmente, 
os relatos de nossos colegas e orientandos apontam a existência de uma Licenciatura em 
Matemática mais semelhante a um Bacharelado em Matemática. Tal característica destes 
cursos dificulta ou impede a formação inicial de um professor de Matemática que possa atuar 
no ensino direto (PONTE, 2005; 2010). 

 As formações continuadas para professores de Matemática da Paraíba quer na Rede 
Estadual, quer na Rede Municipal, ocorrem com periodicidade. No entanto, nem sempre 
ouvimos relatos positivos sobre a sua implementação e sobre os seus resultados e impactos 
na prática letiva dos referidos professores.

Em 2011 ministramos uma destas formações para a Rede Pública Estadual e ocorria aos sábados. Este 
horário tornou-se uma dificuldade a mais para os professores, que já têm uma jornada semanal longa e em, 
no mínimo, duas escolas, maioria deles. No entanto, apesar desta e de outras dificuldades, os professores 
se mostraram atentos e participativos, a fim de conhecer e utilizar recursos e metodologias de ensino-
aprendizagem que ensinamos e utilizamos com os futuros professores de Matemática da UEPB, em diversos 
trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão, referidos também anteriormente. Trabalhamos principalmente 
com A Formulação e a Resolução de Problemas no Laboratório de Matemática. Como afirma Freire (1997, 
p. 55): ‘Como professor crítico, sou um “aventureiro”, responsável, predisposto à mudança, 
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à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve 
necessariamente repetir-se.’ (...)

Portanto, aqui na Paraíba, em minha experiência como formadora de professores 
de Matemática, apesar das condições difíceis de trabalho, ainda encontramos professores 
dispostos a buscar e aceitar o diferente para tornar suas aulas e a aprendizagem de seus 
alunos mais efetivas.

 Temos outra formação continuada já programada para coordenarmos e que se iniciará em março de 
2017, com professores da Prefeitura Municipal de Campina Grande, idealizada pela Pró-Reitora de Extensão 
da UEPB. Neste caso, tivemos que mudar o início, que seria em setembro de 2016, pelas dificuldades de 
horários dos professores, mencionadas anteriormente.

 Com o que colocamos acima, o professor está assumindo o seu papel de professor 
pesquisador na sala de aula de Matemática. Segundo D’Ambrósio (2011, p. 79): 

Entre teoria e prática persiste uma relação dialética que leva o individuo a partir para a prática 
equipado com uma teoria e a praticar de acordo com esta teoria até atingir os resultados 
desejados. Toda teorização se dá em condições ideais, e somente na prática serão notados 
e colocados em evidência certos pressupostos que não podem ser identificados apenas 
teoricamente. Isto é, partir da prática é como um mergulho no desconhecido. Pesquisa é o 
que permite a interface interativa entre teoria e prática.

 Desse modo, segundo o autor, a pesquisa propicia ao professor relacionar, de modo 
interativo, teoria e prática.

Formulação e resolução de problemas matemáticos no Programa Observatório da 

Educação da CAPES: potencialidades

Nossas inquietações sobre as dificuldades dos alunos com a resolução de problemas 
matemáticos, desde a época em que começamos a nossa carreira docente, foi o motivo para 
que procurássemos investigar esta tarefa na sala de aula de Matemática, em nossa dissertação 
de mestrado (MEDEIROS, 1999). 

Vários anos depois passamos a pesquisar também a formulação de problemas 
matemáticos (MEDEIROS & SANTOS, 2007). Os resultados de nossa pesquisa mostraram que 
relacioná-la à resolução de problemas matemáticos poderia trazer outros resultados mais 
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proveitosos, do ponto de vista didático.

Identificar, observar e analisar, as concepções, ativas e manifestadas3, dos alunos 
e professores de Matemática envolvidos nesta pesquisa, poderia trazer contribuições 
significativas para que os participantes envolvidos revejam as suas concepções e práticas 
letivas referentes a estas duas importantes atividades para o ensino-aprendizagem da 
Matemática.

A formulação e resolução de problemas matemáticos a partir de diferentes tipos 
de texto (texto no sentido bakhtiniano) (BAKHTIN, 2003), tendo como subtexto um Tema 
Transversal (MONTEIRO & POMPEU, 2001), podem proporcionar ações e reflexões dos 
alunos e professores envolvidos que contribuirão para o desenvolvimento da criatividade, da 
cidadania e do pensamento crítico. Medeiros e Santos (2007, p. 112) afirmam sobre isto que:

A partir da análise de todas as sessões de formulação de problemas e do questionário, 
constata-se a existência de avanços ao longo das actividades. Esses avanços referem-se ao 
início de um processo de compreensão sobre a formulação de problemas e a uma relação 
entre a Matemática e o pensar contextualizado e crítico, o que pode contribuir para o 
desenvolvimento da criactividade e da cidadania. Para além disso, ocorrem mudanças no 
papel do professor, do aluno e na concepção de conhecimento.

Outra possibilidade didática é utilizar os materiais manipuláveis nesta atividade 
(LORENZATO, 2009). Estes podem constituir-se em importantes elos entre a realidade e as 
abstrações matemáticas. Segundo Lorenzato (2009, p. 18-19) existem vários tipos de Material 
Manipulável, que é um material didático (MD):

Alguns não possibilitam modificações em suas formas; é o caso dos sólidos geométricos 
construídos em madeira ou cartolina, por exemplo, por serem estáticos, permitem só a 
observação. Outros já permitem uma maior participação do aluno: é o caso do ábaco, do 
material montessoriano (cuisenaire ou dourado) dos jogos de tabuleiro. Existem, ainda, 
aqueles dinâmicos, que, permitindo transformações por continuidade, facilitam ao aluno a 
realização de redescobertas, a percepção de propriedades e a construção de uma efetiva 
aprendizagem. (...)

Além dessas, a terceira possibilidade que planejamos explorar no nosso Projeto 
OBEDUC com esta atividade de formulação e resolução de problemas foi a utilização dos 

3  As concepções manifestadas são declaradas pelo professor como sendo suas enquanto as concepções ativas são 
observadas na sua prática. (PONTE, 1992; MEDEIROS, 2010).
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materiais tecnológicos, os aplicativos Winplot, GeoGebra e  Poly e as calculadoras básicas 
e científicas (ALLEVATO, 2008; BARUFI & LAURO, 2000; ARAÚJO & NÓBRIGA, 2010;  FANTI, 
KODAMA, NECCHI, 2007; MEDEIROS, 2003; MEDEIROS et al, 2013).  Sobre uso das tecnologias, 
as BRASIL (2006, p.87) defendem:

Não se pode negar o impacto provocado pela tecnologia de informação e comu- nicação na 
configuração da sociedade atual. Por um lado, tem-se a inserção dessa tecnologia no dia-a-
dia da sociedade, a exigir indivíduos com capacitação para bem usá-la; por outro lado, tem-
se nessa mesma tecnologia um recurso que pode subsidiar o processo de aprendizagem da 
Matemática. É importante contemplar uma formação escolar nesses dois sentidos, ou seja, 
a Matemática como ferramenta para entender a tecnologia, e a tecnologia como ferramenta 
para entender a Matemática.

Desse modo, a nosso ver, a tecnologia pode ser utilizada de modo produtivo no processo 
ensino-aprendizagem da Matemática. 

Ao propiciarmos, no âmbito do projeto, que os professores reflitam sobre a sua prática 
letiva (SCHÖN, 1991; SILVA, 2015a), poderemos contribuir para mudanças de concepções destes 
professores quer os da formação inicial quer os da formação continuada. A reflexão sobre a 
prática, de acordo com Silva (20015a, p. 172) possibilitou que:

Os dois futuros professores de Matemática, durante o Estágio, utilizaram como ferramenta 
para a Reflexão sobre sua Prática, o Diário de Bordo, com o intuito de refletir diante das suas 
estratégias de ensino traçadas, o que está dando certo e o que deve ser modificado para que 
os alunos possam participar da aula e sentissem interesse em quer aprender cada vez mais.

 Assim, a formular e resolver problemas contribuíram para a prática reflexiva dos futuros 
professores de Matemática.

Metodologia de Pesquisa Qualitativa na Educação Matemática e Dados 

Quantitativos do INEP: Resultados “Coincidentes”

A fim de operacionalizar os objetivos propostos, o Projeto de Pesquisa aqui apresentado 
foi metodologicamente desenvolvido numa pesquisa qualitativa (BORBA & ARAÚJO, 2012) na 
qual serão escritos estudos de caso (PONTE, 2006; YIN, 2010) em salas de aula, sendo cinco 
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localizadas em Campina Grande-PB, quatro em escolas públicas estaduais, uma numa escola 
pública municipal, uma em Lagoa Seca e outra no IFPB, uma em Monteiro-PB e uma em 
Cabaceiras-PB.

Os dados para a escrita dos estudos de caso foram coletados a partir de entrevistas 
semi-estruturadas com os alunos e professores de Matemática, questionários (MARCONE 
& LAKATOS, 2009; MEDEIROS & SANTOS, 2007), formulações e resoluções de problemas 
matemáticos a partir de diferentes tipos de texto, no sentido bakhtiniano (BAKHTIN, 2003), 
diferentes materiais manipuláveis e diferentes materiais tecnológicos (BROWN & WALTER, 
2005; LORENZATO, 2009; MATOS & SERRAZINA, 1996). 

Nestas formulações e resoluções de problemas matemáticos foram utilizados 
conteúdos provenientes da Base de Dados do INEP referente à Prova Brasil e ao SAEB, na qual 
identificamos os conteúdos matemáticos nos quais os alunos apresentam desempenhos mais 
insatisfatórios referentes ao Estado da Paraíba. 

A pesquisa foi desenvolvida em três períodos, divididos em dez meses (2013), em 
doze meses em (2014) e em três meses em 2015. O primeiro período foi dividido em dois 
momentos: de março a julho e de agosto a dezembro de 2013. O segundo período também 
foi dividido em dois momentos. O primeiro momento ocorreu de janeiro a julho e o segundo 
momento de agosto a dezembro de 2014. O terceiro período de janeiro a março de 2015.

Os participantes da Equipe do Projeto se encontraram, pessoalmente, em diferentes 
eventos no âmbito do Projeto. Estes eventos foram os Encontros de Estudo (quinzenais), a 
Reunião Mensal, o Seminário de Sala de Aula e os Seminários Semestrais. Nestes eventos 
tivemos mais oportunidade de focar sobre as concepções, práticas e reflexão sobre a prática 
(PONTE, 1992; PONTE & CHAPMAN, 2008; SCHON, 1991), bem como ir ajustando e aprendendo 
nas interações com todos os membros da Equipe e nas visitas às Escolas e ao IFPB.
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Figura1- Foto da Primeira Reunião do nosso Projeto OBEDUC, em 15/03/13

Fonte: Nossos arquivos

Diante do exposto acima, a pesquisa em nosso Projeto OBEDUC partiu de Dados 
Quantitativos do INEP, que corroboram aquilo que experienciamos em nossa trajetória como 
formadora de professores de Matemática da UEPB. Por outro lado, por sermos pesquisadora 
da Educação Matemática, damos ênfase nos aspectos qualitativos  das diversas pesquisas, 
desenvolvidas no âmbito do referido Projeto quer em nível de Mestrado quer em nível de 
Graduação  quer em nível de Escola Básica. 

A Metodologia utilizada foi o Estudo de Caso, pois: 

O seu objectivo é compreender em profundidade o “como” e os “porquês” dessa entidade 
evidenciando a sua identidade e características próprias, nomeadamente nos aspectos que 
interessam ao pesquisador. É uma investigação que se assume particularística, isto é, que se 
debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 
pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 
característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno 
de interesse (PONTE, 2006, p. 2).
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 Além disso, segundo Yin (2010, p.32):

O estudo de caso é preferido no exame dos eventos contemporâneos, mas quando os 
comportamentos relevantes não podem ser manipulados. O estudo de caso conta com 
muitas das mesmas técnicas que a pesquisa histórica, mas adiciona duas fontes de evidência 
geralmente não incluídas no repertório do historiador: observação direta dos eventos sendo 
estudados e entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos. 

 O autor, ainda afirma que a força do estudo de caso está principalmente na sua capacidade de 
utilizar diversas evidências. Quanto maior for o número destas maias rico é o estudo de caso. Neste sentido, 
nas diversas pesquisas que foram desenvolvidas neste Projeto OBEDUC procuramos utilizar 
diversas fontes de evidência, de modo a fortalecer os estudos de caso que desenvolvemos.

A formulação e a resolução de problemas matemáticos no Programa Observatório 

da Educação da CAPES: Efetivações

 A seguir apresentamos as efetivações das diversas atividades desenvolvidas a logo do 
Projeto de Pesquisa, com seus respectivos objetivos, descrição e resultados alcançados.  A 
primeira, identificar o nome, a localização, os níveis escolares com os quais trabalha, o IDEB  e a participação 
no SAEB e a Prova Brasil. (Levantamento sobre as Escolas da Pesquisa, elaborado pela Coordenadora). Tal 
atividade se caracterizou por o bolsista/pesquisador levou o Levantamento sobre as Escolas da Pesquisa 
impresso e preencheu na Escola, no período de observação de uma aula. Iniciou em abril de 2013. Os 
resultados alcançados foram a identificação do IDEB e a Participação da Escola no SAEB e na Prova Brasil.

A segunda foi identificar, na sala de aula pesquisada, aspectos referentes às interações 
entre o professor e os alunos e entre os alunos, bem como à organização e modos de trabalho 
neste ambiente. (O Roteiro para Observação da Sala de Aula, elaborado pela Coordenadora).  
Nesta atividade O bolsista/pesquisador levou o Roteiro para Observação da Sala de Aula 
impresso e preencheu na Escola, no período de observação de uma aula. Iniciou em abril de 
2013. No entanto, ainda foi utilizado por Kezia, Joseane e José Edivam. Os futuros professores 
de Matemática Felipe e Francinaldo iniciaram a pesquisa em sala de aula no ano de 2014. 
A referida atividade teve como resultado que nas diversas salas integrantes da pesquisa 
foram identificadas vários tipos de interações entre o professor(a) e os alunos(as) e entre os 
alunos(as), que variam de aulas centradas no discurso do professor e outras com diálogos e 
questionamentos entre os alunos, embora poucos do aluno para o professor. 
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Algumas marcadas pelo rigor e disciplina impostas pela professora e outras nas quais 
a indisciplina atrapalha as interações entre todos. A organização da sala de aula pode ser a 
tradicional, com o trabalho individual ou em duplas ou grupos. Os bolsistas/pesquisadores 
apontam várias dificuldades em atrair o interesse e a atenção dos alunos. No que tange às 
dificuldades com conteúdos matemáticos são apontadas as referentes às quatro operações 
da aritmética, frações, regra de sinais, uso de colchetes, parêntesis, letras para representar 
números, bem como com a    interpretação dos enunciados de um exercício ou problema. 
Quanto ao modo como o professor (a) procura contribuir para a superação das dificuldades 
dos alunos, pudemos encontrar professores que tiram dúvidas dos alunos nos grupos, utilizam 
exemplos do cotidiano

 Utilizar a base de dados do INEP referente à Prova Brasil e ao SAEB para identificar os 
conteúdos matemáticos nos quais os alunos apresentam desempenhos mais insatisfatórios 
referentes ao Estado da Paraíba, constituiu-se na terceira atividade. Caracterizou-se por 
utilizarmos o site do INEP, que foi indicado, desde a Primeira Reunião, em 14/03/13, para 
ser estudado, identificando seus vários dados provenientes de várias pesquisas educacionais 
para, posteriormente, focar no SAEB e na Prova Brasil. 

Com informações   deste site selecionamos vários arquivos e inserimos numa pasta 
nomeada DADOS DO INEP, distribuída a todos os bolsistas pesquisadores do projeto. A seguir, 
estudamos a Descrição dos Níveis da Escala de Desempenho de Matemática – SAEB, 5º e 9º 
Ano do Ensino Fundamental e a Descrição dos Níveis da Escala de Desempenho de Matemática 
– SAEB, 3ª Ano do Ensino Médio e identificamos, para cada bolsista pesquisador, exceto as 
mestrandas, pois já estavam com as pesquisas em andamento desde 2012,  quatro conteúdos 
matemáticos nos quais os alunos apresentam desempenhos mais insatisfatórios referentes 
ao Estado da Paraíba. (Abril a maio de 2013). 

Como resultado desta atividade conseguimos a Identificação dos conteúdos matemáticos 
referentes à Prova Brasil e ao SAEB, nos quais os alunos apresentam desempenhos mais 
insatisfatórios no Estado da Paraíba. Pedimos aos bolsistas/pesquisadores para indicar quatro 
conteúdos matemáticos que foram considerados por eles na escolha dos textos no sentido 
backhtiniano, utilizados nesta fase da pesquisa.

 A seguir, passamos a identificar e observar as concepções (manifestadas e ativas) 
(PONTE, 1992) dos professores de Matemática sobre a formulação e sobre a resolução de 
problemas matemáticos na sala de aula. Nesta atividade Os bolsistas/pesquisadores fizeram 
uma entrevista semi-estruturada com o professor da sala de aula pesquisada. Além disso, 
observaram as concepções ativas nas referidas salas de aula, em notas de campo. Como 
resultado encontramos que as concepções manifestadas pelos professores entrevistados 
sobre a formulação de problemas matemáticos na sala de aula revelam, em sua maioria, 
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desconhecimento e/ou não utilização desta tarefa na prática letiva, embora apontem 
o  potencial didático que possui.  Quanto à resolução de problemas matemáticos, alguns 
professores a utilizam, mas esporadicamente. Diante disto, podemos inferir, dos Relatórios 
sobre a Prática Letiva que a tarefa predominante é o problema fechado ou exercício (MEDEIROS, 
2001). 

Outro objetivo da pesquisa foi identificar as concepções dos alunos, de cada sala de aula 
participante da pesquisa, sobre a formulação e sobre a resolução de problemas matemáticos 
na sala de aula. Para a consecução de tal objetivo, os bolsistas/pesquisadores fizeram uma 
entrevista semi-estruturada (YIN, 2010), com cada aluno da sala de aula pesquisada. Pudemos 
constatar que as concepções dos alunos sobre a formulação de problemas matemáticos na sala 
de aula, em sua maioria, revelam a inexperiência deles com esta tarefa. Quanto à resolução de 
problemas matemáticos, identificamos um pouco mais de experiência, mas ainda fica muito 
aquém do que poderíamos esperar, tendo em vista ser esta uma orientação fundamntal dos 
PCN’s do Brasil  desde 1997. Vale ressaltar, que a dificuldade destas tarefas, para eles, é um 
aspecto que emerge com frequência nas concepções dos alunos entrevistados.

Formular e resolver problemas matemáticos a partir de diferentes tipos de texto, foi 
mais um objetivo das pesquisas. Para alcançá-lo, os bolsistas/pesquisadores formularam 
e resolveram problemas matemáticos a partir de diferentes tipos de texto, no sentido 
backhtiniano. A seguir, apresentaram  nos Encontros de Estudo, Reunião Mensal e no I 
Seminário Semestral  para toda a equipe do Projeto, Em Julho de 2013. Não participaram 
desta atividade as mestrandas que ingressaram no Mestrado Profissional em 2012, porque já 
estavam com as pesquisas em andamento desde 2012. Os mestrandos de 2013 também não 
participaram, porque uma ingressou no mês de maio e os outros não haviam ingressado até 
este momento. (Maio a julho de 2013).
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Figura 2 - Foto do I Seminário Semestral de nosso Projeto OBEDUC, em julho de 2013

Fonte: Nossos arquivos

No segundo semestre de 2013 os bolsistas/pesquisadores de graduação e os professores 
da Escola Básica passaram a utilizar em suas salas de aula pesquisadas os textos no sentido 
bakhtiniano (BAKHTIN, 2003), para a formulação de problemas matemáticos (MEDEIROS & 
SANTOS, 2007). Os bolsistas/pesquisadores Apresentaram os resultados das pesquisas no II 
Seminário Semestral, em fevereiro de 2014,  para toda a equipe do Projeto. 

Os conteúdos indicados pelos bolsistas/pesquisadores, relacionados àqueles que os 
alunos apresentavam maiores dificuldades na Prova Brasil, na Paraíba,  emergiram, em várias 
resoluções dos problemas formulados. No entanto, identificamos também a não-emergência 
destes conteúdos e os alunos apresentando um desempenho ainda menor na escala de 
Desemnpenho do SAEB. 

Os problemas formulados e resolvidos, em sua maioria, ainda são problemas fechados 
ou exercícios (MEDEIROS, 2001). No entanto, com os Encontros de Estudo, Reuniões Mensais 
e os Seminários de Sala de Aula,  foi possível refletir coletivamente (SCHÖN, 1991) sobre 
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o que estava acontecendo nas diversas salas de aula pesquisadas e pedir aos bolsistas/
pesquisadores para ficarem mais atentos às formulações e resoluções, evitando que fossem 
apenas problemas fechados e, em alguns casos, nem tivessem perguntas formuladas. Desse 
modo, passaram a ler mais atentamente os enunciados formulados e a encorajar os alunos a 
apresentar, no mínimo, duas estratégias de resolução (MEDEIROS, 2001; POLYA, 1995).

Quando passamos ao objetivo formular e resolver problemas matemáticos a partir 
de diferentes materiais manipuláveis, os bolsistas/pesquisadores formularam e resolveram 
problemas matemáticos a partir de diferentes materiais manipuláveis (LORENZATO, 2009). 

A seguir, apresentaram  nos Encontros de Estudo, Reunião Mensal e no III Seminário 
Semestral, Em Julho  de 2014,  para toda a equipe do Projeto. Não participaram desta atividade 
as mestrandas que ingressaram no Mestrado Profissional em 2012, porque já estavam com 
as pesquisas em andamento desde 2012. Os mestrandos de 2013 também não participaram, 
porque uma ingressou no mês de maio e os outros não haviam ingressado até este momento 
(Maio a julho de 2013) e a mestranda que ingressou em 2014, pois estava se preparando para 
a pesquisa e a Proposta Inovadora no segundo semestre de 2014 com o uso da calculadora nas 
aulas de Matemática. Como resultado tivemos que os conteúdos indicados pelos bolsistas/
pesquisadores emergiram, em várias resoluções dos problemas formulados. 

No entanto, identificamos também a não-emergência destes conteúdos e os alunos 
apresentando um desempenho ainda menor na Escala de Desempenho do SAEB. Os 
problemas formulados e resolvidos, em sua maioria, ainda são problemas fechados ou 
exercícios (MEDEIROS, 2001). No entanto, com os Encontros de Estudo, Reuniões Mensais 
e os Seminários de Sala de Aula,  foi possível refletir coletivamente sobre o que estava 
acontecendo nas diversas salas de aula pesquisadas (SCHÖN, 1991) e pedir aos bolsistas/
pesquisadores para ficarem mais atentos às formulações e resoluções, evitando que   fossem 
apenas problemas fechados e, em alguns casos, nem tivessem perguntas formuladas. 

Desse modo, passaram a ler mais atentamente os enunciados formulados e a encorajar 
os alunos a apresentar, no mínimo, duas estratégias de resolução. Além disso, nos últimos 
encontros de estudo estamos orientando-os a resolver no quadro um problema, utilizando 
duas ou mais estratégias distintas. Em julho de 2014, os bolsistas/pesquisadores também 
retomaram problemas formulados e resolvidos em 2013.2 e 2014.1 para refazer com os 
alunos, apontando acertos e erros no processo de formulação e resolução, corrigindo-os.

O objetivo referente a formular e resolver problemas matemáticos a partir de diferentes 
materiais tecnológicos, Os bolsistas/pesquisadores formularam e resolveram problemas 
matemáticos a partir de diferentes materiais tecnológicos, que foram a calculadora básica 
e a calculadora científica. A seguir, apresentaram  nos Encontros de Estudo, Reunião Mensal 
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e no IV Seminário Semestral  para toda a equipe do Projeto, Em Fevereiro de 2015. Não 
participaram desta atividade as mestrandas que ingressaram no Mestrado Profissional em 
2012, porque já estavam com as pesquisas em andamento desde 2012. Os mestrandos de 
2013 e 2014 participaram, sendo o mestrando desenvolvendo a sua pesquisa de mestrado 
com a calculadora científica e a mestranda a sua Proposta Inovadora de Ensino, com a 
calculadora básica, pois ambos tinham bolsa de professor da Escola Básica. (Agosto de 2014 
a Fevereiro de 2015). Nestas pesquisas não foram identificados problemas abertos, mas 
também problemas fechados. 

Ao explorar, nas atividades de formulação e resolução de problemas matemáticos, os 
conteúdos nos quais os alunos apresentaram desempenhos mais insatisfatórios, na Prova 
Brasil, no Estado da Paraíba, os bolsistas/pesquisadores escolheram textos no sentido 
backhtiniano, em 2013.2 e materiais manipuláveis em 2014.1, que pudessem suscitar os 
conteúdos matemáticos indicados por eles, nos quais os alunos têm maior dificuldade. 

Além disso, nas interações verbais, no decorrer das atividades de sala de aula, evitaram 
condicionar a formulação e a resolução à utilização de conteúdos recentemente estudados, 
encorajaram a utilização daqueles conteúdos nos quais os alunos tiveram maior dificuldade, 
segundo os Dados do INEP. Nas resoluções dos problemas matemáticos foi possível 
identificarmos, em várias delas, os conteúdos nos quais os alunos apresentam desempenhos 
mais insatisfatórios na Prova Brasil. Tal resultado pode ser atribuído também aos cuidados 
que tivemos, durante o Planejamento, com a escolha dos textos no sentido backhtiniano, a 
partir dos quais os problemas foram formulados pelos alunos.

Quando procuramos identificar as modificações estruturais ocorridas nos problemas 
formulados e resolvidos em relação aos problemas fechados ou exercícios, As modificações 
estruturais nas formulações e resoluções dos problemas matemáticos são analisadas em 
relação ao que Medeiros (2001), Medeiros e Santos (2007) e Brown e Walter (2005) apontam 
para a caracterização de tais tarefas. Desse modo, resultou que, apesar de a maioria das 
formulações e resoluções dos problemas matemáticos ainda apresentarem a estrutura 
de problemas fechados ou exercícios, encontramos também formulações e resoluções 
que podem ser consideradas problemas ou problemas abertos. Isto pode ser identificado 
principalmente após as reflexões coletivas sobre o que estava acontecendo nas salas de aula 
pesquisadas durante os Encontros de Estudo e as Reuniões Mensais.

Quanto à contribuição das formulações e resoluções dos problemas para o 
desenvolvimento da criticidade, criatividade e cidadania dos alunos (FREIRE, 1997), podemos 
depreender que ainda temos resultados tímidos. No entanto, os Seminários de Sala de Aula  
podem ter contribuído, através da Reflexão sobre as Tarefas (PONTE, 2005), para estimular a 
criticidade. 
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No que tange à utilização dos materiais manipuláveis (LORENZATO, 2009) 
foramdesenvolvidas  mais reflexões sobre as formulaçãoes e resoluções, análises, refazer 
com os alunos, apontando acertos e erros no processo de formulação e resolução, corrigindo-
os, no segundo semestre de 2014, para podermos aprofundar a compreensão das ideias 
matemáticas e dos diferentes significados destas ideias.

O nosso objetivo de propiciar ao aluno, quando formula, resolve problemas matemáticos 
na sala de aula e explicita o subtexto emergente na relação intertextual entre os problemas 
formulados e resolvidos, utilizar a Matemática no desenvolvimento de sua criticidade, 
criatividade e cidadania, que foi buscado quando o aluno, na sala de aula, precisou interpretar o 
subtexto implícito na relação intertextual (BAKHTIN, 2003; MEDEIROS & SANTOS, 2007) entre 
os problemas formulados e resolvidos, sendo este subtexto um dos Temas Transversais dos 
PCN’s (BRASIL, 1998), previamente planejados no âmbito do Projeto. Este Tema Transversal 
também foi explorado e refletido nos Seminários de Sala de Aula, a cada mês com todas as 
turmas, exceto as dos mestrandos, pelos motivos já explicados anteriormente.

A fim de propiciar aos professores de Matemática das Escolas Públicas Estaduais 
e do IFPB a reflexão sobre a sua prática letiva (SCHÖN, 1991), os bolsistas/pesquisadores 
realizaram a Reflexão sobre a Prática, por escrito,  no Diário de Bordo, desenvolvida  pelo futuro 
professor de Matemática, num dos estudos de caso,  na pesquisa de uma das mestrandas, 
nos Relatórios enviados à Coordenadora e oralmente, nos Encontros de Estudo e Reuniões 
Mensais. O professor colaborador do IFPB fez a sua Reflexão sobre a Prática no âmbito da 
pesquisa de uma das mestrandas em 2014 e dos graduandos em seus TCCs, durante todo o 
período do Projeto de Pesquisa. 

Como resultados obtivemos que a Reflexão sobre a Prática, desenvolvida pelos 
Professores da Escola Básica (e também os bolsistas/pesquisadores da graduação), pode ter 
contribuido para que eles revejam as suas próprias concepções sobre a aula de Matemática, 
particularmente as tarefas de formular e resolver problemas matemáticos, bem como 
estratégias e recursos didáticos.  

O ultimo objetivo de nosso Projeto de Pesquisa foi propiciar aos alunos do Mestrado 
Profissional e em Ensino de Ciências e Matemática (MECM) da UEPB, aos futuros professores 
de Matemática da UEPB, aos professores das Escolas Públicas Estaduais e do IFPB, participantes 
do projeto, a leitura de livros e artigos nacionais e internacionais de Educação Matemática, 
referentes ao tema da pesquisa. Para alcançar este objetivo os bolsistas/pesquisadores 
reuniram-se, quinzenalmente,  às segundas-feiras, das 8h às 11h15min, no Encontro de 
Estudo. Neste Encontro, foram analisadas e discutidas leituras de livros, artigos, dissertações 
de mestrado e teses de doutorado, nacionais e internacionais de Educação Matemática, 
referentes ao tema da pesquisa. As análises e discussões destas publicações contribuiram 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

117
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

para a formação dos professores e pesquisadores, das três modalidades envolvidas no Projeto 
OBEDUC: Pós-Graduação (Mestrado), Graduação (Licenciatura em Matemática) e Formação 
Continuada (Professores da Escola Básica). Estas leituras contribuiram na composição das 
dissertações de mestrado, Propostas Inovadoras de Ensino, TCC’s, artigos para comunicações 
orais e Minicursos para serem apresentados em eventos locais, regionais, nacionais e 
internacionais.

Considerações Finais e Novas Conexões

Na formação de professores de Matemática, inicial e continuada, o Projeto contribuiu 
para o estudo e a efetivação, na prática letiva, das escolas envolvidas, das tarefas de formulação 
e resolução de problemas matemáticos a partir de textos no sentido backhtiniano (BAKHTIN, 
2003; BROWN & WALTER, 2005; MEDEIROS, 2001). Para todos os envolvidos estas tarefas 
e textos trouxeram uma nova tarefa matemática, no caso da formulação de problemas 
matemáticos e dos textos no sentido backhtiniano (MEDEIROS & SANTOS, 2007), a utilização de 
materiais manipuláveis (LORENZATO, 2009) e de calculadoras básicas e científicas (MEDEIROS, 
2003; LAUREANO & MEDEIROS, 2008; SANTANA, 2015) e uma tarefa pouco utilizada, no caso 
da resolução de problemas matemáticos, apesar de estar recomendada como recurso nos 
PCN’s, desde 1997. A utilização destes recursos e tarefas surgiu como novidade nas escolas 
participantes do Projeto.

A reflexão sobre estas tarefas contribui para o aperfeiçoamento e ajustes destas tarefas 
às respostas produzidas pelos alunos (PONTE, 2005; SILVA, 2015b). No caso da Educação 
Básica, tais recursos e estratégias didáticas foram fundamentais, acrescidas de algumas ideias 
por eles propostas e aceitas, na elaboração das Propostas Inovadoras de Ensino, que foram 
implementadas a partir de 2013.2, nas escolas participantes do Projeto, pelos Professores da 
Educação Básica.

A Reflexão sobre a Prática contribuiu também para o aperfeiçoamento das tarefas e a 
mudança de concepções dos futuros professores e dos professores da Escola Básica sobre o 
que pode ser desenvolvido na aula de Matemática. Na pesquisa para uma das dissertações 
de mestrado (SILVA, 2015a), a Reflexão sobre a Prática foi utilizada, sendo registrada num 
Diário de Bordo, numa Observação Participante (YIN, 2010), desenvolvida pela mestranda e 
um futuro professor de Matemática da UEPB, bolsista de graduação do Projeto. 

Esta pesquisa, que desenvolveu o seu primeiro estudo de caso numa sala de aula da Escola 
Básica, participante do Projeto, contribuiu, entre outros aspectos, para o aperfeiçoamento 
das formulações e resoluções dos problemas matemáticos dos alunos, apesar de ser uma 
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turma com problemas de disciplina. 

No primeiro semestre de 2014, esta pesquisa prosseguiu com o segundo estudo de 
caso, outro futuro professor de Matemática da UEPB, bolsista de graduação do Projeto, que 
ainda não havia operacionalizado a Reflexão sobre a Prática. Desta vez, os resultados foram 
mais positivos também com os alunos, que não apresentavam o problema da indisciplina. 
Esta Reflexão também foi utilizada pelos bolsistas de graduação em suas pesquisas. 

As Propostas Inovadoras de Ensino professores da Escola Básica fazem parte do E-Book 
intitulado Observatório da Educação e Propostas Inovadoras de Ensino-Aprendizagem 
Utilizando a Formulação e a Resolução de Problemas Matemáticos.

Os bolsistas de graduação, quatro deles, desenvolveram os seus Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC) com parte das pesquisas que realizaram no âmbito do Projeto OBEDUC e os 
demais bolsistas que ainda estavam muito no início da Licenciatura em Matemática, quando 
ingressaram no Projeto OBEDUC, três deles, ou já estavam próximos de concluir o TCC, outros 
quatro, participaram dos Minicursos ofertados no Colóquio dos Projetos OBEDUC/Edital 2012 
da Região Nordeste, que foi realizado na UEPB entre 05 a 07 de maio de 2016. 

Todas as escolas participantes da pesquisa tiveram os seus professores convidados 
para participar de Minicursos no Laboratório de Matemática, da UEPB de Campina Grande4, 
este ano de 2016 e nos próximos, com ideias e resultados das pesquisas do Projeto OBEDUC, 
o que deve também contribuir para a formação continuada destes professores.

No que tange às contribuições para o aprimoramento das Licenciaturas não participantes 
do Programa, pensamos que, inicialmente, pode ocorrer através da leitura sobre as diversas 
produções oriundas do Projeto, particularmente o E-book. No entanto, para o conhecimento 
destas leituras faz-se necessário uma comunicação entre as Licenciaturas da UEPB, que 
no momento operacionalizaremos, com a Licenciatura em Pedagogia, através de uma das 
atividades que estamos realizando, na Coordenação do Laboratório de Matemática da UEPB 
de Campina Grande, com Minicursos que também terão como participantes também futuros 
professores da Licenciatura em Pedagogia, que ensinarão Matemática nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Nestas leituras e Minicursos, é possível conhecer as vantagens e as dificuldades para 
a efetivação de propostas, na escola e na sala de aula. Tais propostas operacionalizam 
recomendações curriculares nacionais e internacionais para a formação de professores de 
Matemática, mas tem elementos teóricos como as concepções, a reflexão sobre a prática e a 
reflexão sobre a tarefa, que podem ser operacionalizados em outras licenciaturas.

4  Mensamente, desde agosto de 2016, temos um Minicurso no Laboratório de Matemática da UEPB, no Campus de Campina 
Grande-PB, desenvolvido no âmbito do Programa de Extensão Minicursos no Laboratório de Matemática, sob minha coordenação.
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No que tange às dificuldades encontradas na operacionalização do Projeto, podemos, 
inicialmente, apontar em nível das escolas, uma vez que, alguns professores da Escola Básica, 
não conseguiram ser liberados nos horários dos Encontros de Estudo e Reuniões Mensais, que 
são realizadas na Universidade. Tal dificuldade levou duas delas a deixarem uma professora 
substituindo-as, por conta delas. Outra professora da Educação Básica, que voltou da Licença 
Gestante, com esta dificuldade e que já tinha enviado um e-mail avisando e explicando 
os motivos para sair do Projeto. No entanto, conversei com ela, ao telefone, e pedi para 
ver se conseguia fazer como as outras duas para não sair do Projeto. No entanto, terminei 
substituindo-a por outra, que depois de um mês também precisou sair, porque ia fazer uma 
cirurgia e, finalmente, passei para a mestranda de 2014.1, Joseane, do Mestrado Profissional, 
que rendeu bons resultados e ficou até o final do Projeto, tendo defendido sua dissertação 
agora em dezembro de 2016.

Diante do que coloquei acima sugiro que, em outro Edital do Projeto OBEDUC, também 
sejam incluídos os Diretores das Escolas da Educação Básica, com bolsa, se possível, para 
que participem da formação que este Programa propicia e compreendam a necessidade de 
participação dos professores nas atividades desenvolvidas na Universidade.

 Outras dificuldades emergem, principalmente em nível das salas de aula da pesquisa, 
com os bolsistas/pesquisadores de graduação, para trabalhar assiduamente nas escolas 
públicas, pois, muitas vezes, não há aula por conta das paralizações esporádicas. Esta 
dificuldade atrapalhou a reflexão sobre as tarefas e, com duas bolsistas e dois professores 
da Escola Básica, não propiciou a utilização de todos os textos no sentido backhtiniano que 
havíamos planejado.  No primeiro semestre de 2014, esta dificuldade persiste para o trabalho 
com os materiais manipuláveis nas salas de aula. 

Acrescenta-se o fato de alguns dos professores não terem familiaridade no uso destes 
materiais. Para os alunos, tais materiais são uma novidade. Saliente-se que até o Tangram e o 
Material Dourado, embora sejam materiais antigos e muito conhecidos no mundo e para os 
alunos da rede privada de ensino, para os alunos das escolas pesquisadas no Projeto, ainda 
foram novidade. 

No segundo semestre de 2014 passamos a utilizar os materiais tecnológicos. No entanto, 
não foi possível utilizar os aplicativos que planejamos no Projeto, o GeoGebra o Winplot e o 
Poly, pois os Laboratórios de Informática das escolas participantes do Projeto apresentaram 
diversos problemas, que impossibilitaram o seu uso, naquele período. 

Diante deste quadro negativo, nos restou a utilização das calculadoras básicas e 
científicas para as formulações e resoluções dos problemas matemáticos. Tal utilização foi 
muito produtiva, pois mesmo a calculadora básica ainda não era explorada didaticamente 
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nas aulas de Matemática nas salas de aula participantes das pesquisas. 

A exploração didática destas calculadoras para formular e resolver problemas 
matemáticos, em todas as modalidades da pesquisa, revelou-se muito positiva e desmistificou 
o uso desta ferramenta tecnológica quer entre os bolsistas/pesquisadores, mestrandos e 
professores da Escola Básica, quer entre os alunos nas salas de aula.

Os professores da Educação Básica, em sua maioria, tiveram muita dificuldade para 
fazer a análise dos dados da pesquisa do bolsista de graduação, juntamente com ele, sob 
minha orientação, como propus. Este foi o modo que pensei para envolvê-los numa atividade 
de pesquisa, conforme exigido no Regulamento do Programa Observatório da Educação. 

A exiguidade de tempo deles e também minha foi um fator a ser considerado nesta 
atividade, que não previ no Cronograma, quando submeti o Projeto, porque ainda não 
conhecia os detalhes do Programa Observatório da Educação, sendo este o primeiro Projeto 
do qual participo, neste Programa. Esta dificuldade persistiu para o trabalho com os materiais 
manipuláveis nas salas de aula, bem como com as calculadoras, o que 

No que tange a Novas Conexões podemos afirmar que foram muitas, ao longo dos 
dois anos das Reuniões com toda a Equipe do Projeto e as relações com as diversas Escolas 
participantes, nas diversas viagens para apresentar as pesquisas em eventos nacionais e 
internacionais, mesmo após os dois anos e continua até agora, pois apresentamos trabalhos 
em 2016 e temos previsão de fazê-lo, em vários eventos, em 2017.  Além dos diversos artigos 
para revistas que estão sendo escritos e serão publicados nos próximos anos. 

O Colóquio dos Projetos OBEDUC/Edital 2012 da Região Nordeste, cujo tema foi 
Interações, Conexões e Perspectivas, foi realizado na UEPB entre 05 a 07 de maio de 
2016, tornou-se um momento de estabelecimento de mais Conexões, agora com outros 
Coordenadores de Projetos OBEDUC, da Região Nordeste. Apesar da dificuldade em realizá-
lo, por conta das dificuldades financeiras do país, foi um desafio vencido fazê-lo!

Todos que dele participaram estão de parabéns!

Quanto às Perspectivas podemos afirmar que, apesar do cenário político de nosso 
País, com a implementação acelerada de políticas regressivas na Educação, os pesquisadores 
envolvidos nos diversos Projetos OBEDUCs continuam firmes e dispostos a continuar as 
pesquisas e as futuras pesquisas que surgem a partir de questões colocadas no âmbito dos 
Projetos. 

Neste sentido, aguardamos a publicação de novos Editais pela CAPES para continuarmos 
a fazer pesquisa na Educação num Programa com a estrutura integradora do Programa 
Observatório da Educação.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

121
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

Referências 

ABRANTES, P. Porque se ensina Matemática: Perspectivas e concepções de professores e futuros professores. 
Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
1986..
ALLEVATO, N. S. G. O Computador e a Aprendizagem Matemática: reflexões sob a perspectiva da Resolução 
de Problemas. Anais do Seminário em Resolução de Problemas, São Paulo: UNESP: 2008.
ARAÚJO, L.C. L, NÓBRIGA, J, C.C. Aprendendo matemática com o GeoGebra. São Paulo: Editora Exato,  2010.
CARVALHO, C.; CÉSAR, M. Concepções de futuros professores sobre os
professores, os alunos e a matemática. Revista de Educação. nº 1, Volume 6, p. 663-70, 1996.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BARUFI, M. C. B.; LAURO, M. M. Funções elementares, equações e inequações: uma abordagem utilizando 
microcomputador. 2001. CAEM – IME/USP. 
BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
BRASIL. Ministério da Educação e Desportos (MEC).  Parâmetros Curriculares Nacionais, primeiro e 
segundo ciclos do Ensino Fundamental. Brasília: SEF, 1997.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: 
apresentação dos temas transversais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio: Orientações complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias / Secretaria de 
Educação Tecnológica – Brasilia: MEC; SEMTEC, 2002.
BROWN, S.; WALTER. M. The art of problem posing. (3ª ed). New York: Routledge, 2005.
D’AMBRÓSIO, U. Educação Matemática: Da Teoria à Prática. São Paulo: Editora Papirus, 2011.
FANTI, E. L. C., KODAMA, H. M., NECCHI. Y. M. A Explorando poliedros convexos no ensino médio com 
o software Poly. Trabalho submetido para publicação no Livro Eletrônico dos trabalhos (referentes ao ano de 
2007) dos Núcleos de Ensino da UNESP.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 
FRITZLAR, T. Sensitivity to Complexity – an Important Prerequisite of Problem Solving Mathematics Teaching. 
ZDM Matematics Education. 2006, Vol. 38, p. 436-444.
GODINO, J. & LLINARES, S. El interaccionismo simbólico en educación matemática. Revista Educación 
Matemática, 12 (1), 70-92. 2000.
INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) Disponível em  <http://www.inep.gov.br/>Acesso em: 10 
11 12. 
JURADO,U. M. Creación de problemas. Avances y desafios en la Educación Matemática. In REMATEC – Ano 
11, n. 21, 2016.
LAKATOS, I. Proofs and refutations. The logic of the mathematical discovering. United Kingdom: Cambridge 
University Press, 1976.
LAUREANO, E.L., MEDEIROS, K. M. Introduzindo o Conceito de Logaritmo com a Calculadora Científica In: XIX 
Encontro de Investigação Matemática, 2008, Vieira de Leiria-Portugal.
MARCONI, M.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MATOS, J. M.. & SERRAZINA, M. L. Didáctica da Matemática. Lisboa: Universidade Aberta, 1996.
MEDEIROS, K.M. O Contrato Didático e a Resolução de Problemas Matemáticos em Sala de Aula. Recife: 
UFPE, 1999. 211p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Educação, Universidade Federal de 

http://www.inep.gov.br/%3eAcesso


REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

122
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

Pernambuco, Recife.
MEDEIROS, K. M. O contrato didático e a resolução de problemas matemáticos em sala de aula. In Educação 
Matemática em Revista, São Paulo, nº. 9/10, p. 32-39, SBEM, 2001.
MEDEIROS, K.M. A influência da Calculadora na resolução de problemas matemáticos abertos. Educação 
Matemática em Revista. SBEM – Ano 10 – nº 14, 2003, p. 19-28.
MEDEIROS, K.M. & SANTOS, A.J.B. Uma experiência didática com a formulação de problemas matemáticos.  
In Zetetiké (UNICAMP), São Paulo, Volume 15, p. 87-118, n° 28, 2007.
MEDEIROS, K.M. A comunicação na formação inicial de professores de Matemática: concepções e práticas 
de explicação na sala de aula (Tese de doutoramento, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa), 2010.
MEDEIROS, K. M. Concepções e Práticas de Explicação de Duas Candidatas a Professora de Matemática. 
Perspectivas da Educação Matemática, v. 4, p. 222-242, 2011.
MEDEIROS, K. M. de; CARVALHO, M.; GRANDO, R. C. Formação de Professores que Ensinam Matemática: 
Refletindo Modelos e Experiências no Estágio Supervisionado.  Educação Matemática Em Foco. UEPB, v. 1, n. 
2, ago/dez 2012. 
MEDEIROS K.M.; ARAUJO, A. G. P; ARAUJO, A. I. S.; BEZERRA, A. S. V.; LIMA, J. L. D; SANTIAGO, M. S. A 
Calculadora Científica Utilizada na Formulação, na Resolução e na Explicação de Problemas Matemáticos no 
Ensino Médio. In XI Encontro Nacional de Educação Matemática. Curitiba: SBEM-PR, 2013.  
MONTEIRO, A.; POMPEU Jr, G. A matemática e os temas transversais. São Paulo: Moderna, 2001.
LORENZATO, S (org.). O laboratório de ensino de matemática na formação de professores. 2ª ed. campinas: 
autores associados, 2009.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Orientações Curriculares Nacionais 
Para o Ensino Médio: Ciência da Natureza e suas Tecnologias. Brasília, 2006. 
POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1995. 
PONTE, J. P. Concepções dos Professores de Matemática e Processos de Formação. In M. Brown, D. Fernandes, 
J. Matos e J. Ponte (Coords.), Educação Matemática (pp. 185-239). Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 
1992.
PONTE, J. P. Estudo de caso em educação matemática. Lisboa: Bolema, 2006, p. 1-23.
PONTE, J. P. & CHAPMAN, Olive. Preservice mathematics teachers’ knowledge and development. In L.D. 
English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education (2 nd ed.). New York: Routhdge, 
2008.
SANTANA, J. E. B. O Uso da Calculadora Científica nas Aulas de Matemática do Ensino Médio: Investigando 
Concepções e Explorando Possibilidades.  Campina Grande: 2015. 235 f.. Dissertação (Mestrado em Ensino de 
Ciências e Educação Matemática), Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.
SINGER, F.; ELERTON, M.; CAI, J. (Eds.), Mathematical Problem Posing. From Research to Effective Practice. 
Nova York: Springer, 2015.
SILVA, M. R. A. Refletindo a partir da prática: Contribuições da Formulação e Resolução de Problemas 
Matemáticos no Estágio Supervisionado. 2015a. 217 p. Dissertação (Mestrado) -Universidade Estadual da 
Paraíba- UEPB, Campina Grande.

SILVA, J. C. S. Explorando significados sobre cálculo de volumes por meio de formulação e resolução de 
problemas por futuros professores. 2015b. 178 p. Dissertação (Mestrado) -Universidade Estadual da Paraíba- 
UEPB, Campina Grande.  
SCHÖN, D. The reflective practitioner: How professionals think in action (1.ª ed.). London: ASGATE & ARENA, 
1991.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO

<< sumário

123
V5 - Nº 1 Jan – Jun /2016
EDIÇÃO ESPECIAL

THOMPSON, A. G. Teachers’ beliefs and conceptions: a synthesis of the research.
In D. Grouws (Ed.) Handbook of research in mathematics teaching and learning
(pp. 127-146). New York, NY: Macmillan, 1992.
VISEU, F. A. V. A formação do professor de matemática, apoiada por um
dispositivo de interacção virtual no estágio pedagógico. (Tese de doutoramento,
Universidade de Lisboa), 2008.
YIN, R. K.  Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA: Sage. 2010.


	_GoBack
	__DdeLink__9321_121773905
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

