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RESUMO 

 
 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar as concepções dos professores- 

formadores do curso de Matemática acerca da pesquisa na formação inicial e da prática 

docente, considerando também a carência de atividades de pesquisa nos cursos de 

licenciatura em Matemática. A escolha do tema deve-se à contribuição que a prática da 

pesquisa teve na formação inicial da autora e a importância dessa prática para o 

direcionamento do conhecimento científico dos acadêmicos em formação, uma vez que 

estão em processo de construção da identidade profissional. Os participantes da pesquisa 

foram docentes e equipe técnico-pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia, Campus Vilhena/RO, que atuam no Curso de Licenciatura em 

Matemática. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, pois esta se compreende como 

uma prática que oportuniza aos participantes da pesquisa a interação e a construção 

coletiva ao longo do processo. A construção do referencial teórico foi apoiada em autores 

como André (2001), Fiorentini (2008), Lüdke (2001), dentre outros, e nas legislações 

concernentes ao tema. No desenvolvimento da pesquisa, foram realizados encontros com 

o grupo constituído e promovidas leituras e discussões acerca da temática central. A 

coleta de dados foi feita por meio de questionário, diário de campo, memórias individuais 

das reuniões, gravação em áudio das reuniões, grupo no Whatsapp e grupo no Google 

Docs. A partir das experiências e discussões dos encontros, como resultado final, o grupo 

formado sugeriu ações que promovam a pesquisa na formação inicial de acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Matemática do IFRO/Campus Vilhena. Levou-se em 

consideração que formar um professor de Matemática que pesquisa e reflete sobre sua 

prática e para a sua prática poderá contribuir para atingirmos mais êxito no ensino e 

aprendizagem de Matemática, contribuindo com as investigações envolvendo a área de 

Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 
The present research had the objective of identifying the concepts of the teacher-trainers 

of the Mathematics course on the research in the initial formation, and of the teaching 

practice, considering also the lack of research activities in the degree courses in 

Mathematics. The choice of theme is due to the contribution that is a research practice in 

my initial formation, and a norm of practice for directing the scientific knowledge of the 

students in formation, since they are in the process of building the professional identity. 

The research participants were teaching staff and pedagogical technical team of the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Rondônia, Campus Vilhena / 

RO, who work in the Degree in Mathematics. A methodology used for action research, 

since it is understood as a practice that allows participation in interaction research and 

collective construction throughout the process. The construction of the theoretical 

framework was supported by authors such as André (2001), Fiorentini (2008), Lüdke 

(2001), among others, and related laws. No research was carried out with the constituted 

group, and readings and discussions were held on the thematic central. A qualitative and 

interpretative survey and data collection was done through questionnaire, field diary, 

individual meeting memoirs, audio recording of meetings, group in Whatsapp, group in 

Google Docs. As a final result, the group formed, from the experiences and discussions 

of the meetings, suggestions to promote a research in the initial training of academics of 

the Degree in Mathematics of the IFRO - campus Vilhena, taking in opinion that to form 

a professor of Mathematics that researches and reflects on its practice and its practice, 

contributing to the most complete teaching, is not teaching and learning Mathematics, 

contributing as investigations involving an area of Teacher Training. 
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APRESENTAÇÃO 

 
Durante minha formação inicial, tive a oportunidade de ter contato com pesquisa 

ao ser convidada por um professor para escrevermos um artigo sobre Modelagem 

Matemática, momento em que também participava do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), na Universidade Federal de Rondônia - UNIR/Campus 

Ji-Paraná. 

Com as experiências durante a participação no PIBID, a troca de conhecimentos 

com os professores-pesquisadores da universidade, ao pesquisar para escrever os artigos, 

tive a oportunidade de amadurecer acadêmica e profissionalmente. Mesmo o PIBID não 

tendo como foco a prática da pesquisa, alguns encontros eram organizados em forma de 

seminários, onde fazíamos leituras e discussões de artigos científicos sobre diversos 

assuntos relacionados à nossa área de formação – Licenciatura em Matemática. Lembro- 

me de que, no primeiro seminário que tivemos, escolhi um artigo de Renata Prenstteter 

Gama e Dario Fiorentini1, que falava sobre a identidade profissional de professores em 

início de carreira. Ler e discutir esse artigo com os colegas e os professores coordenadores 

do PIBID fez com que eu me aproximasse da formação de professores e da formação para 

a futura prática docente. 

Tive a oportunidade de escrever artigos, pesquisando sobre a formação inicial 

de professores e, refletindo sobre as contribuições do PIBID para a minha formação 

inicial, tive a curiosidade de pesquisar se a participação em programa de iniciação à 

docência ou à pesquisa também contribuíam para a formação de outros discentes. Nessa 

mesma trilha, pesquisei também sobre as contribuições do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) e do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

(PIBEX) na formação de pesquisadores. 

Infelizmente, nem todos os acadêmicos podem participar de programas como o 

PIBID e o PIBIC. Entre os motivos, estão o fato de as atividades desenvolvidas serem em 

horário distinto daquele do curso e o de que muitos discentes trabalham, bem como a 

quantidade de vagas ser inferior ao número de acadêmicos. 

Muitos acham estranho eu, licenciada em Matemática, pesquisar sobre formação 

de professores. Isso vem desde a escolha do tema para o Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

1 GAMA, Renata Prenstteter. FIORENTINI, Dario. Professores de Matemática em Início de Carreira: 

Identidades & Grupos Colaborativos. In: 31ª Reunião Anual da ANPEd – Caxambu, 2008. Disponível 

em: http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT19-4139--Int.pdf. Acesso em: 26 de abril de 2017. 

http://31reuniao.anped.org.br/1trabalho/GT19-4139--Int.pdf
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- TCC da graduação. Enquanto meus colegas escolheram pesquisar sobre dificuldades de 

aprendizagem em conteúdos específicos da Matemática, jogos matemáticos, utilização 

das TICs para o ensino de Matemática, entre outros, escolhi pesquisar “Quais as 

concepções de professores-formadores sobre a prática da pesquisa na Licenciatura em 

Matemática? ”, destacando a contribuição que a prática da pesquisa pode trazer para a 

formação acadêmica e, principalmente, na preparação do profissional para sua futura 

prática docente. Pesquisei e continuo pesquisando sobre a formação inicial de 

professores, pois acredito que, por meio da prática da pesquisa, o futuro professor pode 

conhecer, compreender e buscar alternativas para melhorar a sua prática docente e, 

consequentemente, contribuir para a Educação Matemática. 

Agora docente no curso de Licenciatura em Matemática, no IFRO/Campus 

Vilhena, estou lecionando para acadêmicos que participam do PIBID, e posso evidenciar 

experiências que tive quando era bolsista do programa. Mesmo sendo um programa 

direcionado à iniciação à docência, os alunos desenvolvem projetos, leem e escrevem 

artigos científicos, pesquisam sobre sua área de formação e a relação desta com outras 

áreas do conhecimento. Porém, apenas os bolsistas têm essa oportunidade, pois essa 

prática não atinge todos os acadêmicos do curso. Ao saberem sobre este trabalho, os 

alunos demonstraram-se entusiasmados com a possibilidade de realizarem pesquisa, 

refletindo e discutindo sobre temas de sua formação, o que me fez pensar sobre a falta de 

oportunidades para os acadêmicos desenvolverem-se como pesquisadores. 

Nesse sentido, justifico a escolha deste tema por acreditar que a prática da 

pesquisa pode proporcionar um melhor direcionamento da construção do conhecimento 

em quaisquer áreas de formação. Assim, junto com o grupo de professores e com o apoio 

técnico-pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do IFRO/Campus Vilhena, 

elaboramos uma proposta de ação para inserir a prática da pesquisa na formação inicial 

dos futuros professores de Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Destacando o tripé sobre o qual o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia - IFRO se apoia: Ensino, Pesquisa e Extensão, tem-se que os 

professores transmitem o conhecimento por meio do ensino; a pesquisa, 

independentemente do tipo, representa a busca pelo conhecimento, seja ele específico ou 

científico; e, ao desenvolverem atividades que envolvam a sociedade, estão aprendendo e 

promovendo a extensão. 

É pertinente destacar a importância da prática da pesquisa para a formação inicial 

de futuros professores e, principalmente, para melhorar o ensino de Matemática, pois, por 

meio da pesquisa, o professor busca novas metodologias e abordagens de conteúdos 

matemáticos, contribuindo para a melhor aprendizagem de seus alunos. 

Por meio de programas de pesquisa oferecidos em universidades e instituições 

formadoras, os futuros professores, ainda na formação inicial, têm a oportunidade de 

conhecer mais sobre sua área de formação e atuação, colocando em prática a teoria 

aprendida no decorrer do curso e, também, desenvolvendo o conhecimento científico. 

Faz-se necessário voltar a atenção aos cursos de formação de professores, pois 

eles são os norteadores do desenvolvimento da Educação, preparando profissionais para 

a futura prática docente, fomentando pesquisas no âmbito educacional e acarretando 

mudanças em todas as áreas de formação. 

Assim, ressaltando a pesquisa na formação inicial como uma alternativa para 

ampliar o conhecimento científico dos acadêmicos diante da diversidade temática que 

envolve sua área de formação e, ainda, sobre sua futura prática docente, a proposta de 

pesquisa baseia-se na seguinte problemática: Como vem sendo inserida a pesquisa na 

formação inicial, tendo em vista a prática docente de professores de Matemática? 

Visando contribuir com pesquisas relacionadas a essa temática e para a formação 

inicial de professores de Matemática, é fundamental que seja implementada uma proposta 

de ação para que, ainda na formação inicial, os futuros professores tenham experiências 

nas quais coloquem em prática as teorias aprendidas, a partir da pesquisa. 

Justifica-se a escolha do tema por se acreditar que a prática da pesquisa pode 

proporcionar um melhor direcionamento da construção do conhecimento diante de 

quaisquer temas no campo científico e, dessa forma, trazer contribuições significativas 
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para a formação de professores, para o ensino de Matemática, para a educação superior 

e, consequentemente, para a educação em geral. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar as concepções dos 

professores-formadores do curso de Matemática acerca da pesquisa na formação inicial e 

da prática docente, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das pesquisas 

educacionais que envolvem essa temática. Para tanto, foram traçados alguns objetivos 

específicos: constituir um grupo cooperativo para discutir a importância da pesquisa para 

a formação inicial de professores de Matemática; investigar quais as concepções que os 

professores integrantes do grupo têm em relação ao significado de pesquisa; investigar as 

possíveis lacunas que os professores do grupo identificam na formação inicial; conhecer 

as ações dos professores do grupo diante da prática da pesquisa e da prática docente; 

analisar qual a visão dos professores de Matemática sobre as condições da prática da 

pesquisa no contexto da licenciatura em Matemática; compreender qual a concepção dos 

professores do grupo sobre a contribuição da prática da pesquisa na formação inicial dos 

futuros docentes de Matemática e na prática docente, a partir dos estudos e discussões 

desenvolvidas nos encontros; elaborar um plano de ação junto com professores do curso 

de Matemática para promover a prática da pesquisa na formação inicial. 

A partir dessa introdução, acerca da temática e do trabalho realizado, expondo 

principalmente a problemática e os objetivos desta pesquisa, apresentamos a organização 

das próximas seções, indicando os títulos e assuntos que serão tratados em cada uma 

delas. 

Na segunda seção – Formação de professores de Matemática no Brasil, 

abordamos o conceito de formação, os desafios contemporâneos na prática educativa e a 

importância de uma formação humanizada do professor de Matemática. 

Na terceira seção – A pesquisa no contexto da formação e na prática docente, 

discorremos sobre a pesquisa na formação do professor de Matemática e sobre práticas 

de pesquisa na formação inicial. Além disso, apresentamos algumas definições de 

professor-pesquisador e professor-reflexivo e, por último, trazemos a reflexão acerca da 

importância da pesquisa na prática docente, apontando alguns desafios e possibilidades. 

Na quarta seção – Redescobrindo a pesquisa no contexto do Curso de 

Licenciatura em Matemática, esclarecemos o contexto histórico do IFRO/Campus 

Vilhena, bem como o contexto do Curso de Licenciatura em Matemática do referido 

campus; apresentamos os professores de Matemática do curso e o contexto das atividades 

de pesquisa, além de considerações sobre a pesquisa e o objeto; trazemos discussão e 
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análise dos dados referentes às atividades de pesquisa desenvolvidas por professores 

formadores do Curso de Licenciatura em Matemática; e analisamos o PPC do curso. 

Nesse capítulo, também são destacadas as etapas da pesquisa com os professores, bem 

como a análise dos dados. Por fim, esclarecemos sobre as propostas de ações para 

promover a pesquisa na formação inicial de professores de Matemática. 
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2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO BRASIL 

 
 

A formação de professores tem sido um tema abordado em eventos no âmbito 

educacional por profissionais da Educação e pesquisadores da área, em que são discutidos 

desafios e ações que podem ser significativas para a formação docente. Dentre os eventos, 

fóruns e reuniões, têm-se, por exemplo, as reuniões nacionais da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, o Encontro Nacional de Educação 

Matemática - ENEM, o Fórum Nacional das Licenciaturas em Matemática – FNLM e 

eventos regionais como o Seminário de Educação – SEMIEDU/UFMT – Cuiabá/MT e a 

Semana da Matemática – SEMAT/UNIR - Campus Ji-Paraná, que discutem em seus 

grupos de trabalho, junto a pesquisadores, essa temática. 

Sobre a importância de pesquisas relacionadas à formação de professores, 

Marcelo (1998, apud CURI; PIRES, 2008, p. 153) considera: 

[...] uma área de conhecimentos, investigações e propostas teóricas e práticas 

que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos por 

meio dos quais os professores se implicam, individualmente ou em equipe, em 

experiências de aprendizagem, pelas quais adquirem ou melhoram os seus 

conhecimentos, competências e que lhes permitem intervir profissionalmente 

no desenvolvimento do ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de 

melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. 
 

De acordo com Fiorentini (2008), as mudanças que ocorreram na formação de 

professores foram decorrentes das transformações da sociedade e de suas políticas, 

considerando também o papel social da escola diante da formação do profissional 

associada ao contexto global. Assim, 

[...] de um lado, das rápidas transformações no processo de trabalho e de 

produção da cultura no contexto da globalização, sob um regime de política 

econômica neoliberal e, de outro, do desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação. (FIORENTINI, 2008, p. 45). 

Com a exigência de curso superior para os professores, houve a necessidade de 

se criarem mais cursos e mais instituições de ensino superior, segundo Fiorentini (2008, 

p. 46): “O plano de maior impacto sobre a formação do professor foi o PNE, pois colocou 

a exigência de que todos os professores do Ensino Básico deveriam, até 2007, concluir 

sua formação em nível superior”. Com a exigência da formação do professor para atuar 

na educação básica, Fiorentini (2008, p. 55) aponta que: 

Embora a formação no ensino superior para todos os professores fosse uma 

reivindicação histórica do movimento docente, a forma apressada e aligeirada 

como ela foi implementada, credenciando Institutos Superiores de Educação 

ou Cursos Normais Superiores sem compromisso com a pesquisa para oferecer 

cursos de licenciatura para professores em serviço, ficou muito longe de atingir 

a qualidade almejada pelo movimento. 
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Considerando a proposta deste trabalho de refletir sobre a formação de 

professores, faz-se necessário problematizar o conceito de formação. Para Soares (2001, 

p. 93), “Formar o professor não é apenas qualificá-lo em uma „área específica‟, capacitá- 

lo teórica e metodologicamente para ensinar determinado conteúdo, mas é também formá- 

lo para enfrentar e construir a ação educativa escolar em sua totalidade”. 

Podemos encontrar uma pluralidade de concepções sobre formação docente, 

como Passos et al (2006, p. 197), que afirmam: 

Fazendo uma síntese dessas denominações e de suas concepções, 

consideramos a formação docente numa perspectiva de formação contínua e 

de desenvolvimento profissional, pois pode ser entendida como um processo 

pessoal, permanente, contínuo e inconcluso que envolve múltiplas etapas e 

instâncias formativas. Além do crescimento pessoal ao longo da vida, 

compreende também a formação profissional (teórico-prática) da formação 

inicial – voltada para a docência e que envolve aspectos conceituais, didático- 

pedagógicos e curriculares – e o desenvolvimento e a atualização da atividade 

profissional em processos de formação continuada após a conclusão da 

licenciatura. A formação contínua, portanto, é um fenômeno que ocorre ao 

longo de toda a vida e que acontece de modo integrado às práticas sociais e às 

cotidianas escolares de cada um, ganhando intensidade e relevância em 

algumas delas. 

Voltando o olhar para a formação de professores de Matemática no Brasil, a 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática aponta alguns problemas, tais como: 

A não incorporação, nos cursos, das discussões e dos dados de pesquisa da área 

da Educação Matemática; uma Prática de Ensino e um Estágio Supervisionado, 

oferecidos geralmente na parte final dos cursos, realizados mediante práticas 

burocratizadas e pouco reflexivas que dissociam teoria e prática, trazendo 

pouca eficácia para a formação profissional dos alunos. [...] O isolamento entre 

escolas de formação e o distanciamento entre as instituições de formação de 

professores e os sistemas de ensino da educação básica. A desarticulação quase 

que total entre os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos pedagógicos 

e entre teoria e prática (SBEM, 2003, p. 5-6). 
 

Refletindo sobre uma formação de professores que ofereça condições para a 

construção do saber docente, Albuquerque e Gontijo (2013, p. 79) consideram ser 

necessário que “[...] além de dominar o conhecimento matemático, por meio da 

construção desse conhecimento específico, o professor consiga transformá-lo em 

conhecimento matemático escolar”. 

Assim, a formação de professores deve ser discutida e (re)organizada de forma 

a contribuir para o desenvolvimento profissional e humano do futuro professor, pois não 

estamos formando apenas profissionais que ensinarão Matemática, mas pessoas que vão 

se relacionar com pessoas com diferentes contextos históricos, sociais e culturais e refletir 

também sobre o papel social que cabe à universidade. 
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2.1 Currículo e formação docente 

 
 

Referindo-se à realidade da formação de professores, Carneiro (2015, p. 645) 

salienta que “A grande verdade é que os fundamentos da formação dos profissionais da 

educação, mas, sobretudo, dos professores, precisam ser revisitados e refundados”. E 

continua, justificando sua afirmação: 

Em primeiro lugar, porque os currículos das licenciaturas são trabalhados 

divorciados da realidade concreta do mundo escolar. Via de regra, as 

disciplinas de formação docente são tratadas pelo veio da racionalidade 

técnica; portanto, desconectadas de uma preocupação reflexiva seja no campo 

do itinerário formativo, seja no campo da própria atuação profissional. 

(CARNEIRO, 2015. p. 646). 
 

De acordo com Saviani (2009), no início do processo de formação de professores 

no Brasil, a preocupação era a de formar professores com domínio dos conteúdos 

específicos que seriam ensinados às crianças, não havendo preocupação com a didática 

dos professores. Conhecendo um pouco da história da formação de professores, pode-se 

perceber que ainda há a desarticulação entre teoria e prática. O autor tece, ainda, 

considerações sobre a falta de políticas para estabelecer um padrão para a formação 

docente diante dos problemas que rodeiam a educação brasileira e descreve dois modelos 

distintos de formação. No primeiro, o professor aprende na prática a ser professor: 

valoriza-se mais o domínio dos conteúdos específicos que serão lecionados que a prática 

docente. O segundo modelo descrito é aquele em que “a instituição formadora deverá 

assegurar, de forma deliberada e sistemática por meio da organização curricular, a 

preparação pedagógico-didática” (SAVIANI, 2009, p. 148). 

Apesar da obrigatoriedade em organizar os currículos no segundo modelo, esse 

complemento ainda não atingiu o real sentido dessa formação pedagógica. Cumpre-se o 

que é posto como obrigatório, mas sem preservar o sentido dessa formação: 

Isso pode ser observado na organização dos cursos de licenciatura desde o 

chamado esquema 3+1 das décadas de 1940 e 1950, nos bacharelados 

complementados pelas disciplinas pedagógicas a cargo dos departamentos de 

Pedagogia das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras na década de 1960, 

as quais passaram, na reforma que entrou em vigor na década de 1970, para a 

alçada das faculdades de Educação. (SAVIANI, 2009, p. 150). 
 

Sobre o curso de Matemática, que é de interesse desta pesquisa, Marcatto (2012, 

p. 25-26) explica que se tinha a seguinte estrutura: 

 
 

1ª. Série – Análise Matemática, Geometria Analítica e Projetiva e Física Geral 

e Experimental; 2ª. Série – Análise Matemática, Geometria Descritiva e 

Complementos de Geometria, Mecânica Racional e Física Geral e 
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Experimental; 3ª. Série – Análise Superior, Geometria Superior, Física 

Matemática e Mecânica Celeste. No quarto ano o curso de Didática, formado 

por seis disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, 

Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação e Fundamentos 

Sociológicos da Educação. 
 

Um dos problemas enfrentados por muitos cursos de formação de professores é 

a dificuldade dos acadêmicos para discutir, refletir e compreender os diferentes tipos de 

ambientes escolares com que podem se deparar na futura prática docente. Neste sentido, 

Curi e Pires (2008, p. 161) elucidam que os cursos oferecem aos acadêmicos que cursam 

licenciatura “uma idealização de aluno, de escola, de sala de aula e não um conhecimento 

de diferentes realidades (escola públicas, privadas, urbanas, rurais, de educação de jovens 

e adultos, de processos de inclusão”. 

Relacionando a organização curricular com o objetivo de formar um profissional 

com competência teórica, mais crítico no âmbito educacional e sobre sua área de atuação, 

possibilitando uma formação em que o profissional poderá conhecer mais sobre seu papel 

social, Matos (2007, p. 4) destaca que há 

[...] a necessidade de estudos que possam esclarecer melhor as concepções e 

fundamentos básicos que norteiam essas diferentes propostas, no sentido de 

que a organização curricular, numa perspectiva crítica e processual, viabilize 

uma formação ampla e consistente sobre a sociedade, a educação e sua função 

na atualidade. 
 

No mesmo sentido, Fiorentini (2008, p. 49) alerta sobre o que é necessário para 

que possamos ter uma formação de professores voltada à produção de novos 

conhecimentos a fim de contribuir com a escola, e lembra também que, para que isso 

ocorra, é preciso tempo de estudo e que essa prática seja pautada em reflexão e 

investigação, e acompanhada de profissionais da área. Podemos notar essa abordagem 

quando ele afirma que 

[...] se queremos formar professores capazes de produzir e avançar os 

conhecimentos curriculares e de transformar a prática/cultura escolar, então é 

preciso que adquiram uma formação inicial que lhes proporcione uma sólida 

base teórico-científica relativa ao seu campo de atuação e que a mesma seja 

desenvolvida apoiada na reflexão e na investigação sobre a prática. Isso requer 

tempo relativamente longo de estudo e desenvolvimento de uma prática de 

socialização profissional e iniciação à docência acompanhada de muita 

reflexão e investigação, tendo a orientação ou supervisão de formadores- 

pesquisadores qualificados. (FIORENTINI, 2008, p. 49) 
 

Para efetivar a formação de professores, é preciso considerar seus objetivos e 

características específicas, havendo a necessidade de uma organização curricular voltada 

para esse fim: “A formação profissional dos professores implica, pois, objetivos e 

competências específicas, requerendo em consequência estrutura organizacional 

adequada e diretamente voltada ao cumprimento dessa função” (SAVIANI, 2009, p. 150). 
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Dentre os dilemas apontados, Saviani (2009, p. 153) destaca a dissociabilidade 

entre conteúdos específicos e conhecimentos pedagógicos, e assinala uma solução para 

que o dilema seja superado, melhorando a formação dos acadêmicos: “[...] recuperando a 

ligação entre os dois aspectos que caracterizam o ato docente, ou seja, evidenciando os 

processos didático-pedagógicos pelos quais os conteúdos se tornam assimiláveis pelos 

alunos no trabalho de ensino-aprendizagem.” 

Continuando essa reflexão sobre as disciplinas pedagógicas, Curi e Pires (2008, 

p. 163) elucidam que estas contribuem para a formação docente; assim, como podemos 

deduzir, “é necessário ampliar as discussões sobre as contribuições que a pedagogia, as 

ciências da educação, a didática pode trazer para a reflexão sobre os problemas 

educacionais do mundo de hoje e para a constituição da „profissionalidade‟ docente”. Os 

autores continuam destacando que o contato com esses conhecimentos deve ser 

melhorado, pois, geralmente, são trabalhados de forma muito teórica e maçante: 

Nos cursos de licenciatura em Matemática, a aproximação do graduando com 

essas áreas de conhecimento, geralmente, não se dá de forma adequada; ela é 

realizada por meio de abordagens por vezes excessivamente teóricas, sem 

vínculos com a especialidade do graduando. (CURI; PIRES, 2008, p. 163). 

É necessário que, além dos conhecimentos específicos, os futuros professores 

aprofundem seus estudos e reflexões sobre como ensinar, como desenvolver com 

eficiência o currículo escolar de forma a atingir uma aprendizagem significativa dos seus 

alunos. Nessa perspectiva, Curi e Pires (2008, p. 163) explanam que: 

Levando em conta que hoje dispomos de muitas investigações e teorias na área 

de educação Matemática sobre o ensino e a aprendizagem dessa disciplina, 

sobre organização e desenvolvimento curricular, sobre aspectos de natureza 

social e cultural que impregnam as aprendizagens, seria bastante interessante 

que esses estudos chegassem aos graduandos na formação inicial. 
 

Para Fiorentini (2008, p. 50), a formação pedagógica é aquela que se preocupa 

com a formação e o desenvolvimento humano, com as consequências da prática docente, 

“aquela que trata das relações professor-aluno-sociedade e, sobretudo, do sentido 

formativo ou educativo do que ensinamos e aprendemos o que, a rigor, não pode ser 

pensado independentemente do conteúdo do ensino”. E, quanto à formação matemática, 

o autor afirma que ela “visa proporcionar ao futuro professor o domínio do campo 

conceitual da Matemática historicamente produzida”. 

Diante dessa preocupação com a formação pedagógica e a formação matemática, 

faremos uma reflexão sobre a Licenciatura em Matemática. Cada núcleo de formação tem 

sua importância para a formação profissional dos futuros professores. Portanto, ao 

analisar e discutir sobre esses conhecimentos isolados uns dos outros, corre-se o risco do 
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distanciamento. É preciso que haja preocupação com o perfil do profissional que estamos 

formando. 

Visando formar o profissional da educação Matemática, Fiorentini e Oliveira 

(2013, p. 920) elucidam que “Para pensar a formação necessária ou fundamental para esse 

profissional, cabe, antes, analisar e discutir a prática social do educador matemático, 

pondo em evidência os saberes mobilizados e requeridos por essa prática”. Os autores 

continuam esclarecendo que há diferentes concepções e interpretações acerca dessa 

prática, e apresentam três perspectivas distintas. 

A primeira perspectiva tem como base a formação centrada na prática, sendo 

suficiente o professor ter domínio do conhecimento matemático, não sendo necessária 

uma formação com conhecimentos teóricos. Aprendem sendo professores, aprendem 

ensinando. Nessa perspectiva, o lugar da Matemática é central e as disciplinas didático- 

pedagógicas não têm como foco as formas de ensinar e aprender a Matemática da escola 

básica. 

Na segunda perspectiva, tanto os conhecimentos matemáticos como os teóricos 

voltados à pratica educativa são necessários, uma vez que a prática do educador 

matemático é vista como aplicação de conhecimentos produzidos. Os cursos de 

licenciatura são estruturados no modelo 3 + 1, em que os três primeiros anos são 

destinados às teorias e o último ano prioriza a prática e/ou a aplicação dos conhecimentos 

aprendidos anteriormente. 

Por fim, na terceira perspectiva, a prática do professor de Matemática é vista 

como prática social, “[...] sendo constituída de saberes e relações complexas que 

necessitam ser estudadas, analisadas, problematizadas, compreendidas e continuamente 

transformadas” (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 921). Isso exige uma formação 

voltada para as diferentes atividades profissionais que o educador matemático pode 

assumir, por exemplo: na educação básica ou no ensino superior, na formação inicial ou 

continuada, pode desenvolver pesquisas, elaborar/produzir e/ou editar materiais 

didáticos, jogos, softwares, entre outras atividades (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013). 

Os autores completam, observando que: 

Em todas essas práticas sociais, a Matemática está, direta ou indiretamente, 

presente. Essa Matemática, entretanto, nunca aparece hermética e isolada em 

relação a outros saberes e campos disciplinares. Não faz sentido falar de uma 

Matemática (com letra maiúscula), mas de Matemática (com letra minúscula) 

ou então de Matemáticas, pois as Matemáticas são múltiplas, dependendo do 

contexto de prática social [...] (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 922). 
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Nesse sentido, a Matemática está sempre em relação com o mundo, com outros 

conhecimentos e aplicações em outras áreas, ou seja, “[...] a Matemática em ação do 

educador matemático está, sempre, situada em uma prática social concreta, na qual ganha 

sentido e forma/conteúdo próprios, sendo reconhecida e validada no/pelo trabalho” 

(FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 922). Para que possam compreender essa relação 

da Matemática com a prática social do educador matemático, os autores sugerem que os 

futuros professores de Matemática, ainda na formação inicial, poderiam aprender a partir 

da prática em sala de aula ou pelas práticas narradas por professores. 

Defendendo uma compreensão profunda e diversificada da Matemática do 

professor, Fiorentini e Oliveira (2013, p. 924) esclarecem que a Matemática do professor 

difere da Matemática do matemático acadêmico: “o saber matemático que o licenciando 

precisa conhecer para ser um bom professor de Matemática não é o mesmo que requer o 

bacharel para ser um matemático bem-sucedido”. 

Essa preocupação com o distanciamento entre o que é aprendido nas 

universidades e a prática do professor não é recente. Sobre as tentativas históricas de 

enfrentar o problema da formação matemática do professor secundário, Fiorentini e 

Oliveira (2013) afirmam que Felix Klein foi um dos pioneiros, e, baseando-se no trabalho 

de Veloso (2004), abordam que, em 1908, Felix Klein publicou o livro "Elementary 

Mathematics from an Advanced Standpoint", no qual relatava que os professores 

matemáticos estavam preocupados apenas com a ciência, sem relacionar a realidade 

escolar ou fazer ligação com a Matemática escolar. Assim, o professor recém-formado 

não se sentia capaz de relacionar sua prática com a Matemática universitária, o que 

resultava no abandono do que havia aprendido em sua formação inicial e em início de 

uma prática tradicional. Além de Felix Klein (1849-1925), os matemáticos Richard 

Courant (1888 - 1972) e Bento de Jesus Caraça (1901-1948), seus sucessores, também se 

preocuparam com a formação matemática dos professores de Matemática (FIORENTINI; 

OLIVEIRA, 2013). 

Refletindo sobre a formação matemática na licenciatura, Fiorentini e Oliveira 

(2013, p. 929) trazem uma síntese dos trabalhos de Débora Ball, pesquisadora 

internacional em Educação Matemática, que se preocupa com a formação matemática e 

didático-pedagógica do professor, e compreendem que a formação matemática deveria 

basear-se em três perspectivas de conhecimento: 

[...] conhecimento sobre a Matemática (como cultura e disciplina científica em 

suas múltiplas dimensões), conhecimento substantivo da Matemática (isto é 

conhecer os princípios, fundamentos e procedimentos dos vários campos da 
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Matemática e suas respectivas práticas) e conhecimento atitudinal (postura 

crítica e afetiva perante o saber matemático e suas diferentes formas de abordá- 

lo). 
 

Diante dessa realidade enfrentada pelas licenciaturas em Matemática, Fiorentini 

e Oliveira (2013, p. 930-931) apontam alguns caminhos para compreender e superar os 

problemas, como por exemplo: 

[...] investir numa formação matemática mais ampliada ou diversificada do 

formador de professores que atua em disciplinas de formação matemática. Que 

essa formação não seja estritamente técnico-formal, mas também exploratória 

e investigativa em relação à Matemática pura e aplicada [...] 

[...] constituir grupos colaborativos de formadores de professores para estudar, 

analisar, discutir e projetar práticas inovadoras no ensino de disciplinas tais 

como Cálculo, Análise, Álgebra, Geometria etc., tendo como norte a formação 

matemática e pedagógica mais apropriada do professor de Matemática da 

escola básica [...] 

[...] constituir um grupo de formadores de professores realmente preocupados 

e engajados com o projeto pedagógico da licenciatura. Que tal grupo seja 

heterogêneo, congregando educadores matemáticos e matemáticos de modo 

que possam, conjuntamente, pensar e avaliar os rumos do curso e sua 

contribuição para a formação do professor de Matemática [...] 
 

Dialogando sobre essa temática, Albuquerque e Gontijo (2013, p. 79) abordam 

que “Um dos enfoques presente na discussão acerca da formação do professor de 

Matemática é a inserção, no currículo de formação, de disciplinas do campo da educação 

Matemática [...]”, valorizando uma formação preocupada não apenas com o domínio do 

conhecimento específico de Matemática, mas também com as ideias e processos que 

permeiam seu ensino e sua função social. 

Além da Matemática não ser tratada de forma diferente em cursos de licenciatura 

e bacharelado, um dos problemas existentes nas licenciaturas em Matemática é a 

disjunção entre formação do conhecimento específico, formação pedagógica e prática 

profissional. No mesmo sentido, Fiorentini e Oliveira (2013, p. 931) elencam outros 

problemas: 

O excesso de formalidade, a supervalorização do saber acadêmico na sua 

forma abstrata, em contraste com as formas que o conhecimento matemático 

adquire no processo de aprendizagem no contexto escolar, certamente cria 

obstáculos ao bom desempenho do professor na prática escolar. Não se trata 

de desvalorizar o conhecimento acadêmico nem de reduzi-lo, mas, sim, de 

reconhecer a necessidade de o professor desenvolver um repertório de 

estratégias e recursos vinculados ao processo de construção escolar do saber 

matemático. 

 

Considerando a preocupação com o lugar da Matemática nos cursos de formação 

de professores de Matemática, Fiorentini e Oliveira (2013, p. 935) apontam outra 

proposta de ação que pode contribuir para direcionar melhor a formação inicial desses 

futuros professores: 
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Uma prática colaborativa e investigativa conjunta entre formadores, 

professores da escola básica e futuros professores, envolvendo análises 

sistemáticas de problemas e práticas de ensinar e aprender Matemática, na 

escola e em sala de aula, proporciona aprendizagens não apenas aos 

professores da escola, mas, também, aos formadores, que aprendem sobre a 

complexidade do trabalho pedagógico dos professores, em diferentes 

contextos de prática docente, e sobre outras formas e dinâmicas de formação 

docente, na qual a formação matemática do professor desenvolve-se a partir da 

mobilização e da análise do saber matemático de relação que é produzido e 

mobilizado na prática escolar e das interações discursivas em sala de aula. 
 

Essa prática colaborativa e investigativa pode ser incentivada nas reuniões de 

colegiado e NDE do curso de formação de professores de Matemática, uma vez que reúne 

e promove interação com profissionais das diferentes áreas que atuam na licenciatura. 

Assim, os grupos de estudos formados para discussão podem nascer e/ou basearem-se na 

realidade apontada pelos professores-formadores. Nessa perspectiva, Fiorentini e Oliveira 

(2013, p. 935) afirmam que: 

Não se trata, portanto, de apenas mudar ementas ou reestruturar grades 

curriculares. São importantes os conteúdos da Matemática superior que 

compõem as disciplinas de formação matemática da licenciatura, pois amplia- 

se, assim, a visão dos futuros professores acerca da Matemática como campo 

de conhecimento. 

É uma mudança de prática, é sair da zona de conforto em busca daquilo que o 

grupo considerar melhor para a formação de professores, não se baseando em “achismo” 

ou preferência particular por “essa ou aquela” disciplina, mas, sim, analisar e 

compreender teorias e pesquisas realizadas, considerando também as dificuldades e os 

avanços de outras instituições formadoras de professores de Matemática. 

Perante o que foi exposto, considerando as pesquisas e a experiência em 

formação de professores de Matemática, Fiorentini e Oliveira (2013, p. 928) levantam 

algumas questões que devem ser consideradas e refletidas: 

Um século depois do trabalho de Félix Klein, o que mudou em relação à 

formação matemática do professor nos cursos de licenciatura em Matemática? 

As pesquisas e nossas experiências dizem que avançamos muito pouco. As 

tentativas de mudança curricular, com a introdução de disciplinas novas, 

visando trabalhar uma Matemática mais viva, exploratória, problematizadora 

das ideias e relações Matemáticas... nem sempre funciona na prática. 
 

Esses questionamentos são importantes para refletir acerca da formação que está 

sendo oferecida, e cabe acrescentar: Quando um novo curso de formação de professores 

de Matemática vai ser iniciado, é realizado um estudo nas pesquisas que abordam as 

limitações e avanços dessa área de formação? Levam em consideração as experiências 

vividas por instituições mais antigas e bem avaliadas pelos órgãos responsáveis? 

Refletem e discutem sobre o perfil desse profissional que será formado, para a partir disso 

elaborar a matriz curricular, ou consideram suas preferências por tais disciplinas? E os 
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cursos que já estão em andamento, os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) analisam 

a formação que estão oferecendo, e sugerem e/ou reformulam os cursos levando em 

consideração a necessidade da escola básica e desse futuro professor? Realizam 

pesquisas, ouvem os profissionais e alunos envolvidos nessa formação para atingir 

melhores resultados? Essas questões não foram trazidas para serem respondidas, mas, 

para reflexão e análise daquilo que será abordado nesta pesquisa. 

 

2.2 Desafios contemporâneos na prática educativa 

 
 

Considerando as diversas situações que o professor enfrenta, e observando que 

“O professor é um profissional da ação cuja atividade implica um conjunto de atos que 

envolvem seres humanos” (ALARCÃO, 2001, p. 24), é preciso formar professores que 

se preocupam com a aprendizagem dos alunos, que valorizem cada parte do processo de 

ensino e aprendizagem, sem mera reprodução, trazendo novas abordagens dos conteúdos 

aos seus alunos, fazendo com que não apenas a aula seja diferente, mas com que os alunos 

se aproximem mais da escola. 

Nas pesquisas envolvendo a formação de professores, segundo Curi e Pires 

(2008), o professor passou a ser compreendido como um profissional que reflete, pensa e 

constrói sua própria prática, deixando de ser mero "reprodutor" de conhecimento. A 

mesma autora afirma, ainda, que “passou a ser relevante compreender o que e como 

pensam e conhecem os professores e, especialmente, como atuam” (CURI; PIRES, 2008, 

p. 153). 

Relacionando a formação de professores com as condições de trabalho do 

docente, bem como questões salariais, apresentando a falta de interesse pelos cursos de 

formação docente, “a questão da formação de professores não pode ser dissociada do 

problema das condições de trabalho que envolvem a carreira docente, em cujo âmbito 

devem ser equacionadas as questões do salário e da jornada de trabalho” (SAVIANI, 

2009, p. 153). 

Cabe salientar, nesta seção, a relevância de políticas públicas voltadas à 

formação de professores, criticadas por Saviani (2009, p. 153), que aponta a incoerência 

que existe entre o que é falado e o que é realmente planejado e executado pensando em 

investir e melhorar a Educação: 

É preciso acabar com a duplicidade pela qual, ao mesmo tempo em que se 

proclamam aos quatro ventos as virtudes da educação exaltando sua 

importância decisiva num tipo de sociedade como esta em que vivemos, 
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classificada como “sociedade do conhecimento”, as políticas predominantes se 

pautam pela busca da redução de custos, cortando investimentos. Faz-se 

necessário ajustar as decisões políticas ao discurso imperante. 
 

Não podemos deixar de abordar a importância da educação para o 

desenvolvimento de um país, que deveria ser tratada de uma forma, mas que, na realidade, 

é tratada de outra. A Educação e a profissão docente ainda não são valorizadas no Brasil 

da forma como deveriam, levando-se em conta os efeitos que esta pode trazer para uma 

sociedade. Acerca dessa reflexão, Saviani (2009, p. 153) observa que: 

Trata-se, pois, de eleger a educação como máxima prioridade, definindo-a 

como o eixo de um projeto de desenvolvimento nacional e, em consequência, 

carrear para ela todos os recursos disponíveis. Assim procedendo, estaríamos 

atacando de frente, e simultaneamente, outros problemas do país, como saúde, 

segurança, desemprego, pobreza, infraestrutura de transporte, de energia, 

abastecimento, meio ambiente etc. Infelizmente, porém, as tendências que vêm 

predominando na educação brasileira caminham na contramão dessa proposta. 
 

Portanto, considerando a responsabilidade destinada às escolas e aos 

professores, devemos nos preocupar em oferecer uma formação crítica aos futuros 

docentes, centrada principalmente na valorização da sua própria profissão, para que não 

desistam diante dos desafios da docência. 

Não é possível pensar em mudanças na educação sem olharmos para nós 

mesmos, sem olhar para nossa prática; e, quando falo de prática, não me refiro somente à 

forma como ensinamos, mas também à forma como olhamos para o outro, como vemos 

os nossos alunos. Assim, a relação professor-aluno ganha um sentido mais amplo do que 

o professor que transmite o conhecimento e o aluno que aprende, mas sim, de pessoas que 

estão compartilhando e (re)construindo aprendizados, estes não ligados apenas ao 

conhecimento científico. 

Referindo-se à importância dessa relação, Freire (2002, p. 37) afirma que, “No 

fundo, o essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade e liberdades, 

entre pais, mães, filhos e filhas é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua 

autonomia. Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente”, 

lembrando-nos da preocupação com a formação humana de nossos alunos, também. 

Ao falar sobre a formação de professores, discutindo sobre os desafios, novas 

possibilidades e alternativas, não podemos deixar de nos preocupar com a formação 

humanizada dos nossos futuros professores. Ser professor é uma grande responsabilidade 

e o mesmo enfrenta inúmeras situações em sala de aula, muitas delas são inesperadas e 

necessitam de reflexão e sabedoria para resolvê-las. Além disso, o professor lida com as 
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dificuldades dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, e, nesse momento, deve 

buscar aliar a preocupação ao conhecimento que possui para auxiliar seu aluno. 

Nessa perspectiva, voltando os olhares para a formação de professores, devemos 

ter a preocupação em oferecer uma formação onde o futuro professor possa refletir sobre 

sua profissão, sobre os desafios e possibilidades de forma a construir pensamento e 

postura crítica, D‟Ambrósio (2016, p. 4) elucida que: 

Particularmente, deve-se oferecer, na formação de professores, espaço para 

suas reflexões sobre o porquê e o como das condições de trabalho na educação 

do mundo atual, no cotidiano escolar. Se os futuros professores e professoras 

de uma instituição não se ativarem em reflexões mais ousadas de crítica ao 

sistema vigente, ficando à espera de decisões emanadas do poder central, nada 

mudará. 

Durante a formação inicial, os licenciandos não veem a realidade dos diversos 

tipos de escolas e alunos que podem encontrar na carreira docente, as vezes veem, muito 

superficialmente temas como: educação especial ou educação de jovens e adultos, mas 

não dando a base necessária para o futuro professor. Os acadêmicos ainda têm pouca 

oportunidade para discutir/refletir/compreender os diferentes tipos de ambientes escolares 

e alunos que podem se deparar na futura prática docente. No mesmo sentido, sobre a 

realidade dos cursos de formação de professores, Curi e Pires (2008, p. 161) afirmam: 

De forma bastante generalizada, os cursos oferecem aos graduandos uma 

idealização de aluno, de escola, de sala de aula e não um conhecimento de 

diferentes realidades (escola públicas, privadas, urbanas, rurais, de educação 

de jovens e adultos, de processos de inclusão) que podem se apresentar ao 

trabalho do futuro professor. 

Diante do que foi exposto, podemos evidenciar que a formação de professores 

ainda precisa ser discutida, repensando os objetivos desta para uma formação que prepare 

o professor para a realidade que encontrará em sua prática docente, sendo uma formação 

que aproxime o acadêmico das situações reais da escola, e oportunize-o um envolvimento 

ativo para refletir e propor possíveis soluções, dando mais significado às discussões 

pertinentes ao seu curso. Assim, a devemos pensar a organização do currículo para além 

de um agrupamento de disciplinas, entendendo-o como construção da identidade 

profissional do futuro professor de Matemática. 

Nesse sentido, vale refletir sobre o contexto da pesquisa na formação e na prática 

docente, conhecendo as contribuições que a pesquisa pode proporcionar ao professor de 

Matemática, e, compreender os significados, possibilidades e desafios acerca do que é 

ser/formar o professor-pesquisador e o professor-reflexivo. 
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3 A PESQUISA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA DOCENTE 

 
 

Sobre a articulação entre Educação e Pesquisa, Giordani et al (2009, p. 1835) 

afirmam que “a construção inicial de um desenvolvimento profissional deve ocorrer de 

modo sólido na graduação, ou seja, não é apenas na pós-graduação que se compreende os 

mecanismos para a ciência e que se produz conhecimento”, dessa forma, as instituições 

devem oferecer diferentes espaços formativos, e favorecer essa interação entre teoria e 

prática. 

No que tange à pesquisa, a LDB 9394/96, no capítulo reservado à Educação 

Superior, no Art. 43, inciso III, entre suas finalidades, esclarece que a Educação Superior 

deve “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive” (CARNEIRO, 

2015, p. 500). 

No mesmo sentido, a Resolução CNE/CP Nº 2 de 1º de julho de 2015 referindo- 

se aos princípios da formação de profissionais do magistério da Educação Básica, 

descreve no capítulo I, artigo 3, parágrafo 5º, no inciso V aponta como um dos princípios: 

“a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 

domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2015, p. 4). E, no artigo 4º, elucida que: 

A instituição de educação superior que ministra programas e cursos de 

formação inicial e continuada ao magistério, respeitada sua organização 

acadêmica, deverá contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão para garantir efetivo padrão de qualidade 

acadêmica na formação oferecida, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). (BRASIL, 2015, p. 5). 
 

Na mesma resolução, ainda pode-se encontrar sobre a importância da pesquisa e 

da extensão como princípio pedagógico fundamental para o desenvolvimento do 

profissional e sua prática educativa. Além disso, que a formação inicial possa conduzir 

o(a) egresso(a) “ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao material 

de apoio pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção acadêmica- 

profissional, viabilizando os programas de fomento à pesquisa sobre a educação básica” 

(BRASIL, 2015, p. 6). 
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Quanto às habilidades e competências do(a) egresso(a) dos cursos de formação 

inicial em nível superior, a Resolução CNE/CP/Nº 2/2015, em seu capítulo III, Art. 8, 

determina que deverá estar apto a: 

[...] XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os 

estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de 

aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas 

curriculares e sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, 

entre outros; 

XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a 

própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos; (BRASIL, 

2015, p. 8). 
 

Pode-se evidenciar a preocupação da Resolução em relação à pesquisa como 

eixo integrador e articulador na formação, ora associada à extensão, ora associada ao 

ensino, mas, sobretudo, entendida como um princípio investigativo e pedagógico, sendo 

parte essencial do processo de formação inicial e continuada de professores, e para a 

prática educativa. Ainda esclarece que no magistério da educação básica estão previstos 

“[...] conhecimentos pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos teórico- 

práticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino” (BRASIL, 2015, p. 9). 

Referindo-se a formação inicial do magistério da Educação Básica em nível 

superior, o Art. 12 da Resolução CNE/CP/Nº 2/2015 esclarece sobre os núcleos que 

devem constituir os cursos de formação inicial, respeitando a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições. Destacando alguns apontamentos referentes à 

pesquisa evidenciados em alguns núcleos, temos: 

I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, 

e das diversas realidades educacionais, articulando: 

[...] 

d) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

processos educativos e de experiências educacionais em instituições 

educativas; 

[...] 
g) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus 

fundamentos e metodologias, legislação educacional, processos de 

organização e gestão, trabalho docente, políticas de financiamento, avaliação 

e currículo; 

[...] 
i) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e 

diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras 

problemáticas centrais da sociedade contemporânea; 

j) questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do exercício 

profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática 

educativa; 

l) pesquisa, estudo, aplicação e avaliação da legislação e produção específica 

sobre organização e gestão da educação nacional. (BRASIL, 2015, p. 9-10). 
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Em seguida, podemos conferir a descrição de outras articulações envolvendo 

pesquisa no núcleo II, mencionando a prática investigativa e a pesquisa como 

possibilidades para a formação inicial de professores, assim, que se refere a: 

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas 

pelo projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de 

ensino, que, atendendo às demandas sociais, oportunizará, entre outras 

possibilidades: 

[...] 
a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na 

área educacional; 

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 

processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da 

sociedade brasileira; 

c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da 

educação, didáticas e práticas de ensino, teorias da educação, legislação 

educacional, políticas de financiamento, avaliação e currículo. (BRASIL, 

2015, p. 10). 
 

No capítulo VII, reservado ao tema “Dos profissionais do magistério e sua 

valorização”, a resolução descreve a pesquisa como uma atividade pedagógica formativa 

inerente ao exercício do magistério, ao listar a “preparação de aula, estudos, pesquisa e 

demais atividades formativas” (BRASIL, 2015, p. 15). 

Acerca do que foi apontado pela legislação acima, deve-se refletir sobre a 

necessidade de repensar a formação inicial oferecida aos futuros professores, buscando 

uma aprendizagem significativa, Costa (2006, p. 2084) elucida que: 

[...] os cursos de formação inicial devem proporcionar, ao futuro professor, 

experiências de investigação, como forma de obter postura de pesquisa e rigor 

científico diante das dificuldades apresentadas na prática pedagógica e 

consequentemente a análise da realidade educacional contribuindo para uma 

aprendizagem significativa dos seus alunos. 
 

Assim, a formação inicial deve ser uma etapa de preparação para o futuro 

professor, onde possa conhecer e refletir sobre sua formação e sobre sua futura prática, 

segundo Barbosa e Maia (2012, p. 5), nessa etapa, o professor deve desenvolver 

“habilidades e competências que possam auxiliá-lo, dando subsídios para a transformação 

da sala de aula em um lugar atraente e de contribuição para a melhoria de conhecimentos 

e habilidades cognitivas do aluno”. 

Nesse sentido, e, pensando em uma formação docente onde o acadêmico tem a 

oportunidade de vivenciar e refletir sobre sua prática, e ser um sujeito ativo em sua própria 

formação, Gontijo (2014, p. 10) elucida que: 

Outro aspecto recorrente nas discussões sobre formação docente, também no 

campo da Educação Matemática, diz respeito à participação ativa durante os 

processos de formação inicial do professor, de forma a permitir que este possa 

manifestar seus pensamentos e questionamentos, fazendo-o agir na sua própria 
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formação. Essa perspectiva encontra fundamento nas correntes de defendem 

que o professor deve ser ator e autor de sua formação, permitindo a constituição 

de um profissional reflexivo, crítico e investigativo no seu processo de 

formação. 
 

Nesse sentido, refletindo sobre a importância de aliar teoria e prática, e, 

considerando que muitos cursos de Matemática se preocupam mais com o conhecimento 

específico que com a preparação didática, cabe pensar e avaliar as contribuições de 

utilizar-se da prática da pesquisa para a discussão de uma prática pedagógica reflexiva, 

atendendo aos apontamentos da legislação, e principalmente preocupando-se em oferecer 

uma formação mais ampla e significativa aos futuros professores de Matemática. 

 

3.1 A pesquisa na formação do professor de Matemática 

 
 

Investigar sobre a pesquisa no contexto da formação de professores ainda é algo 

novo, busca-se conhecer e analisar a pesquisa como espaço de formação docente, apontar 

caminhos para sua realização, e sobretudo, “[...] desenvolver um trabalho de pesquisa 

junto ao professor, e não apenas do e sobre o professor. É a participação do professor 

como pesquisador e agente de sua própria formação” (ALBUQUERQUE; GONTIJO, 

2013, p. 83). 

Normalmente, a prática da pesquisa está presente nos cursos de formação de 

professores mais associada ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, em que os 

acadêmicos realizam uma pesquisa relacionada a sua área de formação, mas não sendo 

obrigatório que essa pesquisa seja voltada à compreensão de algum espaço, situação 

relacionada à sua futura prática. Por exemplo, no curso de Licenciatura em Matemática, 

o acadêmico pode realizar uma pesquisa envolvendo Matemática, mas, não 

necessariamente sobre os processos de ensino e aprendizagem de Matemática. Nessa 

perspectiva, relacionando o TCC com uma prática de pesquisa realizada durante a 

formação inicial, Diniz-Pereira e Lacerda (2009, p. 1237) afirmam que: 

Investigação como eixo formativo dos cursos de licenciatura, podemos notar 

grande semelhança com o que se faz na pesquisa científica: os alunos e alunas 

das licenciaturas delimitam um objeto, fazem uma revisão de literatura sobre 

o tema, detalham a metodologia de pesquisa, coletam e analisam dados para, 

por fim, produzirem um trabalho de conclusão de curso – geralmente chamado 

de monografia – que é considerado um dos pré-requisitos da habilitação. 
 

A pesquisa pode estar presente em diferentes momentos da formação inicial do 

acadêmico, assim, cabe a instituição formadora promover e aproveitar-se dos espaços 

formativos. Citando alguns espaços formativos, temos o conselho de classe, seminários, 
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eventos, grupos de estudos, as formações continuadas, e as próprias aulas que lecionam 

e/ou assistem. 

Os espaços formativos são importantes para a formação docente, para a prática 

profissional e ainda para a constituição da identidade profissional do professor, pois é 

construída com diversas influências, da vida pessoal, escolar, no contato com os alunos, 

e professores, contato com a sociedade, em concordância com Pimenta (1997, p.6) “A 

identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas, é um 

processo de construção do sujeito historicamente situado”. 

Durante o curso de licenciatura, os acadêmicos desenvolvem as atividades 

referentes ao Estágio Supervisionado e elaboram um relatório apresentando as 

experiências vividas. Esses relatórios são uma exigência do curso, porém, muitas vezes 

são depositados nos armários das instituições, sem haver uma exposição e discussão sobre 

o que foi vivido juntamente com outros acadêmicos e professores da instituição. Poderiam 

ser aproveitados para aprimorar a escrita científica e estimular a uma prática reflexiva dos 

futuros professores diante das situações que vivenciaram, além disso, discutirem em 

grupo, e realizarem pesquisas acerca dos seus questionamentos e angústias sobre a prática 

docente. Nessa perspectiva, Freitas e Fiorentini (2006, p. 2) elucidam que os registros do 

estágio dos acadêmicos: 

[...] também oferecem elementos para a auto-reflexão do formando e do 

formador; permitem, além disso, a intervenção problematizadora do formador 

sobre as concepções, crenças e saberes dos futuros professores sobre a 

Matemática e seu processo de ensino e aprendizagem. 

A escrita pode ser uma aliada ao processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática, os acadêmicos podem desenvolver outras habilidades. Em uma pesquisa 

realizada com Licenciandos em Matemática da UNICAMP, relacionada ao papel da 

escrita na formação docente em Matemática, Freitas e Fiorentini (2006, p. 2) verificaram 

que os “os futuros professores de Matemática apresentam dificuldade em colocar no papel 

suas reflexões e seus pensamentos, o que leva a supor que os cursos de graduação em 

Matemática pouco enfatizam e exploram as interações mediadas pela escrita discursiva". 

Isso acontece, porque os cursos de licenciatura em Matemática ainda priorizam 

o "fazer Matemática", trabalhando principalmente com conceitos e símbolos. Isso é 

importante para a construção e compreensão do conhecimento Matemática, como alertam 

Freitas e Fiorentini (2006, p. 3): 

Os cursos de formação matemática do professor, entretanto, continuam a 

desenvolver uma prática de ensino em que se destaca a oralidade como forma 

de comunicação. A escrita, quando aparece, apresenta-se acentuadamente 
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técnica e formal. Essa linguagem, de um lado, pode ajudar na sistematização 

lógica do conhecimento matemático, mas, de outro, pouco contribui para a 

exploração e problematização dos conceitos que estão sendo ensinados e 

aprendidos. 
 

A formação oferecida pelos cursos de formação de professores ainda destoa da 

representação da realidade escolar que os futuros professores irão encontrar quando 

concluírem seus cursos. Nessa perspectiva, Pesce e André (2012, p. 41) afirmam que: 

[...] os cursos de formação de professores precisam implementar práticas 

formativas que preparem os docentes para atuar nessa realidade em constante 

movimento, de modo a propiciar uma educação de qualidade para as crianças 

e os jovens que frequentam a escola. 
 

Sobre essa realidade da prática da pesquisa nas universidades, Ribeiro e Barzotto 

(2009, p. 53) “A ausência da pesquisa na graduação, em nome de uma verbalização de 

teorias, repercute na prática deste aluno quando passa a atuar na docência, reproduzindo 

a suposta „transmissão de conhecimentos‟ [...]”, e, continuam alertando acerca das 

condições da pesquisa e sua restrita oferta aos acadêmicos: 

Mesmo quando se trata de Universidade com sólida tradição na pesquisa, 

verifica-se que a inserção do aluno de graduação nos fazeres próprios da 

investigação não se faz pelas disciplinas dos cursos. Estas são reservadas ao 

repasse do conteúdo. Assim, apenas alguns alunos serão selecionados para 

serem iniciados na pesquisa, que vai se fazer em espaços diferentes da sala de 

aula, como as reuniões dos grupos de estudo e os laboratórios. (RIBEIRO; 

BARZOTTO, 2009, p. 53). 
 

Refletindo sobre os espaços formativos que temos e que poderíamos ter na 

formação inicial, além do estágio supervisionado, que poderia ser melhor aproveitado, 

notamos que o “chão da escola” constitui um rico espaço formativo para os futuros 

professores e os professores em exercício, pois apresenta inúmeras oportunidades para 

discutir, refletir e socializar as experiências e dificuldades para encontrar soluções para 

os desafios enfrentados em sala de aula. 

Os cursos de formação de professores, em sua maioria, não oferecem 

possibilidades do aluno vivenciar a prática, conhecer a realidade escolar, e isso, muitas 

vezes, não está presente nas disciplinas da grade curricular, portanto, é preciso 

oportunizar aos acadêmicos uma formação articulada, onde o aluno possa aprender 

vivenciando, vivenciar aprendendo. Nesse sentido, Nóvoa (1999, p. 18) elucida que 

“necessitamos de construir lógicas de formação que valorizem a experiência como aluno, 

como aluno mestre, como estagiário, como professor principiante, como professor titular 

e, até, como professor reformado”. 

Os grupos de pesquisas e/ou estudos são um exemplo de espaço formativo, pois, 

por meio destes pode-se aliar a pesquisa à formação de professores, porém não estão 
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presentes em todas as instituições que formam professores. Por meio da prática da 

pesquisa, o futuro professor pode pesquisar sobre a realidade escolar o futuro professor 

pode conhecer seus alguns problemas que poderá encontrar na docência e ajudar a propor 

soluções, além de trazer ferramentas que podem auxiliar no seu estágio e em sua prática 

docente, munindo-o de atributos que apenas as disciplinas específicas da grade curricular 

de um curso não podem oferecer. Segundo Pimenta (1997, p. 11), 

[...] um curso de formação inicial poderá contribuir não apenas colocando à 

disposição dos alunos as pesquisas sobre a atividade docente escolar 

(configurando a pesquisa como princípio cognitivo de compreensão da 

realidade), mas procurando desenvolver com eles pesquisas da realidade 

escolar, com o objetivo de instrumentalizá-los para a atitude de pesquisar nas 

suas atividades docentes. Ou seja, trabalhando a pesquisa como princípio 

formativo na docência. 
 

Como espaço de formação, relacionado à preocupação com o ensino de 

Matemática, podemos citar o Grupo de Sábado2 que acontece na UNICAMP, grupo 

composto por pesquisadores, estudantes e professores da área de Matemática, onde 

compartilham suas experiências, leituras e análises que podem contribuir tanto para o 

desenvolvimento de pesquisas da academia quanto para a prática dos professores na 

educação básica, ocorrendo a práxis. 

Um espaço para formação docente compartilhado por Rodrigues, Carvalho e 

Diniz (2016) é o projeto Clubes de Matemática3, que visa trabalhar a Matemática de forma 

lúdica e atrativa e desenvolver a prática como componente curricular junto aos alunos de 

licenciatura, contando com a participação de bolsistas do PIBID, professores da 

universidade, professores da Educação Básica, acadêmicos voluntários e alunos da escola 

básica que são beneficiados com as atividades do projeto. Nesse projeto, os acadêmicos 

participam de atividades como: organização dos Clubes de Matemática em escolas 

públicas, reunião semanal para elaboração e orientação dos roteiros que serão aplicados 

nas escolas, organização de férias para divulgar a Matemática, e, orientam projetos de 

iniciação científica. 

Em espaços formativos como esses, que envolvem a prática pedagógica 

reflexiva, os acadêmicos têm a oportunidade de conhecer, vivenciar, refletir e pesquisar 

 

2 O GdS é um subgrupo do PRAPEM-CEMPEM (Prática Pedagógica em Matemática - Círculo de Estudo 

Memória e Pesquisa em Educação Matemática) da FE/Unicamp que se reúne para estudar, compartilhar, 

discutir, investigar e escrever sobre a prática pedagógica em Matemática nas escolas em um ambiente de 

trabalho colaborativo que congrega professores de Matemática do ensino fundamental e médio e docentes 

da área de educação Matemática da FE/Unicamp. Disponível em: 

https://www.cempem.fe.unicamp.br/gds. Acesso em: 23 de abril de 2017. 
3 Projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, com licenciados do curso 

de Licenciatura Integrada em Matemática e Física. 

http://www.cempem.fe.unicamp.br/gds
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sobre aspectos e situações que envolvem sua futura prática docente, promovendo a 

integração entre a teoria e a prática. Nesse sentido, Rodrigues, Carvalho e Diniz (2016, 

p. 96) elucidam que: 

Consideramos que atividades como as que são realizadas nos Clubes de 

Matemática promovam de forma mais efetiva a integração entre Universidade 

e Escola e entre os conhecimentos teóricos abordados nas disciplinas de 

conteúdo matemático e a prática de sala de aula, que caracteriza a prática como 

componente curricular. 
 

Nessa perspectiva, sugere-se repensar a formação de professores oportunizando 

ao acadêmico práticas de pesquisa e a reflexão sobre sua futura prática docente. Isso 

demonstra também a preocupação com a construção da identidade do professor, como 

afirma Pimenta (1997, p. 11): 

Então, o conhecer diretamente e/ou através de estudos as realidades escolares 

e os sistemas onde o ensino ocorre, ir às escolas e realizar observações, 

entrevistas, coletar dados sobre determinados temas abordados nos cursos, 

problematizar, propor e desenvolver projetas nas escolas; conferir os dizeres 

de autores e da mídia, as representações e os saberes que têm sobre a escola, o 

ensino, os alunos, os professores, nas escolas reais; começar a olhar, ver e 

analisar as escolas existentes com olhos não mais de alunos, mas de futuros 

professores, é um terceiro passo que temos realizado na tentativa de colaborar 

com a construção da identidade dos professores. 
 

Diante das reflexões e discussões expostas acima, relato que conhecer mais sobre 

a formação de professores só reforça meu desejo em ser professora, é sim muita 

responsabilidade, necessita compromisso e formação contínua, ao mesmo tempo que traz 

muitas possibilidades de transformação própria e do outro. 

Em relação às contribuições que a pesquisa pode trazer para a formação inicial 

e para a futura prática desses professores, Costa (2006, p. 2088) elucida que: 

A pesquisa em torno de situações reais e no cotidiano da escola, ainda na 

formação inicial dos professores, possibilitará desenvolver no futuro professor 

uma forma mais precisa e diferenciada de ver e escutar os fenômenos presentes 

na realidade. Com isso, a apropriação da diversidade é observável de forma 

mais abrangente e complexa. 
 

A prática da pesquisa, associada a formação do acadêmico pode trazer ainda 

mais significado para o que está aprendendo nas ementas das disciplinas. Estar em contato 

com a realidade escolar, ambiente no qual atuará, poderá trazer ainda mais segurança e 

prepará-lo para os desafios de ser professor, pois ao pesquisar situações-problemas, ou 

buscar entender alguma situação poderá também refletir e propor alternativas para 

resolvê-las. Nesse sentido, Costa (2006, p. 2088) afirma que, 

Quando em contato com o ambiente de pesquisa, o acadêmico/futuro professor 

trabalhará com o corpo teórico da metodologia científica, de conhecimentos 

pedagógicos, de conceitos e com instrumental de investigação. Mas o 

insubstituível está no confronto com a realidade que a pesquisa proporcionará 

ao futuro professor. 



37 
 

 

Quando pensamos em inserir a prática da pesquisa na formação inicial, devemos 

pensar em uma prática que tenha significado para os alunos, que complemente a formação 

teórica que está aprendendo e que contribua para seu desenvolvimento profissional, 

fazendo-o refletir sobre sua futura prática docente, assim, Costa (2006, p. 2090) ao falar 

sobre a inserção da prática da pesquisa na formação inicial de professores de ciências, 

enfatiza que as pesquisas: 

[...] devem permear problemas de ordem pedagógica, resultando em 

contribuições para a prática pedagógica a ser desenvolvida futuramente pelos 

acadêmicos no ambiente escolar, e que os problemas instituídos sejam 

oriundos de situações reais com vistas à melhoria do trabalho e da 

aprendizagem. 
 

Portanto, podemos evidenciar que os cursos de formação de professores de 

Matemática não podem se preocupar apenas com os conhecimentos específicos da 

ciência. Para preparar os futuros professores de forma mais ativa, integrando a formação 

com a futura prática docente, os cursos de formação de professores podem planejar e 

oportunizar aos acadêmicos o contato com mais espaços formativos, envolvendo-os com 

temas pertinentes à sua formação, e principalmente com a realidade escolar que irá 

trabalhar. 

 

3.2 Professor-pesquisador e professor-reflexivo: perspectivas de formação docente 

 
 

Antes de pensar na formação de professores na perspectiva de formar professor- 

pesquisador e professor-reflexivo, precisamos compreender esses conceitos, e 

contextualizar a forma como acontece e o que é necessário para que consigamos atingir 

esse perfil de profissional. 

Dialogando com Lüdke (2001), essa associação entre docência e pesquisa foi 

iniciada na década de 1970, com o trabalho pioneiro de Stenhouse (1975), associando a 

prática do professor com a de um artista, onde o professor deveria considerar cada sala 

de aula como um laboratório, experimentando e criando as melhores maneiras para ter 

êxito no processo de ensino e aprendizagem. E, a ideia de pesquisa-ação foi desenvolvida 

por John Elliott “[...] como aliada do trabalho e do crescimento profissional do professor” 

(LÜDKE, 2001, p. 80). 

De acordo com Lüdke (2001, p. 81), a onda do “professor-reflexivo” foi 

desencadeada com o pesquisador D. Schön (1983), que, apesar de não ter como objeto de 

análise propriamente o professor, suas ideias contribuíram de forma significativa para a 
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formação de futuros professores. Dentro dessas perspectivas, a autora ainda destaca 

alguns pesquisadores brasileiros, como podemos evidenciar a seguir: 

No Brasil, entre as vozes mais audíveis a esse respeito se acham as de Pedro 

Demo, pregando a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, e o caráter 

formador da atividade de pesquisa (Demo, 1991; 1994; 1996), as de Corinta 

Geraldi, estimulando o desenvolvimento da pesquisa-ação entre grupos de 

professores (Geraldi, 1996; 1998) e Marli André, inspirando a prática da 

pesquisa docente, por meio da colaboração entre pesquisadores da 

universidade e professores da rede pública (André, 1992; 1994; 1995; 1997; 

1999). (LÜDKE, 2001, p. 81). 

O movimento do professor-pesquisador ganhou força a partir da década de 1990, 

com o pesquisador Keneth Zeichner, “[...] há bastante tempo se dedicando à defesa do 

exercício de uma pesquisa próxima à realidade do professor que atua em sala de aula, ou 

na escola, o practitioner” (LÜDKE, 2001, p. 81). Para André (2001, p. 57), o conceito de 

professor-pesquisador apresenta diferentes interpretações: 

De fato, as interpretações desse conceito [professor-pesquisador] têm sido as 

mais variadas: para alguns, formar o professor-pesquisador significa levar o 

futuro docente a realizar um trabalho prático ou uma atividade de estágio, que 

envolve tarefas de coleta e de análise de dados. Para outros, significa levar os 

futuros professores a desenvolver e implementar projetos ou ações nas escolas. 

E há ainda os que se valem do prestígio comumente associado à pesquisa para 

divulgar essa ideia como um novo selo, um modismo ou uma marca de 

propaganda. 
 

Além de uma preocupação com os conhecimentos específicos da formação 

matemática do professor, na formação inicial devemos oferecer aos acadêmicos 

atividades/práticas de reflexão acerca de sua própria formação, sobre as dificuldades e 

anseios que cercam a profissão docente. Sobre a importância da presença de prática 

reflexiva no curso de formação de professores, Nóvoa (2009, p. 40) elucida que: 

A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de 

reflexão e de auto-reflexão que são essenciais numa profissão que não se 

esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, 

inevitavelmente, a partir de referências pessoais. 
 

Compreendo professor-reflexivo como o professor que reflete sobre a sua 

prática, que pensa e elabora em cima dessa prática, em uma entrevista concedida a Salto, 

Nóvoa (2001, p. 3) aponta um caminho para que possamos contribuir para a formação 

desse professional reflexivo: 

[...] tem que se criar um conjunto de condições, um conjunto de regras, um 

conjunto de lógicas de trabalho e, em particular, e eu insisto neste ponto, criar 

lógicas de trabalho coletivos dentro das escolas, a partir das quais – através da 

reflexão, através da troca de experiências, através da partilha – seja possível 

dar origem a uma atitude reflexiva da parte dos professores. 
 

No intuito de repensar a formação de professores na perspectiva do professor- 

pesquisador, essa formação ganha ainda mais significado, uma vez que o futuro professor 
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será ativo em sua formação. Aprenderá os conhecimentos específicos e pedagógicos, e 

ainda terá a oportunidade de conhecer e investigar situações que estão ligadas à sua futura 

prática. Quando pensamos nessa prática investigativa junto com professores das 

universidades e professores da escola básica, podemos criar um espaço de interação e 

minimizar o distanciamento entre os conhecimentos ensinados na universidade e a 

realidade do professor. 

A formação de professores na perspectiva do professore-pesquisador e/ou 

professor-reflexivo apoiam-se e reforçam a intenção de formar um profissional mais 

ativo, autônomo e envolvido com a prática docente (NÓVOA, 2001). Mas, Cavalcante e 

Henrique (2017, p. 19-20) alertam sobre a responsabilidade dos cursos de formação de 

professores para que a reflexão ocorra: 

A reflexão sobre a prática é um objetivo que só adquire credibilidade se os 

programas de formação se estruturarem em torno de problemas e de projetos 

de ação e não apenas em torno de conteúdos acadêmicos. Reconhecer a escola 

como um lugar de formação, por exemplo, implica em trabalhar com o corpo 

docente de uma determinada instituição, favorecendo processos coletivos de 

reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta, de oferecer espaços e 

tempos institucionalizados de encontros, de criar sistemas de estímulo à 

sistematização das práticas pedagógicas dos professores e à sua socialização, 

de ressituar o trabalho de supervisão/orientação pedagógica nessa perspectiva. 
 

Nesse sentido, pode-se pensar nas comunidades de aprendizagem, compreendida 

por Müller e Carvalho (2014) como um espaço para investigação da prática dos 

professores, junto com acadêmicos do curso de licenciatura, que interagem e buscam 

soluções para situações da realidade escolar, por meio de projetos e/ou grupos 

cooperativos e colaborativos, colocando professor e aluno juntos em uma prática 

investigativa. 

Pensar a formação inicial e a formação continuada na perspectiva do professor- 

pesquisador, onde o acadêmico torna-se sujeito ativo em sua formação, e o professor 

deixa de ser mero transmissor do conhecimento, é uma discussão de pesquisadores e 

envolvidos com a formação de professores, como podemos evidenciar a seguir: 

[...] cresce a convicção de que a pesquisa educacional deve ser realizada com 

a participação do próprio professor, tanto em sua formação inicial quanto em 

sua formação continuada. A pesquisa, como princípio formador e como 

prática, deveria tornar-se constitutiva da própria atividade do professor, por ser 

a forma mais coerente de construção/reconstrução do conhecimento e da 

cultura. Dessa forma poderíamos superar a metáfora do professor como 

transmissor de conhecimento e cultura. Essa metáfora pode estar isolando o 

professor da produção do conhecimento profissional, tornando-o sempre mais 

dependente e desprofissionalizado. Preferimos desenvolver uma nova 

metáfora, a do professor/pesquisador em uma prática reflexiva na ação e sobre 

a ação, superando a dicotomia. Própria da racionalidade técnica, que concebe 

alguns profissionais como produtores de conhecimentos e outros que o 

aplicam. Pensada dessa forma, a sala de aula passa a ser uma situação que é 
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única, complexa, com incertezas, como conflitos de valores, com qual o 

professor vai conversar, pensar e interagir. Ao fazer isso ele estará pesquisando 

(MALDANER, 2000, p. 88-89). 
 

Nessa perspectiva de formação docente, o professor deixa de ser mero reprodutor 

de conteúdos e sequências didáticas, não se acomoda em fazer sempre as mesmas 

abordagens da disciplina que ensina, pelo contrário, o professor-pesquisador é: “[...] 

aquele que mantém uma atitude constante de questionamento sobre sua própria prática, 

que investiga caminhos alternativos e que testa possibilidades de melhoria nos processos 

e metodologias de ensino-aprendizagem” (RODRIGUES; CARVALHO; DINIZ, 2016, 

p. 91). 

Garcia (2011, p. 19) define os ciclos do processo reflexivo, são eles: "reflexão 

prévia, reflexão durante e reflexão após a ação". A autora explica que a reflexão prévia 

se refere ao estudo realizado pelo professor, em relação ao conteúdo que irá ensinar e a 

metodologia que será utilizada. A reflexão na ação corresponde à prática do professor, 

quando ele aplica sua metodologia de acordo com o seu planejamento, reformulando sua 

prática, e testando novas ações. Por fim, a reflexão sobre a ação constitui o momento de 

análise, avaliação, compreensão e reconstrução da prática do professor, buscando 

mudanças para planejar as próximas ações (GARCIA, 2011). 

A inserção da prática da pesquisa durante a formação inicial pode contribuir para 

a formação acadêmica, e, principalmente, direcionar o futuro professor de Matemática na 

descoberta de novos caminhos para ensinar, e compreender questões relacionadas a sua 

prática. Sobre a perspectiva do professor-pesquisador, D'Ambrósio (1996, p. 106) 

esclarece que "de fato, o professor-pesquisador vem se mostrando como o novo perfil do 

docente. Pesquisador em ambas as direções: buscar o novo, junto com seus alunos, e 

conhecer o aluno, em suas características emocionais e culturais". 

Em concordância, Garcia (2011, p. 20) esclarece professor-pesquisador: "como 

aquele que explicita as inquietudes que emergem da sua prática, e as toma como problema 

de pesquisa, procurando soluções, bem fundamentadas, com objetivo de propor e 

implementar mudanças concretas na sala de aula e/ou na instituição.". Como podemos 

evidenciar, o sentido de professor-pesquisador está diretamente associado ao professor- 

reflexivo, uma vez que: 

[...] reflete sobre a sua própria prática pedagógica, passando a buscar subsídios 

que ajudem a compreender e a enfrentar os problemas e os desafios do trabalho 

docente; a reflexão reveste-se de caráter sistemático e vale-se de contribuições 

teóricas que permitem ultrapassar as interpretações e soluções baseadas 

exclusivamente no senso comum. (GARCIA, 2011, p. 20). 
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Sobre o papel dos cursos de formação para preparar o professor para a realidade 

escolar, prepara-lo para os desafios da sala de aula, apoiando-se em práticas 

investigativas, André (2001, p. 59) elucida que: 

A tarefa do professor no dia-a-dia de sala de aula é extremamente complexa, 

exigindo decisões imediatas e ações, muitas vezes, imprevisíveis. Nem sempre 

há tempo para distanciamento e para uma atitude analítica como na atividade 

de pesquisa. Isso não significa que o professor não deva ter um espírito de 

investigação. É extremamente importante que ele aprenda a observar, a 

formular questões e hipóteses e a selecionar instrumentos e dados que o ajudem 

a elucidar seus problemas e a encontrar caminhos alternativos na sua prática 

docente. E nesse particular os cursos de formação têm um importante papel: o 

de desenvolver, com os professores, essa atitude vigilante e indagativa, que os 

leve a tomar decisões sobre o que fazer e como fazer nas suas situações de 

ensino, marcadas pela urgência e pela incerteza. 
 

Refletindo sobre as contribuições da prática investigativa associada à prática do 

professor, Garrido, Pimenta e Moura (2000, p. 99) elucidam que “investigar as próprias 

práticas oferece um fio condutor e um distanciamento para atender de forma mais 

sistemática e criteriosa o próprio trabalho. Torna o professor mais sensível e atento à 

complexidade do fazer docente”. 

Além de discutir sobre a relevância da pesquisa para o professor, é necessário 

compreender que não podemos exigir que o professor se torne um profissional 

investigador, sem pensar nas exigências mínimas para que isso ocorra, como explica 

André (2001, p. 60): 

[...] é preciso que haja uma disposição pessoal do professor para investigar, um 

desejo de questionar; é preciso que ele tenha formação adequada para formular 

problemas, selecionar métodos e instrumentos de observação e de análise; que 

atue em um ambiente institucional favorável à constituição de grupos de 

estudo; que tenha oportunidade de receber assessoria técnico-pedagógica; que 

tenha tempo e disponha de espaço para fazer pesquisa; que tenha possibilidade 

de acesso a materiais, fontes de consulta e bibliografia especializada. 
 

E, continuando a reflexão sobre as condições dispostas aos professores, André 

(2001, p. 60) salienta que almejar que estes se tornem pesquisadores sem que tenham as 

condições necessárias “[...] implica, por um lado, subestimar o peso das demandas do 

trabalho docente cotidiano e, por outro, os requisitos para um trabalho científico de 

qualidade”. 

Vale lembrar da relação entre o que está sendo pesquisado nas universidades e o 

que está acontecendo nas escolas, ainda há um distanciamento e divergências de 

posicionamentos entre pesquisadores e os profissionais das escolas no que se refere à 

práticas de pesquisas, e suas finalidades. Sobre esse contexto, André (2001, p. 63) 

esclarece que: 
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Os pesquisadores muitas vezes assumem uma atitude de juiz das práticas 

escolares e dos professores, atribuem à pesquisa um papel prescritivo, fazem 

denúncias pouco fundamentadas, ditam a verdade, criando, com isso, 

indisposições e resistências perfeitamente compreensíveis. Muitos professores 

e demais profissionais das escolas, por sua vez, desenvolvem uma grande 

expectativa em relação à pesquisa, acreditando que ela pode dar respostas 

imediatas ou apontar soluções aos intricados problemas da prática escolar 

cotidiana e, como isso não acontece, mostram-se céticos quanto a seu valor e 

sua utilidade. 
 

André (2001, p. 61) afirma que há muitas possibilidades para a articulação entre 

ensino e pesquisa na formação docente, considerando a realidade da instituição, “Uma 

delas é que a pesquisa se torne um eixo ou um núcleo do curso, ou seja, que ela integre o 

projeto de formação inicial e continuada da instituição, construído pelos seus 

participantes, levando em conta os recursos e as condições disponíveis”. E, descreve 

como pode ser feito para que a pesquisa de fato integre a formação inicial e continuada, 

podemos evidenciar isso no seguinte trecho: 

Nessa perspectiva pode traduzir-se numa organização curricular, em que 

disciplinas e atividades sejam planejadas coletivamente, com o objetivo de 

desenvolver habilidades e atitudes de investigação nos futuros professores. 

Pode, além disso, traduzir-se no uso da pesquisa como mediação, ou seja, que 

as disciplinas e atividades do curso incluam a análise de pesquisas que retratem 

o cotidiano escolar, visando aproximar os futuros docentes da realidade das 

escolas, levando-os a refazer o processo da pesquisa e a discutir sua 

metodologia e seus resultados. (ANDRÉ, 2001, p. 61). 
 

Em relação à prática dos professores-formadores, André (2001, p. 61) aponta- 

nos uma direção de como os professores podem incorporar a prática da pesquisa à 

disciplina que leciona, integrando o ensino e a pesquisa, oportunizando aos alunos 

conhecerem os caminhos de uma pesquisa, 

Há ainda a possibilidade de os docentes do curso de formação inserirem seus 

próprios temas e projetos de pesquisa nos programas das disciplinas, dando a 

seus alunos, futuros professores, oportunidade de discutir os resultados de suas 

pesquisas, os dados analisados, a metodologia utilizada para que, a partir daí, 

possam propor e gerar novos temas e problemas. 
 

Como podemos ver, existem algumas possibilidades de incorporar práticas de 

pesquisa à formação inicial de professores de Matemática, porém, não basta a inserção da 

prática da pesquisa é necessário que os professores e futuros professores envolvidos se 

percebam pesquisadores, como afirma Freire (2002, p. 14): 

[...] o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma 

de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da 

prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em 

sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque 

professor, como pesquisador. 

Corroborando com Nóvoa (2001, p. 4), a prática da pesquisa pode contribuir para 

a formação inicial bem como para a formação continuada, ao dizer que “Experiência, por 
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si só, pode ser uma mera repetição, uma mera rotina, não é ela que é formadora. 

Formadora é a reflexão sobre essa experiência, ou a pesquisa sobre essa experiência”. 

Reforçando a contribuição da relação da prática da pesquisa com a prática docente, 

Penitente (2012, p. 24) afirma a necessidade do professor se envolver com atividades de 

investigação, uma vez que: 

Em sua prática pedagógica, o professor pode atuar em diferentes situações: na 

sala de aula em relação ao processo ensino e aprendizagem, nas questões 

relacionadas ao conteúdo e currículo, na relação professor-aluno, nas questões 

relacionadas à gestão escolar, enfim, em diferentes situações que podem gerar 

problemas na sua prática pedagógica. 

A prática da pesquisa pode ser entendida como formativa, uma vez que, ao 

inserir essa prática na formação inicial, por exemplo, o acadêmico poderá conhecer mais 

sobre a realidade escolar, podendo refletir e dialogar junto com professores e colegas de 

formação. Assim, terá uma formação mais ampla, investigando e refletindo sobre os 

desafios e possibilidades que permeiam sua futura prática, além de poder interagir com 

profissionais que atuam na educação, oportunizando uma formação continuada aos 

envolvidos. Nessa perspectiva, a escola é vista como um centro de formação de 

professores, formando a tríade “escola-acadêmico-universidade”, desenvolvendo no 

futuro professor uma postura investigativa como princípio didático para a docência. Nesse 

sentido, Frambach e Andrade (2017, p. 64) elucidam que: 

A pesquisa do professor representa uma possibilidade concreta de construção 

de novas práticas e de seu olhar investigativo. Também questiona teorias e 

produz conhecimentos e saberes caros ao universo da escola e da academia, 

dando-lhe oportunidade para planejar, agir, observar e refletir sobre a prática, 

seu contexto e condições de trabalho, potencializando a produção de saberes 

que, dialogados e teorizados em grupo, dão legitimidade à sua autoria. 
 

Assim, é válido considerar o contato dos acadêmicos com professores, com 

grupos de estudos, trocar experiências com os professores, sobre suas dificuldades de 

ensinar, de avaliar, suas dificuldades e anseios que permeiam a prática docente, que 

desafiam o professor todos os dias. Em concordância, Penitente (2012, p. 25) afirma que: 

É inegável a contribuição da pesquisa nos processos formativos, uma vez que 

a prática investigativa pressupõe a articulação de processos cognitivos, 

linguísticos, criativos, dialógicos e outros mais. A pesquisa, portanto, interfere 

positivamente na constituição dos saberes docentes e na compreensão de sua 

própria prática profissional. Favorece a tessitura de uma escola em que o 

conhecimento produzido passa a ser sistematizado, discutido, socializado – 

uma escola em que as proposições externas se misturam às proposições 

internas. 
 

Considerando as possibilidades abordadas, consideramos ser possível planejar e 

elaborar uma proposta que possa incentivar e efetivar a prática da pesquisa aos futuros 

professores de Matemática, para complementar sua formação docente e contribuir para o 
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ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica, pois, se despertamos nos 

futuros professores a prática de refletir, associar a teoria com a prática escolar, e, ao passo 

que desenvolve seu curso o aluno desenvolve pesquisas, discussões e reflexão sobre as 

dificuldades e possibilidades de sua prática, quando de fato for professor, trará consigo 

mais experiência e mecanismos para auxiliar sua prática docente. 
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4 O CONTEXTO DA PESQUISA-AÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO IFRO/CAMPUS VILHENA 

 

4.1 Breve histórico do IFRO/Campus Vilhena 

 
 

A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no inciso XXXII, assegura que o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) foi criado 

“mediante integração da Escola Técnica Federal de Rondônia e da Escola Agrotécnica 

Federal de Colorado do Oeste” (BRASIL, 2008). O IFRO tem como sua missão 

“Promover educação científica e tecnológica de excelência, por meio das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, para a formação de cidadãos comprometidos com a 

sustentabilidade da sociedade” (IFRO, 2009, p. 10). Entre os marcos históricos do 

Instituto Federal de Rondônia, podemos destacar: 

1993: criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste e das 

Escolas Técnicas Federais de Porto Velho e Rolim de Moura por meio da Lei 

8.670, de 30/6/1993. Apenas a Escola Agrotécnica foi implantada, porém; 

2007: criação da Escola Técnica Federal de Rondônia por meio da Lei 11.534, 

de 25/10/2007, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e 

Vilhena; 

2008: criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (IFRO), por meio da Lei 11.892, de 29/12/2008, que integrou em 

uma única instituição a Escola Técnica Federal de Rondônia e a Escola 

Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. 

2009: início das aulas e dos processos de expansão da rede do IFRO. (IFRO, 

2012, p. 9-10, grifos nossos). 
 

Em relação às vagas a serem oferecidas pelo IFRO, conforme previsto na Lei 11. 

892, de 29 de dezembro de 2008, no art. 8º estabelece que deverá garantir o mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de suas vagas aos cursos técnicos, priorizando os cursos integrados; 

e o mínimo de 20% (vinte por cento) para atender os cursos de licenciatura, programas 

especiais de formação pedagógica, sobretudo nas áreas de ciências e Matemática 

(BRASIL, 2008), podendo oferecer ainda vagas em graduações tecnológicas, 

engenharias, especializações, mestrado e doutorado. 

O IFRO/Campus Vilhena oferece cursos nos níveis: ensino médio, superior e 

pós-graduação, entre os cursos, temos: Técnico Integrado ao Ensino Médio em três áreas: 

Edificações, Eletromecânica e Informática; Técnico em Informática concomitante ao 

Ensino Médio; Técnico em Eletromecânica subsequente ao Ensino Médio. Os cursos 

superiores são: Licenciatura em Matemática, desde 2012; Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistema, desde 2016; e, Arquitetura e Urbanismo, iniciado em 2017. 
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4.2 O Curso de Licenciatura em Matemática no IFRO/Campus Vilhena 

 
 

O curso de Licenciatura em Matemática do IFRO/Campus Vilhena teve início 

em 06 de fevereiro de 2012, baseado na Resolução nº6/CONSUP/IFRO, de 12 de março 

de 2012, que dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, 

onde constam informações gerais sobre o curso, organização das disciplinas e ementas. 

O curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) segundo a portaria n°412 

de 26 de agosto de 2016 e, numa escala em que a nota máxima é 5, obteve o conceito de 

curso 4, reforçando o trabalho desenvolvido por todos que estão envolvidos com o curso, 

motivando os acadêmicos e comunidade externa na qual a instituição está inserida. 

Atualmente, o curso possui 99 alunos matriculados, distribuídos em quatro 

turmas, cursando períodos diferentes, sendo que a maioria está matriculada nas turmas 

que iniciaram em 2016 e 2017. A média de concluintes é de 25%, assim como em outras 

instituições que oferecem Licenciatura em Matemática, onde a evasão ocorre por fatores 

como: trabalho, família, dificuldades com o curso, falta de identificação com a docência 

e salários pouco atrativos para ser professor. 

O IFRO/Campus Vilhena faz parte das instituições de ensino superior que 

integram o PIBID, e conta com a participação de vinte acadêmicos que são bolsistas do 

programa. Esses bolsistas são acadêmicos de turmas diferentes. Infelizmente, nem todos 

os acadêmicos tem a oportunidade de participar do PIBID, dentre os motivos está a 

quantidade de bolsistas que é menor que o número de alunos, e, as atividades são 

desenvolvidas em horário distinto ao horário de aula, o que impede a participação de 

quem trabalha. 

No início de 2017, foi aprovado um Projeto PIBIC, intitulado “Práticas de 

leitura: proposta de mediação entre os níveis de ensino do IFRO – Campus Vilhena”, 

tendo como coordenação uma professora do Curso de Licenciatura e uma pedagoga do 

apoio técnico pedagógico. A bolsista e a colaboradora são acadêmicas do Curso de 

Licenciatura. 

O corpo docente do curso de Licenciatura em Matemática do IFRO/Campus 

Vilhena é composto por 16 (dezesseis) docentes, contemplando as seguintes áreas de 

formação e quantidade de docentes: 7 (sete) possuem Licenciatura em Matemática, 1 (um) 

Licenciatura em Ciências com habilitação plena em Matemática, 2 (dois) Licenciatura em 

Física, 2 (dois) Graduação em Pedagogia, 1 (um) Graduação em Ciências Sociais, 1 (um) 

Graduação em Informática, 1 (um) Graduação em Letras, 1 (um) Graduação em 
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Geografia, que atuam em disciplinas variadas, e orientam acadêmicos no estágio 

supervisionado e trabalhos de conclusão de curso. Além disso, os docentes podem atuar 

em outros níveis de ensino ofertados pela instituição: Ensino Médio, Pós-Graduação e 

Cursos de Formação Inicial e Continuada. O apoio técnico pedagógico do curso é 

formado por (2) duas técnicas com formação em Pedagogia. Assim, o quadro da área de 

formação inicial dos docentes e técnicas que atuam no curso pode ser verificado abaixo: 

 

Quadro 1: Área de formação inicial 
 

Área de formação/atuação Quantidade 

Licenciatura em Matemática 7 

Licenciatura em Ciências com Habilitação Plena em Matemática 1 

Licenciatura em Física 2 

Pedagogia 4 

Informática 1 

Letras – Língua Portuguesa/Língua Estrangeira 1 

Geografia 1 

Ciências Sociais 1 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 
Em relação à titulação em nível de pós-graduação dos docentes e apoio 

pedagógico, 6 (seis) têm como titulação máxima Especialização Lato Sensu, 10 (dez) têm 

pós-graduação Stricto Sensu, sendo que 2 (dois) têm Doutorado e 8 (oito) têm Mestrado, 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Pós-graduação concluída 
 

Formação acadêmica – pós-graduação Quantidade 

Lato Sensu – Especialização 6 

Stricto Sensu – Mestrado 10 

Stricto Sensu – Doutorado 2 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 
Dentre os docentes, 6 (cinco) cursam pós-graduação Stricto Sensu, sendo 2 (dois) 

mestrandos em Educação Escolar, 1 (um) mestrando em Ensino de Física, 1 (um) 
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mestrando em Zootecnia, 1 (um) mestrando em Educação, 1 (um) doutorando em 

Educação em Ciências e Matemática, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Pós-graduação em andamento 
 

Formação acadêmica – pós-graduação Quantidade 

Stricto Sensu – Mestrado 5 

Stricto Sensu – Doutorado 1 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 
O tempo de atuação dos docentes na instituição também varia, há docentes que 

estão na rede federal desde a Escola Agrotécnica Federal de Colorado d‟Oeste e passaram 

a fazer parte do campus Vilhena após sua criação, alguns estão desde 1995, outros, 

ingressaram a pouco mais de dois anos. Quanto ao tempo de atuação no nível superior, 

em sua maioria, os docentes passaram a lecionar para esse público após ingressar no 

campus Vilhena. 

Considerando o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em 

Matemática, vigente desde 2012, tem-se como objetivo principal de formar professores 

para atuarem na educação básica, e, dentre os objetivos específicos, o curso visa “preparar 

profissionais para o desenvolvimento da pesquisa no campo das ciências exatas, 

especialmente nas aplicações escolares ou de formação geral do cidadão” (IFRO, 2012, 

p. 17). 

O PPC do curso aborda o Parecer 1.302/2001, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que aponta competências e habilidades que o curso deve desenvolver 

no licenciando, sendo: 

a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão; b) 

capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares c) capacidade de 

compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de 

problemas. d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática 

profissional também fonte de produção de conhecimento e) habilidade de 

identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando 

rigor lógico-científico na análise da situação-problema f) estabelecer relações 

entre a Matemática e outras áreas do conhecimento g) conhecimento de 

questões contemporâneas h) educação abrangente necessária ao entendimento 

do impacto das soluções encontradas num contexto global e social i) participar 

de programas de formação continuada j) realizar estudos de pós-graduação k) 

trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber. (BRASIL, 

2001, p. 3-4). 
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Considerando ainda as diretrizes curriculares para os cursos de Matemática 

presentes no Parecer 1.302/2001/CNE, referindo-se ao perfil do egresso, o PPC aborda as 

capacidades esperadas do educador matemático, que deverá ter a capacidade de: 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação 

básica; b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; c) analisar 

criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação básica; d) 

desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e 

a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar 

com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; e) 

perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, 

carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde 

novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente; f) contribuir 

para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. (IFRO, 2012, 

p. 19). 
 

Relacionado ao incentivo à pesquisa na formação inicial de professores, apesar 

de constar no PPC e diretrizes, pode-se perceber que a prática da pesquisa ainda não é 

valorizada por instituições de ensino superior, podemos evidenciar essa questão no 

seguinte trecho: “[...] além de não manterem nenhum tipo de pesquisa e não perceberem 

a dimensão criativa que emerge da própria prática, não estimulam o contato e não 

viabilizam o consumo dos produtos da investigação sistemática” (BRASIL, 2001, p. 24). 

 

4.3 O contexto das atividades de pesquisa no IFRO/Campus Vilhena 

 
 

No Instituto, há incentivo para a realização de pesquisa, e, no campus Vilhena, 

assim como em todos os campi, são publicados editais de pesquisa locais e pela reitoria, 

onde os servidores podem submeter seus projetos, podendo obter recursos, incluir 

bolsistas e colaboradores para a execução das pesquisas. No PDI 2009-2013 do IFRO, 

está disposto que “a pesquisa deve estar presente em todo o trajeto da formação do 

educando/trabalhador e representar a união entre o saber, o transformar e o construir, na 

indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão” (IFRO, 2009, p. 33). 

Em 2016, foi realizada a primeira avaliação institucional do IFRO, sendo 

conduzida e sistematizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)4. Tanto a comissão 

quanto a avaliação envolveram discentes, docentes e técnicos administrativos. Conforme 

CPA/IFRO (2016), a consulta realizada em Vilhena contou com a participação 52 

discentes do curso de Matemática, que correspondia a 48,60% de um total de 107. 

 

 
 

4 Comissão regulamentada através da Resolução nº 8 CONSUP/IFRO/2011, responsável por conduzir e 

sistematizar os processos da Avaliação Institucional. 
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Ótimo Bom Ruim Não sei Inexistente 

44,23% 

11,54% 

23,72% 19,07% 

Média Geral Discentes 
 

1,44% 

Ótimo Bom Ruim Não Sei Inexistente 

54,94% 

16,67% 

9,88% 
16,36% 

Média Geral Docentes 
 

2,16% 

 

Inserida no eixo das Políticas Acadêmicas, uma das dimensões avaliadas diz 

respeito às Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Nas figuras 1 e 2 pode-se 

conhecer a avaliação dos discentes e docentes sobre as políticas envolvendo a pesquisa, 

vejamos: 

 

Figura 1: Média geral dos discentes – políticas de pesquisa – IFRO/ Campus 

Vilhena 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

 

 
Figura 2: Média geral dos docentes – políticas de pesquisa –IFRO/Campus Vilhena 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Assim, em relação às políticas de pesquisa, a média geral dos discentes do curso 

de Matemática foi 67,95%, e, para os docentes, a média geral foi 64,82%, e, na avaliação 

dos técnicos administrativos, a média para os conceitos avaliados5 foi 63,89%. 

Os apontamentos levantados pelos discentes de Matemática aborda que “falta 

transparência nas políticas de pesquisa que ocorrem no campus” e “falta divulgação dos 

projetos de pesquisa do campus” (CPA/IFRO, 2016, p. 441). As mesmas situações foram 

apontadas pelos docentes que participaram da avaliação. Cabe destacar que, dos 52 

discentes de Matemática que participaram da avaliação, 46 classificaram como ótimo ou 

bom o seu interesse em participar de projetos de pesquisa. 

Após a realização da avaliação, a CPA/IFRO (2016, p. 441) apontou algumas 

sugestões para as situações que necessitam intervenções dentre elas, estão: “Executar as 

políticas de incentivo e fomento à pesquisa descritas no PDI; promover maior publicidade 

ao DEPESP e tornar suas ações transparentes; [...] promover publicidade com maior 

antecedência às atividades/projetos de pesquisa”. 

Portanto, podemos notar que há necessidade de repensar o contexto da prática 

da pesquisa desenvolvida no campus, discentes e docentes concordam que há falhas nas 

políticas para a pesquisa, e, essa carência também é percebida no âmbito do curso de 

Licenciatura em Matemática. 

 

4.4 Atividades de pesquisa desenvolvidas por professores formadores do Curso de 

Licenciatura em Matemática 

 
Buscando identificar e conhecer as práticas de pesquisa realizadas pelos 

professores formadores no IFRO/Campus Vilhena, foi realizada uma pesquisa 

documental no Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (DEPESP), 

verificando nos editais e arquivos os projetos de pesquisa institucionalizados, que foram 

submetidos e aprovados. Para tanto, foram observados os aspectos que pudessem 

responder as seguintes questões: Quais projetos tiveram/tem a participação de algum 

docente que atua no curso de Licenciatura em Matemática? E, quanto aos objetivos, 

 

 

 
 

5 Foram avaliados doze conceitos pela CPA sobre as políticas para a pesquisa, entre eles estão: “O 

incentivo do IFRO para sua participação em atividades de pesquisa é; [...] A divulgação das atividades de 

pesquisa em seu Campus é; [...] O seu interesse em participar de projetos de pesquisa é [...] (CPA/IFRO, 

2016, p. 437-438). 
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algum projeto foi voltado para a área de formação de acadêmicos de Matemática? E ainda, 

tiveram participação de licenciandos em Matemática como bolsistas e/ou colaboradores? 

Foram analisados os arquivos de editais de pesquisa desde 2012 até o ano de 

2017. Iniciamos em 2012 por ser o ano de início da primeira turma do curso de 

Licenciatura em Matemática. Foi mantido o anonimato dos coordenadores e participantes, 

pois o objetivo foi responder às questões apontadas anteriormente. 

No ano de 2012, foram desenvolvidas 5 (cinco) pesquisas com a participação de 

professores do curso de Licenciatura em Matemática, porém, apenas uma das pesquisas 

foi relacionada a área de formação do curso, na qual houve participação de um acadêmico 

de Matemática. 

A pesquisa documental analisou os projetos desenvolvidos no ano de 2013, e, 

foi encontrada apenas 1 (uma) pesquisa que tem como participante um docente do curso 

de Licenciatura em Matemática, porém, a pesquisa não é relacionada ao curso, nem 

contempla acadêmicos como participantes. 

 

4.5 Os caminhos da pesquisa 

 
 

Considerando a realidade do IFRO – Campus Vilhena sobre a prática da pesquisa 

apresentada anteriormente e baseando-se no aporte teórico pesquisado, destacamos a 

relevância de discussões desse tema na formação inicial de professores de Matemática. 

Buscando conhecer a realidade e as possibilidades de ações para compreender a 

prática da pesquisa na formação inicial, a metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, pois 

compreende-se como uma prática que oportuniza aos participantes da pesquisa 

amadurecerem ao longo do processo e “cria uma forma de aprendizagem colaborativa, 

onde os grupos aprendem a mudar a partir do próprio processo de efetuar transformações, 

estudando esse processo e as suas consequências, bem como elaborando novas tentativas 

de mudanças” (JORDÃO, 2004, p. 6). 

Sobre a perspectiva da pesquisa-ação para a formação de professores, Jordão 

(2004, p. 8), baseando-se em Zeichner (1993), afirma que “o principal desafio dos 

formadores de professores é ajudar os alunos em formação a desenvolver a disposição e 

as habilidades para enxergar as conexões entre a sala de aula e os contextos social e 

político nos quais ela se insere”. 

Inserida no âmbito do ensino superior, a presente pesquisa buscou compreender 

as concepções e ações de professores da educação básica e de professores-formadores 
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sobre a prática da pesquisa na formação inicial de professores de Matemática, em 

concordância com Moron (1999, p. 92) que define concepção “como uma maneira própria 

de cada indivíduo ou de cada professor elaborar, interpretar, representar suas ideias e de 

agir”. 

Após o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, constituímos um 

grupo com professores que atuam no curso de Licenciatura em Matemática do campus, 

para discutir sobre a importância da pesquisa para a formação inicial de professores de 

Matemática. Assim, os colaboradores da pesquisa foram docentes e técnicos do Instituto 

Federal de Rondônia, campus Vilhena/RO, que atuam no Curso de Licenciatura em 

Matemática, lecionando disciplinas e/ou orientando os acadêmicos em atividades como a 

realização do estágio supervisionado e TCC, acompanhando e supervisionando as ações 

referentes ao curso e que aceitaram participar da pesquisa. 

Inicialmente o grupo foi composto apenas por docentes que atuam no curso, mas, 

no terceiro encontro, foi sugerido que convidássemos a equipe pedagógica para integrar 

o grupo de estudos, uma vez que acompanham e contribuem para ações e discussões 

pertinentes ao curso de Licenciatura em Matemática e da formação docente em geral, 

assim, começaram a participar a partir do quarto encontro. 

Para a realização da pesquisa, foram combinados encontros em horários nos 

quais os participantes teriam disponibilidade. No início, os encontros aconteceram na 

terça-feira e, depois, fixamos para acontecer às sextas-feiras, no período matutino, o que 

facilitou a organização de outras atividades individuais como atendimento aos alunos, 

horário de planejamento e substituições de aulas para que os interessados pudessem 

participar. Os encontros ocorreram em salas do IFRO/Campus Vilhena. 

Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentais: questionário, 

diário de campo, gravação em áudio das reuniões, memórias (anônimas) do encontro. 

Além dos encontros presenciais, refletimos e ampliamos as possibilidades de 

comunicação/interação do grupo, considerando que, mesmo tendo interesse, nem sempre 

todos conseguiriam participar dos encontros. Assim, foram propostas duas novas formas 

de interação ao grupo: Criação de um arquivo no Google Docs e Criação de um grupo no 

Whatsapp. Esses recursos também foram utilizados como instrumentos para coleta de 

dados. 

O Questionário individual (APÊNDICE A), contendo perguntas de caráter 

subjetivo, foi aplicado no primeiro encontro com todos os participantes da pesquisa. 
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Temos como princípio a definição de questionário dada por Fiorentini e Lorenzato (2006) 

como um dos instrumentos de coleta de informação mais tradicional. 

O questionário foi composto de onze perguntas abertas, buscando compreender 

concepções e experiências dos participantes acerca do significado de pesquisa, de suas 

experiências com pesquisa na formação inicial e na prática docente, sobre a contribuição 

da pesquisa para a formação docente, e também acerca da relação entre professor- 

pesquisador e professor-reflexivo, entre outras. Para análise e apresentação dos dados, foi 

mantido o anonimato dos participantes, optando-se por utilizar uma letra para cada 

participante. 

O Diário de Campo foi um dos instrumentais utilizados durante a pesquisa. Nele, 

foram registradas expectativas, alegrias e angústias da pesquisadora em relação aos 

encontros e ao andamento da pesquisa. Os registros foram datados para facilitar a análise 

e tabulação dos dados. 

Desde o primeiro encontro, os participantes foram informados dos instrumentais 

que seriam utilizados na pesquisa. E, houve consentimento de todos de que os encontros 

seriam gravados e posteriormente utilizados para análise e tabulação dos dados da 

pesquisa, e também para publicação, preservando o anonimato dos participantes do grupo 

colaborativo. Com exceção do primeiro encontro, que foi utilizado para apresentação da 

pesquisa e aplicação do questionário individual, todos os encontros foram gravados. 

A gravação em áudio possibilitou o registro dos encontros em sua totalidade, 

assim, ficaram gravadas as impressões, sugestões, ideias e discussões realizadas sobre a 

temática, os momentos de descontração e o crescimento da união dos participantes 

enquanto grupo colaborativo. Foram gravados 4 encontros, essas gravações permitiram 

reviver os encontros a cada vez que os ouvia, e facilitou a análise, compreendendo os 

relatos dos participantes. As “vozes” dos colaboradores envolvidos estarão presentes na 

seção a seguir, serão identificados da mesma forma que o questionário, utilizando a 

mesma letra para o mesmo participante. 

Outro instrumental, Memórias do Encontro, foi utilizado pelos participantes dos 

encontros, e teve como objetivo registrar as impressões, sugestões e análises sobre os 

assuntos discutidos no encontro. Os participantes o utilizaram para registrar as 

expectativas em relação ao grupo de estudos e ao tema abordado. 

Esse instrumental foi mais utilizado nos primeiros encontros, depois de alguns 

encontros, os participantes preferiram verbalizar suas impressões, compartilhando com o 

grupo suas ideias, deixando de fazer o registro escrito também. Assim, as impressões e 



55 
 

 

sugestões foram gravadas em áudio e utilizadas na análise e tabulação dos dados. Alguns 

foram identificados, outros não deixaram nome registrado, portanto, a apresentação dos 

relatos das memórias identificados se dará da mesma forma que do questionário, aqueles 

que não estavam identificados, serão apresentados sem nome. 

Buscando melhorar a interação com o grupo, foi criado um Arquivo no Google 

Docs, intitulado “Impressões do Grupo de Estudos sobre a Prática da Pesquisa na 

Formação Docente”, compartilhado com os professores do grupo, assim, quem não 

pudesse estar nos encontros previstos, poderia compartilhar suas impressões sobre o que 

estava sendo discutido também, contribuindo com o grupo; O arquivo no Google Docs 

foi utilizado para compartilharmos experiências que tivemos com pesquisa, na formação 

inicial, pós-graduação ou prática docente, e, também as impressões acerca do que estava 

sendo discutido, mas foi pouco utilizado. Para a apresentação dos dados desse 

instrumental, serão utilizadas as mesmas letras usadas no questionário. 

No mesmo sentido, foi criado também Grupo no Whatsapp como uma extensão 

do nosso grupo de estudos presencial sobre a prática da pesquisa na formação inicial de 

professores de Matemática, para conversarmos sobre o tema, compartilhar nossas 

impressões, com escrita e/ou áudio, não apenas nos horários marcados. O grupo de 

Whatsapp possibilitou a participação de integrantes que haviam mudado de cidade, assim, 

poderiam compartilhar suas impressões também. Houve aceitação todos os colaboradores 

que ainda estavam participando dos encontros da pesquisa. Os participantes que não 

estavam mais indo nos encontros, não aceitaram participar do grupo no Whatsapp, mesmo 

assim, todas as informações e materiais eram enviadas também por e-mail, possibilitando 

o acesso a todos os participantes que aceitaram participar da pesquisa inicialmente. 

O grupo no Whatsapp facilitou o contato com os participantes e aproximou os 

integrantes do grupo, foi utilizado para compartilhar impressões sobre o assunto/material 

compartilhado para discussão, avisos dos encontros que seriam marcados, informando 

local, horário, além de envio do assunto/material que seria discutido. O grupo no 

Whatsapp também foi utilizado para troca de informações referentes à formação docente, 

e fotos dos encontros realizados, criando um ambiental mais informal e propenso a 

construção no grupo colaborativo. Para a apresentação dos dados coletados nos 

instrumentais utilizados, optou-se por corrigir os erros gramaticais e/ou de concordância 

sem alterar o sentido das falas dos participantes. 

Além disso, foram compartilhadas também relatos sobre a participação e 

contribuição do grupo de estudos e da experiência vivida. O grupo ainda está ativo, e 
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permanecemos marcando os encontros do grupo colaborativo para continuar as 

discussões acerca do tema, e das possibilidades para o curso de Licenciatura em 

Matemática. 

Dessa forma, foi possível realizar um estudo sobre a prática da pesquisa na 

formação inicial de professores de Matemática, analisando e compreendendo as 

concepções e ações dos integrantes do grupo. 
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5 REDESCOBRINDO A PRÁTICA DA PESQUISA NO CONTEXTO DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

5.1. Conhecendo os protagonistas da pesquisa 

 
 

Inicialmente foram convidados todos docentes que atuam no curso de 

Licenciatura em Matemática para participar do grupo, porém, após a realização de dois 

encontros, um dos participantes comentou que deveríamos convidar a equipe pedagógica 

do campus para participar das discussões do grupo, uma vez que auxiliam no processo de 

ensino e aprendizagem e acompanham o desenvolvimento das atividades do curso. Dessa 

forma, os protagonistas da pesquisa foram docentes do curso de Licenciatura em 

Matemática e duas pedagogas da equipe pedagógica do campus Vilhena. 

Dos 16 (dezesseis) docentes convidados, 14 (quatorze) aceitaram participar da 

pesquisa e as duas pedagogas da equipe pedagógica que foram convidadas após o início 

do grupo, também aceitaram participar da pesquisa. 

Na próxima subseção, será exposta a organização e desenvolvimento dos 

encontros, bem como, será possível conhecer mais sobre os colaboradores a partir das 

respostas do questionário e dos relatos dos encontros. 

 

5.2 O surgimento de um grupo colaborativo sobre a prática da pesquisa na formação 

inicial 

 
Nesta subseção, serão apresentadas a descrição dos encontros, planejamento e 

execução, e serão compartilhadas as “vozes” dos participantes do grupo. Para identificar 

cada participante, foram utilizadas letras do alfabeto, e mantidas as mesmas letras para 

cada participante nos diferentes instrumentos utilizados na pesquisa, respeitando o 

anonimato. 

 

5.2.1 O primeiro encontro (15/07/2016): apresentação do projeto de pesquisa e 

aplicação do questionário 

 
No primeiro encontro, foi apresentado o projeto de pesquisa, expondo e 

esclarecendo cada item da pesquisa, a fim de que todos compreendessem o objetivo da 
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pesquisa e se sentissem motivados a participar, uma vez que envolveria todos os docentes 

do curso de Licenciatura em Matemática. Foi salientada a importância da participação de 

todos nos encontros, para que pudéssemos refletir sobre o contexto da prática da pesquisa 

no nosso campus, e apontar ações condizentes com nossa realidade. Essa preocupação 

com o envolvimento de todos foi registrada por uma participante: 

No dia 15/07/2016, início do grupo de estudos sobre pesquisa com a mestranda Jaquelyne, a qual apresentou 

o projeto esclarecendo a importância da participação dos colaboradores na pesquisa. Em seguida, relatou 

os objetivos dos encontros que serão fundamentados em teóricos sobre o tema e as experiências dos 

professores. E que as discussões possibilitarão a reflexão das ações realizadas em sala e o que podemos 

fazer para que o acadêmico possa pesquisar no curso inicial e que venham a contribuir na formação pessoal 

e profissional. (PARTICIPANTE J, Memória do Encontro, 2016). 

 

Houve algumas perguntas sobre a pesquisa e também sobre conceitos que seriam 

abordados pela pesquisadora. Algumas perguntas foram respondidas, outras, como “qual 

o significado de pesquisa?” e “o que é professor-pesquisador?” não foram respondidas e 

foi justificado o motivo, pois faziam parte do questionário que seria aplicado para 

conhecer as concepções dos participantes acerca desses conceitos e seriam trabalhados 

nos encontros seguintes. 

Foram apresentados os objetivos, a metodologia e os instrumentais da pesquisa: 

questionário, diário de campo, memórias do encontro, gravação em áudio dos encontros, 

já explicados em seção anterior, e, foram esclarecidas as dúvidas acerca dos 

instrumentais. Uma das participantes questionou a não apresentação do conceito de 

pesquisa pela pesquisadora, mesmo tendo sido explicado que seria abordado no encontro 

seguinte, e registrou a curiosidade em seu memorial: 

Nesse encontro foi apresentado o projeto de pesquisa. Achei que faltou uma apresentação sobre a definição 

de pesquisa trabalhada pela pesquisadora, já que este é um conceito central em seu projeto. 

(PARTICIPANTE C, Memória do Encontro, 2016). 

 

Ficou combinado que os encontros ocorreriam semanalmente e que a cada 

encontro definiríamos o dia e horário do encontro seguinte, de acordo com a 

disponibilidade da maioria dos participantes, devido a divergência de horários de aulas e 

outras atividades desenvolvidas por todos. 

Após sanar as dúvidas dos participantes a respeito dos encontros e da realização 

da pesquisa de modo geral, foi aplicado o questionário individual contendo perguntas 

abertas, conforme explicado na seção anterior. Cada participante recebeu um questionário 

e respondeu de forma individual. O objetivo do questionário: 
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[...] era o de fazer-nos refletir sobre algumas concepções. Alguns participantes comentaram que não tiveram 

nenhum envolvimento com pesquisa. Um professor comentou que pesquisa não é importante e uma 

professora disse que teve que aprender na prática. Outra professora disse que fez faculdade particular e que 

em faculdade particular não ligam para essas coisas. (PESQUISADORA, Diário de Campo, 2016). 

 

A respeito do primeiro encontro e do questionário alguns registraram suas 

impressões e expectativas em suas memórias do encontro, mostrando-se motivado a 

participar do grupo, vejamos o relato de um dos participantes: 

Apresentação da proposta e aplicação do questionário – Neste primeiro encontro nos foi apresentada a 

proposta do trabalho. De maneira sintetizada e objetiva nos foi apresentada a problemática envolvida, a 

justificativa para escolha do tema, os objetivos, a metodologia a ser utilizada e os resultados esperados na 

conclusão desse trabalho. Após a apresentação, respondemos a um questionário cujo foco principal era a 

coleta de dados a respeito da prática da pesquisa na formação dos docentes. A primeira impressão foi muito 

boa, a proposta de trabalho apresentada está vindo de encontro com uma necessidade dos cursos de 

graduação. Além disso, a pesquisadora se mostrou muito empolgada com seu trabalho e isso acaba 

contagiando também os colaboradores do grupo, aumentando o interesse e também contribuindo para um 

trabalho com dedicação e qualidade”. (PARTICIPANTE B, Memória do Encontro, 2016). 

 

Apesar de ter sido o primeiro encontro, alguns professores demonstraram 

curiosidade e entusiasmo em participar das discussões, relatando principalmente a falta 

de atividades de pesquisa durante a formação inicial e algumas dificuldades encontradas 

para executar atividades e projetos por falta dessa prática, como podemos evidenciar no 

relato a seguir: 

A impressão que tive foi positiva, apesar das perguntas serem difíceis de serem respondidas. Acredito que 

se a proposta é pesquisar, isso demanda trabalho, demanda reflexão, demanda síntese, portanto é necessário, 

é importante. (PARTICIPANTE A, Memória do Encontro, 2016). 

 

Alguns participantes registraram apenas a sequência das ações do encontro, não 

expressando suas impressões, outros além de expressarem suas impressões sobre a 

pesquisa ou expectativas, caminhos e desafios do grupo em relação ao tema proposto, 

associaram também a experiência vivida com sua prática profissional, como podemos 

evidenciar nas seguintes falas: 

Acredito que o caminho para apresentarmos um plano para a prática da pesquisa na formação inicial requer 

estudos sobre os teóricos, e, também ter claro o que propor em forma de atividades voltadas aos acadêmicos 

de identificar os problemas e formular sugestões de como solucionar. Mas o grande desafio será/é 

desenvolver o hábito pela leitura, da análise, da compreensão e motivá-los na busca de respostas para 

solução dos problemas. A impressão sobre o encontro foi boa, mas vamos precisar estudar e elaborar o 

plano e colocar em prática. (PARTICIPANTE J, Memória do Encontro, 2016). 
 

A pesquisadora apresentou sua proposta de trabalho. Respondemos a um questionário muito difícil sobre 

prática da pesquisa. Creio que será bom para minha prática profissional participar deste grupo de estudos 

com este tema proposto. (PARTICIPANTE G, Memória do Encontro, 2016). 
 

Sobre a relevância do tema da pesquisa e a importância de participar de um grupo 

de estudos, os participantes relataram que: 



60 
 

 

 
 

[...] é de suma importância para formação docente, bem como seus registros. (PARTICIPANTE E, Memória 

do Encontro, 2016). 

 

Considero a pesquisa interessante e necessária. Tenho a intenção de participar como colaboradora no 

processo de desenvolvimento da pesquisa. (PARTICIPANTE H, Memória do Encontro, 2016). 

 

As expectativas são grandes. Espero que no decorrer dos próximos encontros possamos nos apropriar de 

conhecimentos a respeito de nossa prática. Nada mais antiquado do que repetir o saber pronto. 

(PARTICIPANTE F, Memória do Encontro, 2016). 

 

Antes de encerrar o encontro, ficou combinado que o próximo encontro seria na 

quinta-feira da semana seguinte. Mesmo tendo sido realizado apenas um encontro, pode- 

se perceber uma curiosidade e vontade de alguns participantes em conhecer mais sobre o 

tema, discutir e elaborar uma proposta para a prática da pesquisa, assim, 

[...] Entre comentários e brincadeiras, vi o início de um grupo que acredito que renderá boas discussões” 

(PESQUISADORA, Diário de campo, 2016). 

 
 

5.2.2. O segundo encontro (21/07/2016): significados de pesquisa e relatos de 

experiências com pesquisa 

 
No início do segundo encontro, antes de começar, foi informado que o encontro 

seria gravado, conforme havíamos combinado anteriormente. Em seguida, utilizando um 

Data Show, foram apresentados alguns significados de pesquisa abordados neste trabalho 

e cada professor presente relatou suas experiências com pesquisa, independente de tipo 

ou em qual momento teve a oportunidade de praticar pesquisa. 

Os significados de pesquisa apresentados foram: “ato ou efeito de pesquisar; 

indagação; inquirição; busca” (RIOS, 2000, p. 432); “poderia ser definida minimamente 

como “questionamento reconstrutivo”, colocando em jogo dois desafios: questionar 

(argumentar é, a rigor, questionar) e reconstruir (intervir de modo alternativo)” (Demo, 

2008, apud GIORDANI et al, 2009, p. 1835); e, “o significado da palavra „pesquisa‟ é 

polissêmico – portanto, dependendo de quem a utiliza, e do contexto que a envolve, pode 

apresentar significados diferentes para pessoas diferentes” (DINIZ-PEREIRA; 

LACERDA, 2009, p. 1231). 

Buscando aproximar os participantes da pesquisa que está sendo realizada, foi 

proposto o relato individual, buscando fazer um resgate de experiências dos integrantes 

com pesquisa, desde a formação inicial até a prática docente. Iniciei os relatos para que 

os participantes pudessem ir refletindo e resgatando em suas memórias como ocorreu, ou 
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não, a experiência com pesquisa, e também, para “quebrar o gelo”. Essa experiência 

também foi compartilhada no documento do Google Docs, como podemos evidenciar: 

Eu tive o primeiro contato com atividade de pesquisa durante a formação inicial. Eu participava do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), e, apesar de ter como objetivo o incentivo à 

docência, nossos coordenadores organizavam os seminários onde cada bolsista tinha que ler um artigo 

científico, apresentar do que se tratava no artigo e fazer uma análise crítica sobre o tema que ele tratava. 

Tivemos oportunidade de ler/analisar artigos sobre diversos temas da nossa área de formação: Dificuldades 

no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, Educação inclusiva, Avaliação de Matemática para 

alunos surdos, Formação de professores de Matemática e outros temas, mas todos voltados ao Curso de 

Licenciatura em Matemática. Após esse contato com artigos de outros autores, nós começamos a 

desenvolver nossas pesquisas e escrever nossos artigos. Nesse mesmo período, um professor me convidou 

para escrever um artigo junto com ele, sobre a disciplina que ele lecionava. Tanto a ação do PIBID, quanto 

a do professor, me motivaram a gostar de pesquisar, de ler sobre a minha área de formação, conhecendo e 

discutindo sobre outros temas que não estavam presentes nas disciplinas da matriz curricular. Depois disso, 

tive contato com pesquisa na pós-graduação, e agora no mestrado. Como professora, ainda não desenvolvi 

nenhuma pesquisa com meus alunos. (PESQUISADORA, Arquivo Google Docs, 2017). 

 

Alguns participantes já conheciam sobre meu envolvimento com o PIBID e um 

pouco sobre como foi ou tem sido minha experiência com pesquisa, mas fiz questão de 

relatar, por agora estarmos reunidos para falar sobre essa temática, e, resgatar nossa 

história, nossa formação, nos ajuda a refletir sobre o agora e a projetar nossas próximas 

ações, além disso, assim poderiam conhecer melhor sobre minha motivação para a 

realização dessa pesquisa. 

Em seguida, foi feita a apresentação dos relatos de experiência com pesquisa dos 

participantes que estavam presentes. Foi uma experiência muito interessante porque 

fomos apresentando um histórico, desde antes da formação até os dias de hoje, na prática 

docente. 

Pode-se constatar que, em sua maioria, os participantes iniciaram a prática da 

pesquisa apenas em cursos de pós-graduação, não tiveram a experiência na graduação, 

nem mesmo na construção de TCC, como podemos notar a seguir: 

Na minha formação eu não tive, não tive pesquisa, nós não tínhamos a obrigatoriedade nem de construir 

TCC. A minha foi a última turma da UNIR Ji-paraná que não precisava construir um TCC em conclusão 

de curso, assim já começa uma história bem dolorosa com pesquisa [...] na minha especialização em 

Educação Matemática a gente já começou a ter mais envolvimento [...] (PARTICIPANTE G, Áudio do 

Encontro, 2016). 

 

Mesmo afirmando não ter muita experiência com pesquisa, pode-se perceber a 

empolgação da participante G ao relatar sua experiência com pesquisa durante a 

especialização (Lato Sensu) em Educação Matemática. Compartilhou que a prática 

realizada com alunos de 7º ano foi muito prazerosa, pois viu os alunos construírem o 

conhecimento baseando-se na metodologia que estudou e relatou também sobre o 

orientador para a realização do seu trabalho: 
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[...] ele me acompanhou muito bem, até porque era a primeira vez que eu escrevia sobre educação, e ainda, 

meu trabalho foi sobre como explorar a Matemática focada na ideia de modelagem Matemática, e eu 

desenvolvi isso em turmas de 7º ano, então eu agreguei ensino na minha pesquisa. Meus alunos tinham que 

construir uma receita de bolo [...] (PARTICIPANTE G, Áudio do Encontro, 2016). 

 

A participante G relatou já ter realizado uma pesquisa com aluno da graduação, 

porém, devido o início do mestrado teve que interromper, assim relatou: 

Quando eu vim para cá foi que eu vim fazer a pesquisa de forma mais voltada para o ensino superior, que 

eu trabalhei com alunos da graduação, mas também só foi uma [pesquisa] porque na sequência eu já 

comecei o mestrado e suspendi tudo o que eu estava fazendo [...] (PARTICIPANTE G, Áudio do Encontro, 

2016). 

 

Acerca da realidade do Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT, a 

participante G relatou sua experiência afirmando que realizou pesquisa, mas explicou que 

no PROFMAT acontece diferente do que ocorre em outros mestrados. Podemos conhecer 

essa experiência no trecho a seguir: 

[...] a pesquisa do mestrado [PROFMAT] não chega a ser exatamente a pesquisa de mestrado como vocês 

conhecem, porque no nosso mestrado a gente estuda dois anos de muita teoria Matemática, muito cálculo, 

muito isso, muito aquilo, e não se discute pesquisa, depois você faz aquela qualificação absurda que é outra 

prova, ou seja, você fica ali mais de dois anos e meio sem nenhum tipo de pesquisa, e depois você faz um 

trabalho de conclusão, então foi uma pesquisa que eu já tinha trabalhado, refiz a pesquisa com outro público 

alvo, apresentei, [...] (PARTICIPANTE G, Áudio do Encontro, 2016). 

 

A participante G expôs que sofreu um susto em sua defesa do PROFMAT, 

quando foi questionada sobre um dos objetivos que colocou, mas que o orientador a 

auxiliou respondendo à pergunta da banca. Sobre essa situação, a participante relatou que: 

[...] não sabia que resposta dar a ela, por causa dessa falta de contato com a pesquisa de fato, quer dizer, 

uma pesquisa que não é, que que não tem como fundo a ideia da pesquisa-ação né, a ideia da pesquisa-ação 

está mais para os mestrados profissionais e nas outras linhas não tem isso né, você vem mais só com 

questionamentos, não sei se entendi direito [...] (Participante G, Áudio do Encontro, 2016). 

 

A falta de experiência em pesquisa na formação inicial foi relatada pela maioria 

dos participantes que estavam presentes, como podemos “ouvir” no seguinte relato: 

Na minha graduação não tive nenhum contato com pesquisa, a minha também foi a última turma que não 

precisava de trabalho de conclusão de curso, eu já trabalhava já e não tinha tempo de me envolver com 

projetos, principalmente projetos voltados a área de pesquisa. (PARTICIPANTE I, Áudio do Encontro, 

2016). 

 

O mesmo participante, relata o trajeto desde sua formação inicial, até chegar ao 

doutorado, compartilhando as dificuldades e a percepção de sua evolução ao longo desse 

processo, relata que no início não foi fácil, que apenas no doutorado está sendo prazeroso 

realizar pesquisa, vejamos: 
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Meu primeiro contato com pesquisa acadêmica foi na especialização presencial, da UNIR metodologia do 

ensino superior, também não foi muito, é, assim, vamos dizer, gratificante, porque o trabalho era pra ser 

desenvolvido em duplas, minha dupla era um economista, e o meu orientador era o coordenador do curso, 

e, foi puxado pra caramba, foi uma evolução, que eu passei a entender o que era uma pesquisa acadêmica, 

depois a próxima experiência foi no mestrado, [...] ou aprendia a fazer pesquisa ou desistia. [...] E agora do 

doutorado, está sendo gratificando, bastante prazeroso, já conheço o caminho das pedras, a gente passa a 

explorar mais, a gente já tem um caminho a seguir. (PARTICIPANTE I, Áudio do Encontro, 2016). 

 

Em seu relato, o participante I, também compartilhou sua visão a respeito dos 

cursos de Licenciatura ofertados pela UNIR- Universidade Federal de Rondônia, que 

apresentam perfis diferentes, e associa essa diferença ao perfil do corpo docente, vejamos 

seu relato: 

Em Porto Velho tem uma, eu não sei se ainda predomina, mas é um curso de licenciatura que não tem 

muito, muito de licenciatura, tá muito no viés de bacharelado, a maioria dos Professores, o único Professor 

Doutor em Matemática pura está ali, os outros professores são mestres ou doutores em engenharia de 

produção, e agora, no Campus Ji-Paraná, já ocorreu já a opção de formar um corpo docente na instituição, 

um curso de licenciatura [...] (PARTICIPANTE I, Áudio do Encontro, 2016). 

 

Das seis pessoas presentes, apenas duas haviam tido oportunidade de praticar 

pesquisa ainda na graduação: eu e a participante D, que narrou sua história, 

compartilhando também a influência familiar em sua formação acadêmica. A participante 

relatou que teve algumas oportunidades de praticar pesquisa devido essa parceria familiar. 

Compartilhou também, que essa experiência com pesquisa foi muito importante para 

hoje, na prática docente. Não podia participar de programa de pesquisa porque trabalhava, 

então fazia iniciação científica sem ganhar bolsa. Teve exemplo familiar, e oportunidades 

na universidade que aproveitou, desde a graduação até o doutorado, passando dez anos 

na mesma universidade. Nesse período, a participante D esclarece que: 

[...] eu transitei muito, em muitas coisas dentro da universidade e que eu vejo um engessamento aqui ainda, 

de não permitir essa mobilidade para o aluno para melhoria do, do ensino dele. Então isso foi de uma 

importância, de uma relevância, e acabou que por conta das pesquisas que nós fazíamos, nós nos 

aproximamos muito da USP, da Faculdade de Saúde Pública. Então tudo corroborou, mas graças também 

à dedicação, eu fiquei 6 anos sem poder ter férias eu não podia me ausentar de Uberlândia por causa da 

metodologia do trabalho, então 6 anos presa na cidade não podia sair. (PARTICIPANTE D, Áudio do 

Encontro, 2016). 

 

Quanto às contribuições da prática da pesquisa para sua formação inicial e para 

sua prática docente, a participante afirma que essas experiências facilitaram sua prática, 

e que a instituição onde se formou foi quem possibilitou essa formação com pesquisa, 

como podemos evidenciar a seguir: 

Mas enfim, foram decisões que para minha vida docente, não só de pesquisadora, mas que para minha vida 

docente em sala de aula facilitam de tal maneira porque as vezes um fenômeno que a geografia explica, 

mas que eu preciso falar sobre química falar sobre biologia eu preciso falar de física eu uso muito a 
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Matemática na geografia, isso faz com que eu consiga ser uma docente de uma maneira mais holística, não 

que eu seja melhor, eu não tenho essa pretensão, e sou muito autocrítica mas toda essa minha vivência de 

poder experimentar muita coisa na formação inicial, principalmente, por causa da pesquisa hoje eu vejo 

que a minha, é, isso reflete muito na minha ação em sala de aula com os alunos, eu consigo dar uma resposta 

mais completa diante daquilo que eu tô trabalhando, não é mérito meu, foram as circunstâncias, eu fui pra 

uma instituição que permitiu que isso fosse feito, é... eu me cobrava muito também, porque se eu estava ali, 

se eu tinha aquela oportunidade era pra ser usada, eu podia ter feito muito mais, mas o que eu fiz eu vejo 

que foi muito importante, e ai começar na pesquisa tão cedo na graduação foi ótimo. Primeiro período eles 

não pegavam mesmo, nem aceitavam, então eu tive que esperar o segundo, então a partir do segundo 

período as coisas deslancharam, então, foi muito importante. (PARTICIPANTE D, Áudio do Encontro, 

2016). 

 

Nesse momento, chama a atenção o fato de que a prática de compartilhar 

experiências e a reflexão influenciam na nossa formação, ainda mais quando percebemos 

que a formação não inicia na universidade, ou na escola, ela começa desde o nosso 

nascimento e todas as experiências vão construindo nossa identidade profissional. 

Os participantes relataram a realidade das universidades em relação às 

oportunidades de participação em projeto de pesquisa ou de programa de Iniciação 

científica, que é restrito e só pode participar quem não tem vínculo empregatício, o que 

limita o envolvimento dos acadêmicos nessas práticas. 

Ao mesmo tempo que resgataram suas experiências com pesquisa, mesmo que 

negativas, lembraram da importância do papel do orientador na realização da pesquisa de 

quando somos orientadores, da responsabilidade de orientar, como explica o participante 

I: 

Aplicando o conhecimento que eu tenho, desenvolvi um projeto de pesquisa aqui no campus Vilhena, foi 

algo legal, algo que consegui colocar em prática, não como pesquisador, mas como orientador, quando a 

gente está como pesquisador é uma coisa, e quando a gente tá como orientador é outra, a responsabilidade 

é muito maior, ele passa a ter muito mais responsabilidade da pesquisa do que o próprio pesquisador. 

(PARTICIPANTE I, Áudio do Encontro, 2016). 

 

Apesar de não terem participado do segundo encontro, onde foi proposto o relato 

de experiência com pesquisa, duas participantes relataram suas experiências no arquivo 

compartilhado no Google Docs, além disso, também compartilharam com o grupo em 

encontros posteriores. Vejamos dois relatos dessas participantes do seu envolvimento 

com pesquisa: 

Meu primeiro contato com pesquisa foi na graduação, com a disciplina de Metodologia da Pesquisa 

Científica, no qual durante o semestre elaboramos o projeto, desenvolvemos a pesquisa e por fim, 

elaboramos um artigo com o resultado da pesquisa. Por ser a primeira experiência nesse sentido, não foi 

tão simples desenvolver e demandou muitas correções, conforme orientação do professor. Como a 

Universidade incentivava a participação com publicação em eventos científicos, durante o curso desenvolvi 

diversas outras pesquisas, culminando na publicação de dois artigos na revista da Universidade e outros em 

eventos. Ao concluir o curso de Pedagogia, pude realizar novas pesquisas enquanto cursava as 

Especializações e a segunda graduação e atualmente, tenho realizado nova pesquisa como aluna do 
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Programa de Mestrado Profissional em Educação Escolar. (PARTICIPANTE L, Arquivo Google Docs, 

2017) 

 

Minha primeira experiência com a pesquisa foi na graduação, com o TCC. Mas não foi o suficiente para 

despertar em mim o gosto pela pesquisa, pois ainda era muito imatura. Durante o curso de Letras não 

participei de nenhum programa de pesquisa (na época os programas eram bem escassos, mesmo tendo 

estudado numa universidade pública). Assim que me formei iniciei minha vida profissional em sala de aula 

e com ela o contato com a pesquisa não sistematizada. Tive contato efetivo com pesquisa sistematizada no 

mestrado, e doutorado. Mas o período em que trabalhei na Universidade me deu uma grande experiência 

de pesquisa com a participação em grupo de pesquisa. A meu ver esse é um dos meios mais eficazes de 

desenvolvimento de pesquisa, pois por meio desse processo de descoberta profunda sobre um tema 

específico é que vamos desempenhar nosso papel profissional com mais propriedade crítica. 

(PARTICIPANTE F, Arquivo Google Docs, 2017). 

 

Junto com a reflexão da experiência vivida, foram compartilhadas algumas 

situações da realidade que dificultam a realização de pesquisas, no mesmo sentido de 

André (2001) ao lembrar da rotina do trabalho, segundo a participante L, que mesmo em 

meio as dificuldades, vê a prática da pesquisa como parte importante para o 

desenvolvimento profissional, como podemos perceber no relato abaixo: 

Algumas vezes as atribuições profissionais acabam consumindo nosso tempo e priorizamos outras 

atividades, deixando a pesquisa para segundo plano, mas acredito na importância da prática da pesquisa 

para o desenvolvimento profissional, processo no qual tenho a possibilidade de refletir sobre minha prática 

e buscar solucionar os problemas enfrentados, a partir de teóricos especializados no assunto. A prática da 

pesquisa contribui assim, no meu desenvolvimento profissional, num processo de ação-reflexão-ação 

constante. (PARTICIPANTE L, Arquivo Google Docs, 2017). 

 

Por fim, compartilho esse relato sobre a contribuição do grupo constituído 

 
[...] acredito que, embora sendo relatos breves, contribui muito para que nós participantes tenhamos ideias 

e outras formas de ver a pesquisa. Acredito que o grupo tem que ser “alimentado” de forma que não termine 

junto com a conclusão do mestrado” (ANÔNIMO, Memória do encontro, 2016). 

 

No final do segundo encontro foi combinado que o tema do próximo encontro 

seria o capítulo que aborda “Ensinar exige pesquisa” do livro Pedagogia da Autonomia, 

Paulo Freire (2002), e seria enviado o link do vídeo correspondente ao trecho no e- 

mail. Foi informado que daríamos uma pausa, e que retornaríamos no mês seguinte, por 

motivos de viagem para participação em congresso e por fechamento do bimestre. 

 

5.2.3. O terceiro e o quarto encontro (16/06/2017 e 07/07/2017): discussão sobre 

“Ensinar exige pesquisa” e significados de professor-pesquisador e professor- 

reflexivo 

 
A proposta para o terceiro encontro foi apresentada aos participantes já no final 

do segundo encontro, foi informado e enviado por e-mail, que seria realizada a discussão 
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do capítulo “Ensinar exige Pesquisa”, do livro Pedagogia da Autonomia, de Freire (2002), 

e também sobre alguns significados de professor-pesquisador e professor-reflexivo. 

Nós tivemos uma pausa longa entre o segundo e o terceiro encontro, foi o 

momento de analisar os questionários que os participantes tinham preenchido e de 

concluir a fundamentação teórica da pesquisa buscando os teóricos que se alinhassem 

com as discussões e os pensamentos que o grupo vinha trazendo. 

Nesse momento, também haviam incertezas na realização da pesquisa, pois 

nunca havia realizado uma pesquisa-ação, e não sabia se daria certo ou não. Sentia um 

pouco de insegurança, receio de os colegas não participarem, e a pesquisa não atingir seus 

objetivos, mas as orientações dadas pelos orientadores foram fundamentais para a 

realização da pesquisa, para seguir de um encontro para o outro. 

No dia marcado para o terceiro encontro, esteve presente apenas uma 

participante, mesmo assim, a participante quis compartilhar suas impressões acerca do 

vídeo, então, realizamos o encontro conforme planejado. Compartilhamos nossas 

reflexões sobre o vídeo e discutimos sobre os significados de professor-pesquisador e 

professor-reflexivo, conforme planejado. Foi um encontro curto, mas, surgiram algumas 

ideias de como podemos oportunizar prática de pesquisa, de investigação e reflexão aos 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática. 

Ao final desse encontro, surgiram algumas angústias e questionamentos sobre o 

andamento da pesquisa: Não vieram por ter sido feriado no dia anterior? Ou por ter dado 

um espaço de tempo muito grande entre o segundo e o terceiro encontro? Pelas atribuições 

docentes? Por não estarem interessados pela pesquisa? Pelo esquecimento? Enfim, foi um 

momento tenso da pesquisa, foi necessário solicitar orientação, pois o fato de apenas uma 

participante estar presente causou preocupação sobre a continuação da pesquisa. 

Refletindo sobre a ausência dos participantes, analisei cada caso para responder meus 

questionamentos e percebi que, os participantes que declaravam interesse em participar 

não compareceram por que não podiam estar, seja por estar ausente da cidade (à serviço), 

por atestado médico, e motivos particulares, esses foram os motivos conhecidos, outros 

não compareceram mesmo estando na instituição, deixando-nos a pensar que poderiam 

ter esquecido, ou por falta de interesse mesmo. 

Assim, após orientação, para facilitar a comunicação e interação com todos, foi 

criado um grupo no Whatsapp com os participantes do grupo. Antes de adicioná-los ao 

grupo, cada participante foi consultado, e, após aceitarem foram adicionados. Foi 

explicado o objetivo do grupo criado. O grupo no Whatsapp possibilitou a comunicação 
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e participação de docentes que foram removidos para outro campus no decorrer da 

pesquisa. 

No mesmo sentido, foi criado um arquivo no Google Docs, com o título 

“Impressões do Grupo de Estudos sobre a Prática da Pesquisa na Formação Docente”, 

com o objetivo de criar um espaço para discussão e/ou mesmo quando não estivesse 

presente no encontro, fosse possível registras suas impressões ou experiências sobre o 

que estaria sendo discutido. Assim, mesmo quem não esteve presente no 2º encontro, 

pode compartilhar suas experiências com pesquisa, na formação inicial, pós-graduação 

ou prática docente, como foi exposto na subseção anterior. 

O vídeo sobre o tema foi reenviado por e-mail, e também foi informado que 

havia ocorrido o encontro marcado, mas que devido à pouca participação, manteríamos o 

mesmo tema, que poderiam compartilhar suas impressões e reflexões no grupo do 

Whatsapp, no arquivo Google Docs e/ou no encontro seguinte. Alguns compartilharam 

suas impressões no Whatsapp, e uma participante usou o arquivo do Google Docs para 

falar sobre o vídeo, mas a maioria deu a sua contribuição no dia do encontro. Também 

foi proposto o início da leitura, discussão e análise do texto “Pesquisa, Formação e Prática 

Docente”, de André (2001), o texto foi enviado por e-mail. Portanto, optou-se por 

apresentar os dados referentes ao terceiro e quatro encontros juntos. 

O quarto encontro foi muito interessante, foi proposta a apresentação de um 

vídeo que aborda sobre a perspectiva de Paulo Freire, sobre “Ensinar exige pesquisa”, e 

também tinha sido enviado no e-mail o trecho do livro onde encontra-se esse capítulo. O 

capítulo impresso também foi entregue aos participantes presentes. Nós assistimos o 

vídeo, e depois cada um foi comentando a sua reflexão sobre o que o vídeo, comentando 

a sua reflexão sobre o que o vídeo abordava. Esse encontro foi interessante porque não só 

falaram da reflexão do vídeo como também associaram a sua prática docente. No livro, 

Paulo Freire aborda que não há ensino sem pesquisa, e nem pesquisa sem ensino, que os 

dois estão interligados, um depende do outro e o professor precisa se reconhecer 

pesquisador, precisa assumir esse papel de pesquisador envolver os seus alunos nas suas 

pesquisas, utilizar pesquisas nas suas aulas. Valorizando essa troca entre professor e 

aluno. Como podemos perceber no seguinte relato: 

A respeito do vídeo, acho interessante o processo que apresenta de ensino com pesquisa, a partir da relação 

entre o conhecimento empírico do aluno com os saberes científicos socialmente construídos pela 

humanidade, compreendendo que a escola está inserida em um espaço social e que os conhecimentos 

adquiridos e produzidos nela, podem auxiliar os alunos a solucionarem os problemas que enfrentam em seu 

cotidiano. (PARTICIPANTE L, Arquivo Google Docs, 2017). 
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Em relação ao professor ser inacabado, a participante M afirma que, como o 

próprio Paulo Freire fala, 

[...] por mais que ele estude, ele pesquise, ele sempre vai ter o que pesquisar o que aprender. 

(PARTICIPANTE M, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Nesse momento, lembramos também do título do capítulo que aborda sobre 

“Ensinar exige Pesquisa”, do livro Pedagogia da Autonomia, com o título “Não há 

docência sem discência”, abordando que o docente deve sempre buscar sempre aprender, 

lembrando que somos inacabados. No mesmo sentido, a participante G elucida a 

preocupação de quando um professor fica estagnado, parado no tempo, replicando suas 

aulas, ano após ano: 

[...] eu acho interessante essa parte que ele usa, que ele fala da agência docente que você fez a disciplina 

esse ano não significa que se você for trabalhar a mesma disciplina no ano que vem ela tem que ser a 

mesma, então se você atravessar o rio duas vezes não vai pegar as mesmas águas, você tem que ir 

melhorando isso e a preocupação docente é quando você pega uma disciplina duas vezes, três vezes, quatro 

vezes e você estagnou [...] (PARTICIPANTE G, Áudio do Encontro, 2017). 

 

E comentou que quando fez a licenciatura, tinha um professor de Filosofia o 

planejamento dele era o mesmo todo semestre. Compartilhou que o drama era que os 

acadêmicos que já haviam cursado a disciplina, oferecida no primeiro semestre, 

perguntavam se o professor havia contado a piada de sempre e quando o professor contava 

a piada em sua aula eles riam, não pela a piada ser engraçada, mas porque confirmava 

que era verdade que era a mesma, podemos evidenciar no seguinte relato: 

[...] as introduções de conteúdo vinham sempre acompanhadas de uma piada e ele não mudava nem a piada, 

então assim, era trágico porque a piada não era “A” piada, eram piadas que não tinham graça [...] 

(PARTICIPANTE G, Áudio do Encontro, 2017). 

 

As reflexões nos encontros têm nos feito voltar em nossa formação acadêmica e 

lembrando de profissionais que marcaram nossas vidas, tanto por bons exemplos de 

prática docentes, como por experiências negativas. Considerando a abordagem do livro e 

a experiência vivida, a participante relata que: 

[...] eu nunca me vi como uma professora pesquisadora né, mas dificilmente eu repito um ano no outro, 

tento descobrir uma coisa nova em cima daquilo ali, algum exercício diferente, algum caminho diferente, 

não é que eu jogo no lixo tudo que eu já fiz, mas eu venho reeditando algumas coisas [...]” 

(PARTICIPANTE G, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Nesse encontro, foram novamente compartilhadas experiências com pesquisa, e 

os participantes associaram texto estava propondo e a sua prática docente e foram 

compartilhados relatos de práticas. No primeiro momento, eles não consideravam que 
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praticavam pesquisa, não se percebiam pesquisadores e no decorrer do encontro, pode-se 

perceber essa construção desse reconhecimento. 

Após a análise do vídeo foram apresentados alguns significados de professor- 

pesquisador e professor-reflexivo na perspectiva dos autores André (2001), D'Ambrósio 

(1996), Lüdke (2001), Garcia (2011), Rodrigues, Carvalho e Diniz (2016). 

Os significados foram discutidos junto com os participantes ao mesmo tempo 

em que a gente refletia sobre o que já tinha sido abordado no encontro. Comparando a 

perspectiva de Paulo Freire com as experiências que foram relatados no dia, foi muito 

gratificante perceber eles se reconhecendo pesquisadores, a partir daquilo que eles 

mesmos haviam narrado de suas histórias. Na mesma perspectiva, a participante M afirma 

que: 

[...] é inerente né, à prática do professor a questão da pesquisa, eu não estou falando da pesquisa assim, 

pesquisa aplicada, pesquisa de TCC, a pesquisa do próprio trabalho dele, da docência de metodologia de 

como ministrar melhor a aula, nesse sentido quer dizer ele ser um pesquisador, não pesquisador só de 

orientar um trabalho de conclusão, nas orientações pra produção de um artigo, mas pesquisador, de ser um 

pesquisador em todos os sentidos [...]. (PARTICIPANTE M, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Lembramos também que no II SIMPRAD – II Simpósio de Pesquisa e Práticas 

Docentes realizado pelo IFRO/Campus Vilhena, houve uma Palestra com o título: 

“Pesquisa e prática docente: caminho para construção do conhecimento”, ministrada pelo 

Dr. Emerson da Silva Ribeiro, docente da UNIR/Campus Ji-Paraná, onde abordava essa 

discussão entre ensino e pesquisa, e que a pesquisa é inerente à prática do professor. 

Nesse encontro, a participante F comentou sobre o vídeo o que havia 

compartilhado no encontro anterior, e também sobre a ideia para efetivar a prática da 

pesquisa no curso de licenciatura em Matemática. Além dessa, surgiram outras ideias 

nesse encontro, a partir de experiências vividas pelos participantes. 

Foram narradas histórias, experiências dos professores de ações do ensino médio 

e que poderiam ser voltadas também para graduação como por exemplo a proposta da 

participante F que propôs que fosse criado um grupo com os alunos do curso de 

Matemática como se fosse um Observatório, e que fosse acompanhado por uma das linhas 

de pesquisa do grupo GPEL – Grupo de Pesquisa em Linguagens, grupo em formação, 

composto por docentes de várias áreas, entre eles, docentes que atuam no curso de 

Licenciatura em Matemática. A sugestão foi bem aceita pelo grupo presente. Baseados 

na ideia da participante F, a criação de um Laboratório de Educação Matemática, entre 

outras ideias, vejamos: 
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[...] onde acadêmicos e professores do curso poderiam discutir e analisar situações de ensino e 

aprendizagem de Matemática, e propor soluções; Clube de Sábado – similar ao Grupo de sábado da 

UNICAMP [...] Escrever artigos juntos – pesquisa colaborativa; Incentivar escrita de artigo nas disciplinas 

da graduação e que os alunos publiquem na Semana de Licenciatura em Matemática; Fórum como espaço 

formativo” (PESQUISADORA, Diário de Campo, 2017). 

 

Foi compartilhada uma sugestão pela participante L, baseada na experiência que 

viveu durante sua formação inicial que os professores ensinassem a escrever artigo 

científico em suas disciplinas e que os alunos pudessem publicar nos eventos internos do 

Instituto, para iniciar essas práticas ainda na formação inicial. Ela deu essa ideia baseada 

na experiência que ela viveu na ULBRA, durante a sua formação inicial, e associou a 

possibilidade que nosso curso também poderia ofertar esse tipo de prática, não só em cada 

disciplina separada, mas também de forma interdisciplinar. 

No início do quarto encontro, foram distribuídos os textos que nós iríamos 

trabalhar da Marli André, e foi interessante porque no planejamento nós veríamos o vídeo 

e em sequência partiríamos para a discussão do texto, mas a discussão foi tão calorosa 

teve tanta participação, que o encontro foi apenas para a discussão do vídeo mesmo, as 

discussões renderam e pude perceber o envolvimento dos participantes. 

Sobre o professor-pesquisador, Nóvoa elucida que professor-pesquisador é 

aquele que investiga sobre a sua prática, na sua prática, para a sua prática, no mesmo 

sentido, a participante F compartilhou sua experiência e como acredita que o professor 

deve fazer, considerando a abordagem do vídeo sobre Freire (2002), considera que acha 

interessante o professor lecionar para o mesmo ano e a mesma disciplina, pois tem a 

chance de, no primeiro ano fazer um teste, e depois avaliar, analisar aquilo que deu certo, 

aquilo que não deu, e melhorar a oferta da disciplina no próximo ano, associando ao 

professor-pesquisador abordado no vídeo, como podemos evidenciar a seguir: 

Eu acho que é por aí, que daí dá para você trabalhar as duas versões de professor que ele fala, do professor- 

pesquisador, que é aquele que aprofunda mesmo em uma determinada área, tem um tema delimitado, e 

também, o professor que todos os dias está realizando pesquisa no momento em que ele tá preparando sua 

aula, né, que aí você pode adequar os dois tipos o professor-pesquisador mesmo, que faz pesquisa 

institucionalizada e tal como ele cita ali a questão do Stricto Sensu ali, os programas de mestrados e 

doutorados, e também da sua atuação docente, que é a outra pesquisa que você faz automaticamente sem 

institucionalizar, e não registra, como ele fala, que você deixa na gaveta muitas coisas boas que você 

realiza... É bem interessante, bom Paulo Freire né. [...] te abre a reflexões interessantes... [...] (Participante 

F, Áudio do Encontro, 2017). 
 

Na mesma perspectiva, sobre o tipo de pesquisa que o professor realiza, a 

Participante F, afirma que o professor deve realizar pesquisa de acordo sua prática, e 

justifica: 
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Por que não faz sentido nenhum você fazer uma pesquisa que não serve para nada, a sua pesquisa tem que 

servir para sua prática né, não servir só para você como conhecimento e tal e tal, mas também serve para 

sua prática, porque a partir do momento que você tem um conhecimento mais apurado do assunto sua 

prática também é diferente. (Participante F, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Sobre a importância da pesquisa na prática do professor, a participante J 

esclarece que, quando o professor oportuniza aos alunos esse envolvimento com atividade 

de pesquisa, ele também aprende com os alunos, há uma troca de conhecimento, e que é 

necessário valorizar o conhecimento dos alunos, pensando também na formação desse 

acadêmico como pesquisador, como podemos ver abaixo: 

[...] eu vejo assim né, a importância da pesquisa e do professor oportunizar um tempo, um momento não 

né, aulas relacionadas realmente com a pesquisa, e que quando ele fala assim a questão de que o professor 

quando ele aprende com o aluno, se você desafiar o aluno para mostrar temas interessantes para ele 

pesquisar, através da pesquisa que vai realizar, o professor também vai ter conhecimentos de dados, então 

assim, é valorizar também o conhecimento dos alunos né, então é uma questão, ele não é o dono do saber 

né. É lógico que a gente, professor, tem que ter o conhecimento diante do que vai trabalhar, tem que ter o 

conhecimento dentro do tema, é assim maior do que o professor, não é se igualar ao aluno, mas é uma busca 

constante para ele fazer os questionamentos dentro daquele tema e estar oportunizando. Eu acho assim, que 

quando ele fala para a questão da pesquisa, eles fazem, pode ser lá no fundamental já começar a desenvolver 

a questão da pesquisa junto com os alunos, tanto na Educação Básica, que quando chegar lá na educação 

superior ele já tem um.. já é um pesquisador. (Participante J, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Sobre a necessidade de incentivar a prática da pesquisa na formação de 

professores de Matemática, a participante L, acredita que contribui não só para a formação 

inicial, como também no incentivo ao ingresso em programas de Mestrado e Doutorado, 

e vê a formação inicial como um espaço de formação onde os acadêmicos devem 

desenvolver pesquisa: 

[...] eu acredito que no meu caso né, eu tive, na graduação, eu tive um pouco de incentivo a escrever a 

pesquisar e escrever alguns artigos e publicar, mas ainda assim eu sinto que talvez eu poderia ter sido 

incentivada na graduação a ter ido para o mestrado já né, sem parar, e eu não fui, e eu sinto que, durante a 

minha prática profissional, foi muito mais difícil ser essa professora pesquisadora, desenvolver pesquisa no 

meu dia a dia, porque a gente começa a trabalhar e vai sendo tomado com tanta coisa, e vai deixando isso 

de lado, então se você já tem uma prática, que vem desde a formação, isso vai se tornando muito mais 

comum para você desenvolver depois na sua prática profissional, do que se você nunca viu na graduação, 

só lá na hora de escrever o TCC né [...]. (Participante L, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Nesse encontro, surgiu uma discussão em relação a dificuldade dos alunos no 

desenvolvimento do TCC e ao tipo de trabalho que os cursos exigem dos acadêmicos. 

Para a participante L, o TCC é uma atividade traumática, por conta da avaliação, e para o 

participante B que também não teve TCC em sua graduação, acredita que os alunos 

poderiam realizar uma pesquisa e fazer um TCC, já pensando em publicação, vejamos: 

[...] o TCC sempre é uma coisa meio traumática assim né que tipo, a gente passa por que precisa e sempre 

é naquela tensão de ter uma nota para passar e não é uma pesquisa assim que vai te dando um prazer e tal, 

porque você sabe que vai ser avaliado com ela né, então tem aquela pressão, então por isso que é interessante 
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ter essa pesquisa durante o curso, que não seja somente para o TCC com essa finalidade de avaliação 

mesmo, avaliação final. (Participante L, Áudio do Encontro, 2017); 

 

[...] a gente poderia cobrar mais dos alunos essa parte da pesquisa, não ficar só em cima da discussão do 

TCC [lembrando da discussão que tivemos em uma reunião da pós-graduação que iremos ofertar em 

Educação Matemática, onde foi sugerido que], ao invés dos alunos produzirem um TCC, que eles fizessem 

um artigo, seria bom tanto para o aluno como para a gente, muito melhor produzir um artigo que gera 

alguma coisa, do que fazer um trabalho grande e ficar parado, apenas guardado. [...]. (Participante B, Áudio 

do Encontro, 2017). 

 

Nesse momento, a participante J lembrou que as publicações contam para a 

avaliação do MEC, a publicação gera pontos para o acadêmico, contribui para seu 

currículo, ajudando depois do curso, em processo seletivo de concurso público. 

Percebendo a discussão tendendo ao tipo de pesquisa realizada do TCC e não à 

prática da pesquisa na formação inicial, levantei a questão de que, “será que sendo artigo 

irá resolver a dificuldade e o medo dos alunos de escreverem, pesquisarem? Buscando 

mostrar que a questão não é o formato do TCC, pois, se o primeiro contato continuar 

sendo para a realização do trabalho no final do curso, o acadêmico continuará não tendo 

experiência com pesquisa, e terá receio ao realizar seu TCC. Compartilhei meu primeiro 

contato pesquisa, na escrita de um artigo científico junto com um professor. O primeiro 

parágrafo que escrevi tinha duas linhas, e ainda assim com muita dificuldade, afinal, 

nunca havia escrito um artigo científico, era uma experiência totalmente nova. Com as 

orientações do professor, com as leituras que fui fazendo, com o tempo, fui aprendendo, 

fui amadurecendo na escrita. Após a conclusão da pesquisa, o artigo foi publicado e 

apresentado em um Congresso Internacional de Educação Matemática, realizado em 

Canoas (RS), em 2010. 

Essa experiência também foi abordada pela participante L, ao dizer que, o TCC 

sendo artigo, a partir do momento que o acadêmico publicar o artigo que foi pedido, terá 

uma satisfação pessoal de ver algo publicado, pode despertar o interesse em escrever 

mais. 

A participante L, compartilhou sua experiência na graduação, que na disciplina 

de metodologia construíam desde o pré-projeto, até o artigo, no final do semestre como o 

artigo estava pronto. A faculdade promovia um evento e também tinha uma revista, e os 

acadêmicos eram incentivados a publicar e apresentar seus trabalhos na faculdade. Foi 

importante a participante compartilhar sua experiência, pois, apesar de todos 

trabalharmos juntos, nunca havíamos conhecido sua vivência de graduação, e, o que 

compartilhou pode ser utilizado no curso, como podemos conhecer em seu relato: 
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[...] durante o semestre a gente fez tudo do projeto, pré-projeto até o artigo. Aí no final esse artigo, como 

ele estava pronto já, a faculdade incentivava a gente, porque todo ano tinha o salão de iniciação científica 

e a gente tinha que publicar esses artigos, submeter para publicar no salão de iniciação científica da 

faculdade, que no caso lá era da própria faculdade, então era de todos os cursos, isso a Matemática não tem, 

para eles, serve a semana de tecnologia para publicar esses trabalhos. E algumas disciplinas também, que a 

avaliação era um artigo e depois tinha que submeter de novo no salão. Durante os quatro anos de curso eu 

tive vários trabalhos que publiquei no salão de iniciação científica, que dali as pessoas começavam, os 

alunos que escreviam mais eles já saiam incentivados a publicar em outros eventos e a faculdade lá, como 

tinha revista própria, não em Ji-Paraná, mas era Nacional né, tinha revista da Ulbra, incentivavam a mandar 

para revista, e na época da faculdade a gente publicou dois artigos na revista da Universidade que foram 

esses artigos que foram para o salão são científica com esses resumos e ia artigos para revistas, então assim, 

eram muitas experiências que a gente tinha dentro das próprias aulas né. Fazer isso então, e tem disciplina 

que é muito simples, que essa disciplina de metodologia científica na minha cabeça, pelo menos dela, já 

deveria sair um artigo para todo mundo. (Participante L, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Em seu relato, aborda que construíram o artigo nos seis meses da disciplina, o 

docente não explicava aprofundado teoricamente sobre citação, resumo, fichamento, 

explicava brevemente o que era necessário, e depois, os acadêmicos aprendiam 

pesquisando também, realizavam a atividade proposta pelo professor e depois voltava 

para o ele corrigir, ensinava a teoria com a prática. Além disso, a participante L também 

lembrou da experiência vivida em seu mestrado, semelhante à sua graduação, no qual a 

avaliação de algumas disciplinas foi em formato de artigo. 

Foi compartilhada com o grupo, uma experiência que tive na disciplina de 

Equações Diferenciais, disciplina do Curso de Licenciatura em Matemática, onde tive a 

oportunidade de ver com os alunos artigos de aplicação de equações diferenciais só que 

nós só vimos o artigo, não chegamos a construir algo semelhante, e só pensei que daria 

para ter construído algum artigo com a turma, quando chegou no final da disciplina. 

Assim, refletindo sobre Freire (2002), em um outro momento, quando for lecionar 

novamente a disciplina, vou buscar apresentar essa ideia desde o início. Ao compartilhar 

essa experiência, a participante M disse que a descoberta é feita ao longo do processo. 

Nesse encontro, o participante B também compartilhou sua trajetória de 

formação, e seu relato em relação prática da pesquisa, relatou que também não teve TCC 

em sua graduação, e que se viu obrigado a aprender na prática, pois iria orientar TCC de 

acadêmicos do curso a partir do incentivo à pesquisa, 

[...] quando eu fiz a minha graduação, a instituição não tinha nenhum tipo de incentivo para pesquisa [...] e 

aqueles cursos que não tem nem o TCC, quando eu fiz não tinha TCC, a gente fazia uma monografiazinha 

dentro de uma matéria lá de metodologia que era no primeiro ano, no final você entregava, não precisava 

nem apresentar, só entregava lá e pronto, não tinha mais monografia. É... a carga horária era voltada muito 

mais para as disciplinas específicas, era bem pouco de matérias didáticas e pedagógicas, e o incentivo para 

pesquisa mesmo é o que acontece depois que você começa a trabalhar e já está no seu ambiente de trabalho 

que você vai começar a fazer os cursos de formação, e discutir, e aprender essas coisas da área pedagógica, 

didática e tal.. e pesquisa você só vai aprender daí quem não teve esse incentivo inicial, não teve dentro da 

graduação, ele vai ter que se virar, aprender com os colegas, com os próprios alunos quando você exige 
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alguma coisa, que vai orientar, você se obriga a ir atrás e aprender. (PARTICIPANTE B, Áudio do 

Encontro, 2017). 

 

A respeito da reformulação do PPC de Licenciatura em Matemática, a 

participante G lembra da discussão que participou no Fórum de Licenciatura em 

Matemática, a respeito do perfil dos cursos de Licenciatura em Matemática, que ainda 

estão muito próximos do bacharelado: 

[...] o nosso plano de curso ele tem que ser direcionado para o professor licenciado por que a pergunta que 

a gente tem que fazer é quem nós estamos formando e para quem, né? Nós estamos formando licenciandos 

para rede básica, eu preciso realmente de tanta Matemática? ou eu preciso fazer ele ficar mais reflexivo a 

respeito do que ele precisa para ir para sala de aula aí a gente cai em duas linhas [...] linha de Matemática 

e linha de educação Matemática; um tem o cálculo muitas vezes pelo próprio cálculo e o outro é o para que 

o onde se aplica [...] (Participante G, Áudio do Encontro, 2017). 

 

A participante G, ao compara nossa instituição com grandes universidades, e diz 

que estamos em vantagem, pois enquanto universidade contratam bacharéis em 

Matemática para lecionar na Licenciatura, já no nosso caso, todos são licenciados, e isso 

influencia na formação, o Bacharel vai formar sempre com raciocínio de bacharel. 

Continua sua fala, abordando a questão das linhas de pesquisa em Matemática Pura e 

Educação Matemática, que nós estamos mais próximos de convergir para a Educação 

Matemática do que as grandes universidades, e lembra que é preciso ter preocupação com 

o perfil do nosso egresso: 

[...] a gente precisa sim fazer uma discussão muito séria sobre a construção desse nosso PPC, eu acho que 

não dá para ficar cada um na sua caixinha, no seu quadradinho, que a gente precisa interagir [...] começar 

a discutir sobre isso quem estamos formando, e aí a gente cai nessa situação do educador matemático que 

vai trabalhar Matemática que vai estar mais contextualizada com o ensino básico que vai estar mais 

preparado para brincar de pesquisa lá no ensino fundamental, no ensino médio, dá um início aonde você 

acha isso aonde você aplica. (Participante G, Áudio do Encontro, 2017). 

 

Aqui, pode-se perceber a pesquisa-ação sendo efetivada, as discussões do grupo 

estão permeando as discussões em reuniões de colegiado e NDE, assim, mesmo quem 

não participa do grupo de estudos, passa a conviver com essa transformação que o grupo 

vem fazendo, o que reforça a importância de continuar o grupo de estudos após a 

conclusão do mestrado. 

 

5.2.4. O quinto encontro (25/08/2017): início da discussão do texto “Pesquisa, 

Formação e Prática Docente”, de Marli André 

 
As discussões sobre o vídeo renderam no quarto encontro, e o texto “Pesquisa, 

Formação e Prática Docente”, da Marli André, de 2001, capítulo do livro “O papel da 
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pesquisa na formação a na prática dos professores”, ficou para ser iniciado no quinto 

encontro. Assim, foi novamente compartilhado o material no e-mail, e também já havia 

sido entregue impresso no quarto encontro para que os participantes pudessem ler o texto 

que seria discutido. 

Antes de iniciar a discussão, foi explicada a razão da escolha desse texto para 

discussão. Tal texto foi escolhido, por abordar a realidade do contexto da pesquisa, da 

formação e da prática docente, trazendo as dificuldades encontradas pelos professores 

para realizar pesquisa, mas também, abordando as contribuições da prática da pesquisa, 

e apontando possíveis caminhos para a realização dessa prática, com o objetivo de 

analisarmos nossa realidade e juntos, propormos alternativas para nós, nosso curso, 

nossos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática realizarem pesquisa em sua 

formação inicial. 

Como alguns participantes não haviam conseguido ler o texto antes do encontro, 

foi feita a leitura compartilhada, e, fomos comentando cada trecho, de acordo com as 

impressões de cada um. 

Iniciamos a leitura e a discussão, nos trechos que falam sobre a parte Inicial e 

até as ver o ponto ver se encontro eu pude perceber um envolvimento dos participantes 

de forma mais efetiva nas discussões, as reflexões começaram a ser mais fundamentadas 

em teóricos e compartilhadas de forma mais madura, associando a sua prática às 

discussões que nós estávamos fazendo no grupo. 

Nesse momento, pude perceber a contribuição que a pesquisa-ação estava 

trazendo para a formação desse grupo, para a formação continuada dos participantes, das 

leituras e reflexões que estavam acontecendo, percebendo o amadurecimento das falas, e 

as ideias de ações com pesquisa surgindo. Ao mesmo tempo, percebia também a 

movimentação que nós estávamos fazendo no curso de forma geral, pois mesmo não 

havendo a participação de todos os docentes do curso de licenciatura nos encontros, nas 

reuniões de colegiado e nas nossas discussões do NDE, estavam presentes os participantes 

do grupo de estudos e, em alguns momentos, compartilhavam as discussões, os anseios e 

as propostas nas reuniões, então, de certa forma a pesquisa-ação foi efetivada, uma vez 

que mexeu não só na rotina dos participantes do grupo, mas também contribuiu para a 

prática profissional dos participantes do grupo, e começou a refletir no meio aos quais 

estão inseridos. 

Fizemos a leitura da introdução do texto e até uma parte do tópico “Formar o 

professor... pesquisador”. Houve questionamento a respeito da pesquisa colaborativa, e, 
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foi comentado que muitas vezes deixamos de realizar pesquisas pela falta de tempo, que 

sozinho é difícil realizar uma pesquisa, e, consideramos a possibilidade de realizar 

pesquisas juntos, a respeito de nossa formação, de nossa prática, assim, conseguiríamos 

realizar muitas pesquisas. 

Não concluímos a discussão do texto no quinto encontro, e combinamos que 

ficaria para o próximo encontro a continuação, também surgiram ideias de como que 

podemos efetivar a prática da pesquisa no curso de licenciatura, como a proposta de 

realizar pesquisas colaborativas. Apesar de não termos a participação efetiva do grupo, 

tivemos discussões que podem auxiliar o curso de forma geral, e os docentes que estão 

participando podem compartilhar com os docentes que não estão participando. 

 

5.2.5. O sexto encontro (15/09/2017): continuação da discussão do texto de Marli 

André 

 
No sexto encontro, iniciamos a leitura de onde havíamos parado, no tópico 

“Formar o professor... pesquisador” e fizemos a leitura dos tópicos “Possibilidades de 

articulação entre ensino e pesquisa na formação docente”. O intuito de trazer esse texto 

foi por que ele traz a prática da pesquisa com as suas dificuldades, mas também com as 

suas possibilidades. 

Foi comentado que, quando pensamos em pesquisa, está associado a um glamour 

que é feito no mundo académico e a ideia do grupo foi justamente perceber, que nós 

docentes, na nossa prática, no curso que estamos, podemos fazer pesquisa e ela ser tão 

importante quanto as pesquisas realizadas pelos mestrados e doutorados ou na iniciação 

científica. 

Nesse encontro, a participante G deu a sugestão de que, as aulas do sábado 

pudessem ser utilizadas para essa discussão de textos, a fim de promover a interação com 

as turmas do curso de licenciatura e dos docentes do curso. Os textos poderiam ser sobre 

discussões que são pertinentes à formação de professores de Matemática. A ideia foi 

aprovada pelos que estavam presentes, e foi combinado que o grupo ia conversar para 

colocar em prática. Seria uma forma de incentivar a participação dos alunos no sábado e, 

ao mesmo tempo, oportunizando uma prática diferente daquela que é oferecida 

normalmente. 

Outra ideia que surgiu, seria convidar a comunidade para algumas dessas 

discussões também, promovendo a extensão. Foi sugerido então a criação de um projeto 
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de extensão que seria um grupo de reflexão, com alunos e professores da educação básica 

e do curso, assim, a universidade se aproximaria e conheceria melhor as necessidades da 

educação básica. 

Interessante que, na maioria dos encontros, os participantes relataram que 

tiveram a falta de experiência com pesquisa, mas mesmo aqueles que não tiveram uma 

prática da pesquisa na formação Inicial passaram a construir e a perceber possibilidades 

que podem ser oferecidas e efetivadas no nosso curso. Por isso, a medida que as 

discussões aconteciam eu buscava relembrar que a nossa proposta não era fazer o que 

outras Instituições de Ensino Superior - IES fazem, mas sim, ver o que as IES fazem e 

que podemos fazer baseando-nos na nossa realidade, no nosso contexto, na nossa 

formação. 

Uma participante compartilhou as experiências de um evento que participou e 

também compartilhou um livro que está lendo do Dario Fiorentini e Sérgio Lorenzato, 

que tem como título “Investigação em Educação Matemática: percursos teóricos e 

metodológicos”. Durante as nossas discussões, ela compartilhava parte da leitura desse 

livro tão trazendo o contexto histórico da formação de professores de Matemática, o início 

da educação Matemática no Brasil, e trazendo forte a discussão da importância de nós 

reformularmos o nosso PPC, de pensarmos a nossa prática no curso de licenciatura 

preocupados com a identidade profissional desse professor que estamos formando. 

Surgiram questões como: Que Matemáticas tem que ter no curso de Licenciatura em 

Matemática? Quais são as discussões que nós devemos ter no curso? E, essa discussão 

também era compartilhada nas reuniões do NDE. 

A participante J, compartilhou a experiência dela no curso de licenciatura, de 

práticas que já executou e que outros docentes não tinham conhecimento. Conversamos 

sobre a importância do grupo de estudos para compartilhar essas experiências, pois 

quando compartilhamos experiências aprendemos com o grupo, construímos junto com 

os participantes e surgem outras possibilidades de ações em conjunto. Percebemos o 

grupo como um espaço formativo, ficou em evidência essa contribuição para a formação 

continuada dos docentes que estavam participando. Houve registro no diário de campo 

sobre esse envolvimento: 

Vejo crescendo as discussões no grupo, e a aproximação que vamos tendo com o passar dos encontros. 

Sinto que estamos nos sentindo mais à vontade para expor nossas opiniões, compartilhar experiências. A 

rotina dos encontros está proporcionando isso. (PESQUISADORA, Diário de campo, 2017). 
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Pode-se perceber no quinto encontro, fazendo uma comparação do primeiro até 

o último encontro que nós realizamos, que já não tínhamos mais vergonha ou receio de 

compartilhar as experiências, as ideias. Houve um crescimento na interação do grupo, nas 

discussões e das ações que podem contribuir para a formação inicial. No início, no 

primeiro encontro, as „vozes” estavam mais tímidas, já nos encontros seguintes, e nesse 

último encontro realizado, as mesmas “vozes” já estavam mais fortes, mais firmes, 

demonstrando mais segurança e conhecimento sobre o que estavam dizendo. 

 

5.3 Análise dos questionários 

 
 

Neste tópico, será apresentada uma análise referente às respostas dos 

participantes ao questionário aplicado no primeiro encontro com o grupo. O questionário 

foi respondido antes das discussões sobre o tema, para não influenciar nas respostas dos 

colaboradores. Nesse encontro houve a presença e participação de dez docentes. Em 

momento posterior, uma participante também respondeu ao questionário, totalizando 

onze questionários que foram analisados e serão aqui apresentados. 

A apresentação das respostas será por meio de quadro síntese, separado por 

pergunta e, na sequência de cada quadro, será apresentada uma breve análise. No total, o 

questionário continha onze perguntas abertas, de caráter subjetivo, onde os participantes 

preencheram de acordo com suas concepções e experiências. Analisando o questionário, 

foi possível conhecer mais sobre os participantes da pesquisa. Para tanto, foi respeitado o 

anonimato dos participantes. A primeira questão dizia o seguinte: “Com suas palavras 

defina o que é pesquisa”, vejamos as respostas a seguir: 

 

Quadro 4: Resposta dos participantes a respeito da primeira pergunta 
 

Participantes Respostas 

A A pesquisa pode ser entendida sob diferentes perspectivas, pela perspectiva de uma 

área científica pode ser entendida como a área onde atuam pesquisadores, pessoas 

que buscam encontrar respostas para problemas ou indagações formuladas de modo 

delimitado, as quais geralmente são úteis para solucionar problemas de ordem prática 

ou teórica e assim proporcionar melhorias para a sociedade, com novos conceitos e 

tecnologias. 

B É um instrumento que possibilita uma integração maior entre a área de formação e 

outras áreas, e também aproxima os pesquisadores da comunidade. Através da 

pesquisa podemos ter acesso por exemplo à temas não contemplados dentro das 
grades curriculares, ou abordados de maneira superficial. 

C Pesquisa consiste na adoção de métodos sistemáticos de análise*, baseado em um 

referencial teórico, que desenvolva uma conclusão lógica. 
(Tese, síntese, antítese) * de dados empíricos; 
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D Método, análise, reflexão e reinício. 

E Pesquisa é uma ferramenta para que o docente desenvolva e crie suas práticas. 

F Pesquisa é o caminho para a produção do conhecimento. 

G Busca de informações necessárias para a realização de algo, para facilitar uma 

“tomada de decisão”. 

H Obter informações sobre determinado tema; coleta de dados; conhecimento. 

I Pesquisa é uma “ferramenta” que auxilia no processo de aprendizagem. 

J Acredito que o professor ao realizar seu planejamento necessita pesquisar para 

fundamentar-se no referencial teórico que contribuirá para atingir seus objetivos com 

tema a ser ministrado. Pesquisa o que envolve leitura, reflexão e ação acerca de um 

tema. 

L Pesquisa é buscar em fontes diversificadas novos conhecimentos sobre algum 

assunto. 

 

 

Como podemos verificar, a maioria dos participantes associam o significado de 

pesquisa à busca de informações, novos conhecimentos. Outros concebem pesquisa como 

sendo uma ferramenta que auxilia no processo de ensino e aprendizagem, que o professor 

pode utilizar. E, dois dos participantes abordaram que o conceito de pesquisa está 

associado à reflexão acerca de um tema. As respostas dos participantes sobre os 

significados de pesquisa dialogam com as perspectivas de Rios (2000), Demo (2008, apud 

GIORDANI et al, 2009) e Diniz-Pereira e Lacerda (2009). 

A segunda pergunta, referiu-se à experiência com atividades de pesquisa, dizia 

o seguinte: Durante sua formação inicial, você participou de programas e/ou atividades 

de pesquisa? Se participou, diga qual(is)? As respostas estão abaixo, no quadro 5. 

 

Quadro 5: Resposta dos participantes a respeito da segunda pergunta 
 

Participantes Respostas 

A Praticamente o contato com pesquisa na minha formação inicial se deu somente para 

fins didáticos de aprendizado em matérias como metodologia científica. 

B Não. As atividades de pesquisa ficaram restritas à elaboração de uma monografia. 

C Sim. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq, por 

dois anos, depois fui bolsista da Capes durante o mestrado. 

D Não participei de programas, pois trabalhava. No entanto, por iniciativa própria 

desenvolvi vários projetos. Para tanto, buscava apoio junto aos meus professores que 

me foram solícitos. 

E Não 

F Não 

G Não participei. 

H Não. 

I Não. 

J Não. Mas a leitura possibilitou abrir caminhos na busca de refletir sobre a importância 

da pesquisa na elaboração de projetos de vida e acadêmicos. 

L Programas não, porém, éramos constantemente levados a realizar pesquisas e produzir 

artigos ou resumos dos resultados para publicação em eventos científicos ou na revista 

da faculdade. 
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Sobre a participação em programas e/ou atividades de pesquisa, durante a 

formação inicial, apenas os participantes A, C, D e L responderam que tiveram algum 

envolvimento com pesquisa, porém, como podemos perceber, o participante B, diz que 

não participou de atividades como essa, e não reconhece a escrita da monografia como 

uma atividade de pesquisa. Já, a participante J, relata que não teve oportunidade de 

pesquisa na formação inicial, porém, afirma que a leitura contribuiu para a realização de 

projetos acadêmicos. 

Em seguida, na terceira pergunta, foram questionados sobre o relato dessa 

experiência com pesquisa, a pergunta era: Se você respondeu afirmativamente a questão 

anterior, escreva um breve relato destacando se essa experiência com pesquisa contribuiu 

para sua formação docente. Vamos acompanhar o quadro de respostas a seguir: 

 

Quadro 6: Resposta dos participantes a respeito da terceira pergunta 
 

Participantes Respostas 

A Um trabalho de pesquisa bibliográfica com a finalidade de encontrar referências sobre 

a influência de interferência magnética na queima de H.D.s. 

B Apesar de ser um contato muito superficial com a pesquisa, mesmo assim, me 

possibilitou o acesso e aprofundamento em temas pouco discutidos dentro da grade 

curricular do curso. 

C Sim, muito. A partir da iniciação científica obtive mais clareza para argumentar e 

criticar com fundamentos em algumas teorias, observando a lógica argumentativa por 
traz do raciocínio apresentado. 

D Essas experiências me foram riquíssimas. Aprendi muito mais do que a sala era capaz 

de oferecer. 

E Em branco. 

F Em branco. 

G Em branco. 

H Em branco. 

I Em branco. 

J Na pós-graduação de métodos e técnicas do ensino superior – realizei uma pesquisa 

com os métodos utilizados na alfabetização – destacando as melhores propostas a luz 

dos teóricos. Na pesquisa pós-gestão escolar – tive a oportunidade de elaborar um 

artigo sobre educação de jovens e adultos. Terceira – Mestrado - Pesquisei Os 

Aspectos da história da primeira turma de alfabetização de jovens e adultos, no 

município de Vilhena. Mais atual foi pós em libras – Elaboramos um artigo sobre a 

Educação do Surdo – História, Cultura e a Língua Brasileira de Sinais. 

L Com certeza essas experiências me levaram a compreender a necessidade que a prática 

docente tem de reflexão, aprofundamento teórico e planejamento de novas ações, num 
processo constante de ação-reflexão-ação. 

 

De forma geral, os participantes que haviam respondido que tiveram experiência 

com pesquisa na formação inicial, responderam que essa experiência com pesquisa 

contribuiu para sua formação docente. Os participantes B e D, afirmaram que essas 
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experiências com pesquisa possibilitaram aprendizados que a matriz curricular da 

graduação que cursaram não ofereceu. A participante J, mesmo não tendo experiência 

com pesquisa na graduação, compartilhou as pesquisas que desenvolveu em nível de pós- 

graduação Lato Senso e no mestrado. A participante L, associou a prática da pesquisa ao 

processo de ação-reflexão-ação, trazendo a importância da reflexão associada à realização 

de pesquisa. 

Passemos agora à pergunta quatro, que se refere às possíveis lacunas na 

formação inicial dos participantes do grupo. Foi perguntado: Você destacaria possíveis 

lacunas da sua formação inicial em relação à prática da pesquisa? Se sim, quais? Se não, 

porque você acha que não aconteceram. Segue o quadro com as repostas: 

 

Quadro 7: Resposta dos participantes a respeito da quarta pergunta 
 

Participantes Respostas 

A Sim, vejo que faltou a prática da pesquisa e também com os diferentes tipos de 

pesquisa, como aplicada e básica. 

B Sim. Acredito que o pouco contato com pesquisa influencia diretamente na dificuldade 

na escrita. O pouco incentivo na formação também contribui para um certo 

distanciamento entre a educação e a pesquisa. 

C Não, pois desde o 3º período da graduação participei de grupos de pesquisa. Logo após 

me graduar, entrei diretamente no mestrado, ficando no mínimo, cinco anos 

trabalhando diretamente com pesquisa científica. 

D A falta de apoio para IC de alunos trabalhadores. Claro que isso não me impediu, mas 

foi dificultador. 

E Sim. Na minha formação inicial não tive nenhum incentivo a pesquisa. 

F Na minha formação inicial havia poucos programas de incentivo à leitura e pesquisa, 

exceto a elaboração da monografia, que demanda pesquisa. 

G Não houve prática de pesquisa em minha formação. -Dificuldades em construção de 

projetos de pesquisa. - Construção/ publicação de artigos científicos (dificuldade). 

H Sim, durante minha formação inicial não houve pesquisa. 

I Sim. Acredito que em determinadas situações não consigo encontrar saída no processo 

de ensino. 

J Sim. Acredito que os professores não estavam preparados para ser mediadores nas 

práticas da pesquisa. 

L Acredito que poderia ter sido mais aprofundada e gostaria de ter sido mais incentivada 

e orientada a entrar em um Programa de Mestrado. 

 

Em relação à essa pergunta, apenas uma participante respondeu que não 

considera que houve lacunas em sua formação, pois teve oportunidade com pesquisa 

desde o 3º semestre da graduação. Os outros dez participantes, responderam que sim, a 

formação inicial deixou lacunas, principalmente, associadas à prática da pesquisa, ao 

incentivo à pesquisa. 

Os participantes A, B, E, F, G e H afirmaram que o incentivo a pesquisa foi 

restrito ou inexistente durante sua formação inicial. Alguns esclareceram que não houve 
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nenhuma prática, outros que houve pouco incentivo. A participante D, também relatou 

sobre uma lacuna em sua formação relacionada à pesquisa, porém, em relação à realidade 

dos programas, que, dão preferência àqueles que não têm vínculo empregatício, 

impedindo os que trabalham de participar. 

A quinta pergunta diz respeito a relação entre pesquisa e educação, questionando 

o seguinte: Como você entende a relação entre pesquisa e educação? Abaixo, estão 

descritas as respostas de cada participante. 

 

Quadro 8: Resposta dos participantes a respeito da quinta pergunta 
 

Participantes Respostas 

A Acredito que a prática da pesquisa na educação poderia contribuir tanto para o 

desenvolvimento de novas tecnologias e saberes para a área, quanto pode contribuir 

para o aluno adquirir ou aprimorar seus saberes. 

B Entendo que a primeira vem para aprofundar e solidificar ainda mais a educação. 

Através da pesquisa podemos abordar temas variados, através da interdisciplinaridade 

de maneira natural. 

C No Brasil é muito difícil viver apenas da pesquisa. As principais instituições 

financiadoras de pesquisa estão relacionadas as instituições de ensino, o que leva a 

maior parte dos pesquisadores à docência. 

D Indissociável. 

E A pesquisa e educação devem andar juntas. 

F Fundamental. Sem a pesquisa não há a formação de novos paradigmas e revisão dos 

já existentes. Dizendo de outro modo, a prática docente deve ser alicerçada na 

pesquisa. 

G Acredito que a pesquisa subsidia o ensino em diversas situações, logo elas deveriam 

se relacionar, porém de fato isto acontece muito pouco. 

H Envolvimento maior do aluno no processo ensino-aprendizagem. 

I Acredito ser essencial até porque uma coisa depende da outra. 

J De fundamental importância pois a leitura a reflexão desenvolve o senso crítico do 

sujeito levando a detectar o problema e pesquisar sobre o tema e, propor soluções na 

educação diante da real situação educacional seja na educação básica ou superior. 

L A escola está inserida em um espaço social e os conhecimentos produzidos nela devem 

partir do conhecimento empírico dos alunos e auxiliá-los a solucionar seus problemas 

reais. 

 

Entre as concepções apresentadas sobre a relação entre pesquisa e educação 

pelos participantes, pode-se perceber que consideram a existência da dependência entre 

elas, estão as respostas dos participantes D, E e I. Já os participantes A, B e H elucidaram 

que a relação entre pesquisa e educação contribui de forma significativa para o processo 

de ensino e aprendizagem. 

O participante F, considera que essa relação contribui para a construção de novos 

conhecimentos, e ainda que a pesquisa dá base para a prática do professor. Ainda sobre a 

relação entre pesquisa e educação, os participantes C e G relataram sobre a falta dessa 

interação e a dificuldade de realizar pesquisa no Brasil. Complementando essas 
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abordagens, as participantes J e L afirmaram a contribuição dessa relação para 

desenvolvimento dos envolvido e colaborando com a resolução de problemas 

educacionais e reais. 

A sexta pergunta, refere-se ao entendimento dos participantes em relação à 

prática da pesquisa no curso de Licenciatura em Matemática, questionando: Como você 

entende a prática da pesquisa no curso de graduação, especificamente no curso de 

licenciatura em Matemática? 

 

Quadro 9: Resposta dos participantes a respeito da sexta pergunta 
 

Participantes Respostas 

A A prática da pesquisa no curso em questão praticamente tem sido pouco explorada e 

de forma sistematizada. Entendo que seria muito importante para a vida acadêmica a 

prática da pesquisa, isto para melhorar a quantidade e a qualidade de seu aprendizado 

e também construir, quiçá novos saberes. 

B Primeiro, acredito que a prática da pesquisa possibilita nos graduandos uma facilidade 

maior na escrita. Também através da pesquisa eles podem desenvolver mecanismos e 

instrumentos que venham auxiliar na prática em sala de aula. 

C Não entendo, pois não é minha área. Não compreendo sobre os métodos 

matemáticos, apenas no que concerne à educação de forma geral. Neste caso, jamais 
participei de uma pesquisa neste âmbito. 

D Para qualquer curso de licenciatura essa prática é cotidiana. 

E A prática da pesquisa na graduação é de grande importância para a formação do 

discente pois, o prepara para sua prática docente. 

F Deve ser uma pesquisa teórico-prática, para que o aluno possa inserir o 

conhecimento adquirido, ou, aprenda a inserir esse conhecimento em sala de aula. 

G Entendo que é importante, no entanto vejo dificuldades em executar devido a falhas 

em minha formação. Desta forma vejo um “círculo vicioso”. 

H Que é necessário o envolvimento do aluno com a pesquisa, que nós professores 

precisamos trabalhar a pesquisa como forma de ensino. 

I Vejo como sendo uma alternativa para “preencher” lacunas na formação docente, pois 

assim serão formados professores-pesquisadores e consequentemente isso refletirá na 
sua prática docente no ensino. 

J Precisamos oportunizar aos acadêmicos a iniciação a pesquisa. Cobrar mais no que 

realmente o fará entender o que é a pesquisa, mostrar o caminho – leitura – reflexão – 

ação. Enfim, escrever com propriedade – exercer sua função social. O que posso fazer 

diante da problemática do meu bairro, cidade, estado e país. 

L O aluno da Licenciatura será um futuro professor e a prática docente exige esse 

processo de ação-reflexão e aprofundamento teórico-ação. 

 

Quanto à prática da pesquisa no curso de Licenciatura em Matemática, de forma 

geral, os participantes acreditam que essa prática traz benefícios para a formação inicial, 

dentre eles, os participantes B e E afirmam que a prática da pesquisa vai auxiliar na futura 

prática docentes dos acadêmicos. O participante F afirma que o tipo de pesquisa deve 

relacionar a teoria aprendida com a futura prática, para que possa utilizar o conhecimento 

que está sendo produzido. 



84 
 

 

Dentre os relatos dos professores-formadores, o participante A também apontou 

a relevância da prática da pesquisa para a formação de professores, porém, destaca que 

essa prática tem sido pouco aproveitada. Já o participante G relatou que apesar de 

considerar a prática da pesquisa importante, relata que houve lacunas em sua formação, 

acarretando dificuldades em realizar pesquisa, e, consequentemente cria um “círculo 

vicioso” como ele mesmo coloca. 

Em sua resposta, o professor I aponta a relação da prática da pesquisa com a 

formação docente na perspectiva do professor-pesquisador, contribuindo para a futura 

prática docente dos acadêmicos. 

Considerando as contribuições abordadas pelos professores-formadores, em 

concordância com os relatos acima, referindo-se também ao trabalho social 

desempenhado pelos professores, a participante J afirma que precisamos oportunizar aos 

acadêmicos a prática da pesquisa. No mesmo sentindo, o participante H aborda sobre a 

necessidade de melhorar o incentivo à pesquisa na instituição. 

Também foram questionados em relação a coordenação ou participação em um 

projeto de pesquisa na instituição, a pergunta dizia o seguinte: Você já coordenou, ou 

participou de algum projeto de pesquisa na instituição? Se sim, qual? A seguir, podemos 

conferir as respostas dos participantes: 

 

Quadro 10: Resposta dos participantes a respeito da sétima pergunta 
 

Participantes Respostas 

A Ainda não, pois sou recente na instituição, mas submeti um projeto para área de 

informática e estou aguardando resposta. 

B Sim. PIBID. 

C Sim. Na maior parte projetos de extensão sobre a prática da leitura e apresentação de 

diferentes gêneros textuais. Atualmente participo de um projeto que visa orientar os 

estudantes do ensino médio quanto as normas para elaboração de um trabalho 
acadêmico. 

D Sim. São muitos. 

E Sim. O uso do software no ensino da Matemática. 

F Sim. Em nível médio. Na graduação estou iniciando agora. 

G Sim. Pesquisei sobre alfabetismo funcional em alunos dos primeiros anos dos cursos 

técnicos do IFRO Campus Vilhena. 

H Sim. Participei como colaboradora no projeto de ensino com alunos da graduação no 

desenvolvimento do estágio. 

I Não. 

J Sim. Participei do projeto extensão – Na escola Cecília Meireles – Leitura e escrita – 

No de pesquisa sobre a evasão e reprovação do IFRO como colaboradora. 

L Sim, sobre a permanência e êxito dos alunos do campus. 
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Como podemos perceber, apenas dois participantes responderam que não 

coordenaram e/ou participaram de um projeto de pesquisa. Pode-se perceber que a 

participante H, considerou o projeto de ensino, como sendo um projeto de pesquisa. 

Considerando as repostas dos participantes, verifica-se a diversidade de temas 

que são e que podem ser pesquisados pelo grupo de docentes, uma vez que, ao mesmo 

tempo, estamos envolvidos com o ensino médio, assim, podemos fazer uma ligação entre 

a graduação e o ensino médio. 

A seguir, veremos o quadro respostas referente à oitava pergunta: Você 

considera que há alguma contribuição para sua prática docente a sua participação em 

projeto de pesquisa? Faça um breve relato sobre sua opinião a respeito desta questão. 

Abaixo, verificamos as respostas: 

 

Quadro 11: Resposta dos participantes a respeito da oitava pergunta 
 

Participantes Respostas 

A Sim, acredito que a participação em práticas de pesquisa contribui para o 

aprimoramento da qualidade na docência, bem como para o enriquecimento do rol de 

conteúdos aprendidos. 

B Sim. O contato com a pesquisa abre novas perspectivas e portas para o conhecimento, 

ao mesmo tempo que incentiva o professor a passar isso para seus alunos. 

C Sim. Contribui para minha capacidade de síntese e apresentação sistemática de 

determinados conteúdos, bem como a associação destes a outras disciplinas. 

D Sim, essa vivência melhora muito minha prática docente. Quanto mais estudo e reflito 

sobre o mundo, mais argumentos tenho para apresentar/ discutir/ refletir/ pesquisar 

com meus alunos e com meus colegas de trabalho, bem como, com a sociedade onde 
me insiro. 

E A prática docente deve estar sempre associada as ações desenvolvidas em projeto de 

pesquisa. 

F Com certeza. Participar de um projeto de pesquisa incentiva na busca do 

conhecimento e preenche lacunas que ficaram na formação inicial. 

G Sim. A participação em projetos de pesquisa nos obriga a lermos, estudarmos; não 

deixa cair na rotina de “somente aulas”. Isto garantiria que não caíssemos em 

estagnação e continuamos “incorporando” informações às nossas aulas. 

H Considero sim. Porque a cada momento estamos aprendendo e verificando a 

necessidade dos alunos. 

I Acredito que sim, porque observando docentes que pesquisam e aqueles que não 

pesquisam dá para perceber a diferença dos seus comportamentos diante de 
determinadas situações da prática docente. 

J Considero fundamental, pois adquirir mais conhecimentos acerca do tema possibilita 

refletir sobre a metodologia em sala que melhor possa ser realizada. 

L Sim, pois estou buscando solucionar problemas enfrentados em minha prática. 

 

Com unanimidade, os participantes responderam de forma afirmativa à oitava 

pergunta, que consideram que a participação em projeto de pesquisa contribui para sua 

prática docente. Mesmo os participantes que haviam respondido que não tinham 
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envolvimento com projeto de pesquisa, afirmaram que essa prática traz contribuições para 

a prática docente. 

Os participantes A, C, D e J, esclarecem que a participação em projeto de 

pesquisa contribui para o aprimoramento da prática docente, nas metodologias de ensino 

e aprendizagem, melhorando o entendimento dos conteúdos por parte dos professores e 

alunos. Já os participantes B, G, H e I elucidam que essa prática proporciona novas 

perspectivas, uma mudança de postura ao docente, buscando sempre melhorar, não 

estagnando. No mesmo sentido, o participante E, afirma que essa prática deve estar 

associada à prática docente. E, a participante F, contribui dizendo que a prática em projeto 

de pesquisa, a busca pelo conhecimento, preenche as lacunas da formação inicial. 

Buscando conhecer um pouco sobre os alunos que participam de projeto de 

pesquisa, foi elaborada a nona pergunta, que traz o seguinte questionamento: Você 

percebe alguma mudança nos seus alunos que participam de um projeto de pesquisa 

durante o curso de graduação? Se sim, quais? Abaixo, segue o quadro com as respostas. 

 

Quadro 12: Resposta dos participantes a respeito da nona pergunta 
 

Participantes Respostas 

A Ainda não tive essa experiência, por não conhecer alunos que participam de tais 

projetos. 

B Sim. Geralmente esses alunos tem maior facilidade para se expressar e transmitir suas 

ideias. 

C Sim. Costumam ser mais comprometidos com o curso que fazem e, portanto, mais 

participativos. 

D Sem dúvida há mudanças significativas. A principal, a meu ver, é a mudança de sujeito 

passivo para construtor de suas próprias análises de mundo. 

E Sim. Os alunos dão mais importância as suas práticas, principalmente, quando 

associadas a teoria. 

F Não tenho nenhum aluno que já fez pesquisa, pois trabalho com o 1º período. 

G Tive somente dois alunos que se envolveram com projetos comigo e foram destaque 

em sua turma. Sei de outra turma que passou a se envolver e também se destacou entre 

os demais. 

H Sim. Eles se envolvem mais com o curso, buscando novas metodologias para sua 

aplicabilidade. 

I Em branco. 

J Sim. Um exemplo positivo é o projeto PIBID. Conseguem fazer a relação com a teoria 

e a prática. Melhorando nos aspectos da linguagem, nas apresentações dos trabalhos, 
na escrita e na interação, digo socialização. 

L Em branco. 

 

Em relação à nona pergunta, sete participantes afirmaram que percebe alguma 

mudança nos seus alunos que participam de um projeto de pesquisa durante o curso de 
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graduação. Os outros participantes não responderam, ou não souberam responder por não 

terem tido contato com alunos que participavam de pesquisa. 

Dentre as mudanças percebidas pelos participantes, estão: maior facilidade de 

comunicação, maior envolvimento com o curso, o acadêmico fica mais comprometido 

com sua formação, se destacam em relação aos outros alunos, pois, como a participante 

D comentou, os acadêmicos deixam de ser sujeitos passivos e passam a ser sujeitos ativos 

em sua formação. 

O programa citado pela participante J, o PIBID, como já exposto anteriormente 

nesse trabalho, é um programa de iniciação à docência, e, também contribui na relação 

teoria e prática e no desenvolvimento humano e profissional dos acadêmicos que 

participam. 

Buscando conhecer as definições dos participantes a respeito de professor- 

pesquisador e professor-reflexivo, a décima pergunta dizia o seguinte: Qual a relação que 

você faz entre professor/pesquisador e professor/reflexivo? A seguir, podemos verificar 

o quadro resposta: 

 

Quadro 13: Resposta dos participantes a respeito da décima pergunta 
 

Participantes Respostas 

A No caso do professor-reflexivo, este terá como subsídio somente seu conhecimento 

acadêmico e de livros que lê e estuda. O professor-pesquisador já conta com toda 

experiência adquirida no ato de pesquisar. 

B Em branco. 

C Não acho que há uma relação lógica. Nem todo bom pesquisador é um bom professor, 

ou seja, não possui conhecimentos ou habilidades didáticas para repassar um 

conhecimento ou escolher o melhor método avaliativo, digo, pedagógico para que o 

aluno possa assimilar determinado conhecimento. Observei isto através dos meus 

professores de graduação os quais alguns eram doutores, mas muito prolixos em suas 

explicações. Falta, portanto, a alguns pesquisadores o conhecimento didático. 

Em determinado aspecto a prática da pesquisa pode até auxiliar o docente a construir 

reflexões mais coerentes, utilizando-se da lógica, mas não significa que ele será mais 

claro para o seu público. Além disso, há a questão das ideologias. Não existe 

pesquisador ou docente neutro e, em caso de pensamentos mais ortodoxos, pode tornar 

o professor, pesquisador inflexível. 

D Todo pesquisador é um sujeito que tem por base a reflexão, sendo assim, todo 

professor/ pesquisador é reflexivo sobre suas práticas no mundo. 

E Em branco. 

F A relação deve ser indissociável, não há como refletir sem pesquisar. 

G Em branco. 

H Os dois tem que existir, pesquisador e reflexivo, buscando melhorias com a pesquisa 

e refletindo com os resultados; buscando melhorias para o ensino. 

I Em branco. 
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J Professor/pesquisador e professor/reflexivo. Acredito se é pesquisador já está sendo 

reflexivo. A pesquisa nos (forma) possibilita sermos reflexivos e consequentemente 

elaborarmos projetos de ação diante a situação. 

L Em branco. 

 

 

Em relação à essa pergunta, cinco participantes não responderam, talvez por falta 

de conhecimento, por não ter ouvido esses termos. Dos participantes que responderam, 

quatro consideram que o professor que é pesquisador, também é reflexivo, que não é 

possível realizar pesquisa sem refletir, que essa relação é indissociável. 

Já a participante C, elucida que um não tem relação com o outro, pois o professor 

pode ser pesquisador, mas não ser reflexivo, associando essa reflexão à prática docente, 

à didática dos professores que teve na graduação. E, o participante A, associa o professor- 

reflexivo àquele professor que lê e estuda, baseando-se em seu conhecimento acadêmico 

e considera professor-pesquisador aquele que realiza pesquisa. 

Buscando conhecer a visão dos professores acerca do papel dos docentes que 

atuam nos cursos de licenciatura, foi questionado: No âmbito da formação de professores, 

qual o papel dos professores-formadores diante da realidade das universidades? E diante 

do Ensino Básico? Vejamos a seguir o quadro resposta: 

 

Quadro 14: Resposta dos participantes a respeito da décima primeira 

pergunta. 
 

Participantes Respostas 

A Bem, resumindo o papel do professor-formador deveria ser aquele que coloca as 

demandas da sociedade, seus problemas e indaga as soluções por parte daqueles que 

assumirão o papel de protagonismo na resolução dos problemas demandados. No 

ensino básico, no resumo, o que se pode ver é o que se diz na expressão “vida de 

gado”, e o professor é o “peão” que conduz a “boiada”, situação que deveria ser 

totalmente diferente, e em que o professor deveria ser aquele que oportuniza o 

conhecimento com a finalidade de melhorar tanto o indivíduo, quanto a sociedade. 

B Buscar meios para incentivar os graduandos ou próprios alunos do ensino básico a 

buscar mais conhecimento além daquele ofertado dentro das universidades e escolas. 

C Não compreendi a pergunta. Todo professor não é um formador?! Na minha opinião, 

sim. Neste aspecto, eles não parecem possuir um papel, pois diante da lógica mercantil 

que impera na educação atualmente ele é apenas uma força de trabalho, portanto, uma 

mercadoria. Toda prática inovadora e positiva é coibida, pois o que interessa ao 
mercado e ao estado são apenas índices de aprovação. 

D Percebo esse papel como o de orientadores e incentivadores para práticas da pesquisa 

e reflexão sobre sua formação, sua prática, seu papel social e sobre si, 

independentemente do nível ou modalidade de ensino. 

E O papel dos professores-formadores nas universidades é preparar os educandos nos 

desempenhos de suas atividades e práticas docentes. Já no ensino básico o seu papel 
é desenvolver uma formação crítica e conceitual do educando. 

F O professor-formador deve ser aquele que orienta seus alunos na busca do 

conhecimento, já que não há um saber pronto. 
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G O professor-formador deve ter domínio de seu conteúdo disciplinar e encaminhar seus 

alunos a ter tal domínio, tanto nas universidades quanto no EB. Neste processo pode 

orientar os alunos na construção/ desenvolvimento de projetos. 

H Papel de professor inovador, pesquisador, reflexivo. Sempre em busca do processo 

ensino/aprendizagem do aluno. Fazendo do aluno também reflexivo diante do ensino. 

I Em branco. 

J No início quando li professores-formadores, fiquei a pensar “forte formadores” 

pretendo conversar com você sobre formadores. Quanto ao papel um grande desafio 

para conseguirmos desenvolver competências e habilidades para atuarem felizes e 

capazes na vida pessoal e profissional. Sendo assim, papel fundamental, precisamos 

melhorar o currículo. 

L Em branco. 

 

 

Em suas respostas, os participantes A e C, afirmam que hoje, o professor não 

está fazendo o deveria/poderia fazer, hoje faz o que é “forçado” a fazer, sendo apenas 

uma “força de trabalho”, mas fazendo a reflexão de que o professor formador deveria ser 

aquele que coloca as demandas da sociedade, as suas demandas àqueles que teriam as 

soluções para resolver. 

Os participantes A e H elucidam que o professor formador é aquele que auxilia 

no processo de ensino e aprendizagem, oportunizando o conhecimento. Já os participantes 

B, D, E, F, G e J responderam que o professor formador é aquele que incentiva, que dá 

orientações aos alunos, e que temos o desafio de preparar os alunos para a prática da 

pesquisa e a prática docente. 

 

5.4 Tecendo possibilidades de prática da pesquisa no Curso de Licenciatura em 

Matemática no IFRO/Campus Vilhena 

 
Para atingir os objetivos da presente pesquisa, foram realizados 6 (seis) encontros 

com os participantes, onde discutimos sobre a temática, baseando-nos em teóricos 

apresentados neste trabalho. Ao longo dos encontros e em reuniões realizadas pelo NDE 

do curso, onde os participantes do grupo se faziam presentes, foram compartilhada ações 

que podemos inserir no curso de Licenciatura em Matemática para incentivar a prática da 

pesquisa na formação inicial, para que os acadêmicos tenham a oportunidade de uma 

formação pautada na prática reflexiva e que se tornem professores pesquisadores sobre 

suas práticas, buscando alternativas viáveis para melhorar o ensino e aprendizagem de 

Matemática em todos os níveis de ensino. Assim, seguem as ideias que foram 

compartilhadas e/ou desenvolvidas: 
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 Continuação do grupo constituído para a realização da pesquisa, com o 

objetivo de continuar as discussões sobre a prática da pesquisa na formação inicial e 

efetivar as ações em conjunto; 

 O grupo constituído participar em uma das linhas de pesquisa do grupo de 

pesquisa GPEL do IFRO/Campus Vilhena; 

 Projeto de extensão: Grupo de estudos com Professores de Matemática 

(IFRO/ Estadual/ Municipal) e acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática; 

 Realização de pesquisa colaborativa entre os docentes do curso; 

 Escrita Científica nas Disciplinas: que os professores ensinassem a 

escrever artigo científico em suas disciplinas e que os alunos pudessem publicar nos 

eventos internos do Instituto, para iniciar essas práticas ainda na formação inicial. 

 Incentivo à publicação dos trabalhos produzidos durante o curso em 

eventos ou periódicos; 

 Criação de um grupo com os alunos do curso de Matemática como se fosse 

um Observatório, e que fosse acompanhado por uma das linhas de pesquisa do grupo 

GPEL – Grupo de Pesquisa em Linguagens; 

 Foi inserida uma disciplina optativa no PPC de Licenciatura em 

Matemática com o nome “Pesquisa em Educação Matemática” (Apêndice B), com carga 

horária de 40 horas, e caráter optativo, com o objetivo de discutir com os licenciandos 

sobre os vários assuntos que envolvem a prática docente do educador matemático. Mesmo 

que a disciplina não seja de caráter obrigatório no curso, irá contribuir para o aumento de 

discussões sobre assuntos que permeiam a Educação Matemática. 

 Além dessa disciplina, também foi proposta e inserida no PPC, a disciplina 

“Tópicos de Educação Matemática” (Apêndice C), essa disciplina foi proposta em uma 

das reuniões do NDE, foi aceita em discussão local, e, quando houve discussão com outro 

campus que também oferta o curso de Licenciatura em Matemática, foi discutido e 

também foi aceita, que tratava a respeito da reformulação do PPC, e, foi sugerido por mim 

e uma participante do grupo, tomando como referência o curso de Licenciatura em 

Matemática da UNIR, abordando sobre um breve histórico da Educação Matemática no 

Brasil e no mundo, Modelagem Matemática, Jogos e o uso de materiais concretos, e 

também, sobre EtnoMatemática; 

 Proposta de que algumas aulas de sábado sejam planejadas, de forma que 

os professores e as turmas se organizem para ler e discutir junto sobre artigos que tratam 
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de temas como: formação inicial e continuada de professores, prática docente do professor 

de Matemática, ensino e aprendizagem de Matemática, entre outros que forem propostos; 

 Criação da Semana de Licenciatura em Matemática – SELIMAT, 

buscando valorizar e fortalecer a identidade do curso. A I SELIMAT será nos dias 20, 21 

e 22 de novembro de 2017, e tem como tema uma das discussões que uma participante 

trouxe em encontros do grupo e em reuniões do NDE: “A identidade do licenciado em 

Matemática: Quem estamos formando? Para quem estamos formando?", com o objetivo 

de promover discussões sobre o perfil do curso de Licenciatura em Matemática, os 

desafios e as possibilidades na formação de professores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Essa pesquisa teve como objetivo identificar as concepções dos professores e 

técnicos do apoio pedagógico do curso de Matemática acerca da pesquisa na formação 

inicial e da prática docente. Participaram da pesquisa dezesseis colaboradores, entre 

docentes e técnicos do apoio pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática do 

IFRO/ Campus Vilhena. Assim, foi possível listar algumas considerações a partir das 

discussões nos encontros realizados, visando contribuir para a temática estudada. 

A pesquisa realizada possibilitou muito aprendizado sobre a prática da pesquisa 

na formação inicial. Pode-se conhecer a realidade da instituição acerca dessa temática, 

além dos desafios e possibilidades para efetivar a prática da pesquisa. O grupo 

possibilitou que conhecêssemos nossas práticas, nossas angústias e experiências. Vimos 

que são realizados trabalhos em sala de aula que não são divulgados nem compartilhados, 

e percebemos o quão rico são esses momentos em grupo, compartilhando, estudando e 

refletindo sobre nossa prática, nossa realidade. 

As respostas encontradas nos questionários possibilitaram conhecer melhor os 

colaboradores da pesquisa. Retomando as questões abordadas, pode-se compreender que 

a maioria dos participantes associam o significado de pesquisa à obtenção de novos 

conhecimentos, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. Sobre a participação 

em programas e/ou atividades de pesquisa durante a formação inicial, poucos tiveram 

essa oportunidade e disseram que essa experiência contribuiu para sua formação docente. 

Outros participantes, mesmo não tendo experiência com pesquisa na graduação, 

afirmaram que as pesquisas realizadas na pós-graduação Lato Sensu e no mestrado 

contribuíram para sua formação, e reconheceram a relevância dessa prática para a 

formação inicial. 

Por meio das respostas do questionário, foi possível investigar algumas lacunas 

que os professores do grupo identificam na formação inicial, principalmente associadas 

ao incentivo e à prática da pesquisa. Afirmaram que houve pouco ou nenhum incentivo e 

oportunidade de prática da pesquisa durante a graduação, e que os programas de pesquisa 

dão preferência àqueles que não têm vínculo empregatício, não oportunizando essa 

prática a todos os acadêmicos. 

Sobre a relação entre pesquisa e educação, pode-se concluir que os participantes 

consideram uma relação de dependência entre elas e que contribui de forma significativa 

para o processo de ensino e aprendizagem. No mesmo sentido, sobre a prática da pesquisa 
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no curso de Licenciatura em Matemática, os participantes acreditam que essa prática pode 

auxiliar na futura prática docente dos acadêmicos em formação, e que a pesquisa 

desenvolvida ao longo do curso deve relacionar a teoria aprendida com a profissão, 

utilizando o conhecimento que está sendo construído. 

Em relação ao professor-pesquisador e o professor-reflexivo, a maioria dos 

colaboradores que responderam afirmam que o professor que é pesquisador também é 

reflexivo, que não é possível realizar pesquisa sem refletir, que essa relação é 

indissociável. Assim, mesmo os participantes que não tiveram envolvimento com projeto 

de pesquisa, consideram que essa experiência contribui para o aperfeiçoamento da prática 

docente. 

No âmbito da formação de professores, os participantes elucidam que o papel dos 

professores-formadores diante da realidade das universidades e do ensino básico é o de 

orientar os alunos, incentivá-los, e que temos o desafio de preparar os alunos para a prática 

da pesquisa e a prática docente. Assim, afirmam a necessidade de melhorar o incentivo à 

pesquisa na instituição. 

Assim, as ações propostas pelo grupo foram sugeridas a partir das concepções, 

experiências e discussões nos encontros. Mesmo não tendo a participação de todos os 

docentes nos primeiros encontros, acredito que, com a participação de alguns professores 

do curso podemos iniciar um trabalho inserindo a prática da pesquisa, levando-se em 

consideração que formar um professor de Matemática que pesquisa e reflete sobre sua 

prática e para a sua prática poderá contribuir para atingirmos mais êxito no ensino e 

aprendizagem de Matemática. 

Pôde-se perceber a vontade dos participantes em estar nos encontros, mesmo não 

tendo tido a experiência com pesquisa durante a formação inicial, e empenho dos docentes 

em buscar e refletirem sobre essa possibilidade para o curso de licenciatura. Então, é 

importante ver que os docentes estão preocupados com a sua formação e com a formação 

dos acadêmicos, de proporcionar uma formação diferenciada, mesmo que eles não 

tenham tido a formação que vão oferecer, afinal, com o tempo, a prática docente precisa 

ser reformulada, o docente deve estar em constante reflexão, buscando melhorar sua 

prática. 

Considero que a continuação do grupo constituído é a principal ação resultante 

dessa pesquisa, pois, a partir do grupo, assim como apresentado anteriormente, 

poderemos continuar as discussões sobre o contexto da pesquisa na formação inicial, 

planejar e realizar atividades que promovam a pesquisa. Nesse sentido, após a realização 
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do 6º encontro, agradeci a colaboração de todos que participaram da pesquisa, dos 

encontros, das discussões, pelas experiências e ideias compartilhadas, e perguntei como 

foi a experiência de participar de um grupo de estudos até o momento, uma participante 

respondeu que: 

Gostei bastante de participar. Não pude estar presente em todas as reuniões, 

pena. Esse grupo deve continuar sim. E creio que trará grandes produções para 

nosso grupo de pesquisa, o GPEL, pois há linhas de pesquisa, cuja temática 

contempla muito bem as discussões desse grupo de estudos. 
 

Assim, lembrei também que temos um grupo muito forte e cheio de ideias, 

compartilhamos algumas nos encontros, e vamos continuar compartilhando e realizando, 

afinal, a pesquisa do mestrado está concluindo, mas o grupo irá continuar. E, com outra 

sugestão dada, do grupo participar em uma das linhas de pesquisa do grupo de pesquisa 

GPEL do IFRO/Campus Vilhena, acredito que irá fortalecer as discussões, continuando 

a rotina dos encontros possibilitando a realização do planejamento das ações. 

Também foi proposta a criação de um grupo com os alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática como se fosse um Observatório, e que fosse acompanhado 

por uma das linhas de pesquisa do grupo GPEL – Grupo de Pesquisa em Linguagens. 

Essa ação possibilitará aos acadêmicos em formação inicial conhecer o funcionamento de 

um grupo de pesquisa, e se envolver em atividades e ações do grupo, enriquecendo sua 

formação. 

Em relação a criação do Projeto de Extensão: Grupo de estudos com Professores 

de Matemática (IFRO/ Estadual/ Municipal) e acadêmicos do curso de licenciatura em 

Matemática, oportunizará a interação entre licenciandos e licenciados, discutindo sobre 

desafios e possibilidades na formação de professores de Matemática. 

Uma das propostas sugeridas foi a de promover Escrita Científica nas Disciplinas 

e o incentivo à publicação dos artigos desenvolvidos nas disciplinas, essa ação, assim 

como contribuiu para minha formação, acredito que irá contribuir para a formação inicial 

dos acadêmicos e professores envolvidos também, promovendo a articulação entre teoria 

e prática, trazendo a pesquisa como um eixo formativo na formação de professores. 

Todas essas propostas podem contribuir para uma das ações apontadas pelo 

grupo, que é a realização de pesquisa colaborativa entre os docentes do curso, e também 

com acadêmicos. 

Em relação à proposta da disciplina Pesquisa em Educação Matemática, ela foi 

elaborada e aceita pelo grupo de docentes do IFRO/Campus Vilhena, mesmo por aqueles 

que não estão participando dos encontros. Assim, pode-se constatar que as discussões do 
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grupo permearam as discussões de colegiado e NDE, e foi além, pois estamos efetivando 

ações para o curso de licenciatura dando essa possibilidade para os alunos em formação. 

A disciplina será de caráter optativo, mas termos essa disciplina na grade, uma disciplina 

que discutirá sobre Pesquisa e Educação Matemática, que se propõe discutir, fomentar 

essa interação dos teóricos da área, com os acadêmicos, já é um início para uma mudança 

de prática, para uma nova oportunidade de formação de professores. 

A respeito da disciplina “Tópicos de Educação Matemática”, no início, houve 

um pouco de resistência do grupo, pois não queriam tirar e/ou reduzir disciplinas de 

Matemática do PPC, não viam essa possibilidade de tirar algumas para colocarmos 

tópicos de discussão da educação Matemática, por exemplo. Conforme as reuniões foram 

passando, nos encontro do grupo e nas reuniões do colegiado, as discussões foram 

crescendo, e pode-se perceber que os colegas foram se identificando com essa angústia 

também, das lacunas da formação que tivemos, e do preparo para a prática docente, 

principalmente, considerando que o curso de licenciatura ainda tem um formato muito 

parecido com o bacharelado, e não deve ser essa proposta de um curso de licenciatura, 

ele tem que ter identidade própria, e buscando a sua identidade própria é que foram 

propostas duas disciplinas que fossem voltadas para a educação Matemática. Essa ação 

foi defendida fortemente, essa discussão no grupo e foi aceita. 

A proposta de em algumas aulas de sábado serem planejadas, e utilizadas para 

leitura e discussão de artigos que tratam de temas pertinentes à formação de professores 

e à prática docente, envolverá professores e acadêmicos do curso em um diferenciado 

ambiente formativo, promovendo o aprendizado de forma dinâmica. 

A criação de um evento específico para o curso, a Semana de Licenciatura em 

Matemática – SELIMAT, irá valorizar e fortalecer a identidade do curso, promover a 

interação entre acadêmicos e professores com discussões pertinentes ao curso de 

Licenciatura em Matemática, os desafios e as possibilidades na formação de professores. 

Os eventos são espaços formativos, e os envolvidos poderão socializar e pesquisas 

desenvolvidas no curso. 

Outra reflexão que devemos fazer, refere-se ao perfil do Curso de Licenciatura 

em Matemática, que deve se distanciar do bacharelado, seguindo as orientações da 

legislação e, mudando paradigmas, não podemos apenas reproduzir nossa formação, 

precisamos refletir na ação, para a ação e sobre a ação. E, essa afirmação de se reconhecer 

professor influencia na busca pelos sentidos ao longo da vida acadêmica, ajuda a ter mais 

foco e determinação no caminho a ser seguido. 
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Participar do grupo contribuiu para a minha formação, e acredito que contribuiu 

para formação continuada dos docentes que estavam participando também. O grupo 

atingiu os seus objetivos no sentido de promover as discussões e a interação com os 

docentes. Assim, percebemos a importância de continuar o grupo que foi criado e, como 

uma das propostas sugere, é importante também convidar alunos para participarem dessas 

discussões que estamos fazendo no grupo, promovendo assim a interação entre docentes 

e alunos refletindo sobre assuntos que permeiam a formação de professores de 

Matemática. Portanto, o grupo de estudos ele é um ambiente formativo indireta na prática 

profissional uma vez que os encontros acontecem no ambiente de trabalho com colegas 

de trabalho e refletindo sobre as dificuldades e as possibilidades na realidade na qual 

estamos inseridos. 

A partir da pesquisa realizada, podemos afirmar que a pesquisa pode ser uma 

possibilidade de articulação entre teoria e prática, e não precisa nem deve ser iniciada 

apenas nos cursos de mestrado e doutorado, pois na graduação temos muito campo de 

pesquisa, e oportunidades onde podemos realizar pesquisas pertinentes a acadêmicos e 

professores. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a necessidade de incentivar e oportunizar a prática 

da pesquisa desde o início do curso de licenciatura, integrando a pesquisa às disciplinas 

do curso, e com a realidade das escolas. Vale lembrar também, da carência e dificuldades 

enfrentadas por professores da educação básica, que, devido à carga horária de trabalho e 

a rotina intensa de sala de aula não permite nem promove essa interação do docente com 

o conhecimento científico, assim, considerando as contribuições da prática da pesquisa 

para a prática docente, as políticas de incentivo à pesquisa merecem ser discutidas e 

melhoradas afim de promover maior número de pesquisas envolvendo professores da 

educação básica. 

Ainda em relação às ações voltadas a prática da pesquisa, pensando em melhorar 

o envolvimento dos docentes do curso de Licenciatura em Matemática com atividades de 

pesquisa, destacamos a importância de se promover mais discussões e reflexões acerca 

do tema, além de formação continuada aos docentes, considerando que muitos não 

tiveram oportunidade de práticas de pesquisa durante a graduação, possibilitando maior 

interação dos docentes com o conhecimento matemático e sua prática docente. Assim 

como o grupo, um curso de formação continuada sobre práticas de pesquisa também pode 

trazer mais segurança ao docente na realização desse tipo de atividade. 
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Portanto, cabe ressaltar que essa temática precisa ser mais discutida no âmbito 

da formação de professores, por se tratar de uma prática que ainda não é comum aos 

cursos de formação de professores nem à prática docente. Todavia, com o tempo, vamos 

buscando novas ações, lembrando sempre que o importante é não estagnar. Realizar 

pesquisa não é fácil, mas possibilita alcançar novas oportunidades. 
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APÊNDICE A 

 
 

QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL 

Prezado(a) participante do Grupo de Estudos sobre Pesquisa na Formação 

Docente. 

Este questionário aberto foi elaborado para que você possa apresentar algumas 

ideias sobre o que estamos estudando, e, tem o objetivo de coletar dados para a pesquisa 

“Pesquisa na Formação Docente: Uma Proposta de Ação para Integrar a Prática da 

Pesquisa à Formação Inicial de Professores de Matemática”. Não é necessário que você 

se identifique. Você pode utilizar o verso da folha para responder, apenas identifique a 

questão. Desde já, agradeço sua participação. 
 

1) Com suas palavras defina o que é pesquisa. 

 
 

2) Durante sua formação inicial, você participou de programas e/ou atividades de 

pesquisa? Se participou, diga qual(is)? 

 
3) Se você respondeu afirmativamente a questão anterior, escreva um breve relato 

destacando se essa experiência com pesquisa contribuiu para sua formação docente? 

 
4) Você destacaria possíveis lacunas da sua formação inicial em relação à prática da 

pesquisa? Se sim, quais? Se não, porque você acha que não aconteceram. 

 
5) Como você entende a relação entre pesquisa e educação? 

 
 

6) Como você entende a prática da pesquisa no curso de graduação, especificamente no 

curso de licenciatura em Matemática? 

 
7) Você já coordenou, ou participou de algum projeto de pesquisa na instituição? Se sim, 

qual? 

 
8) Você considera que há alguma contribuição para sua prática docente a sua participação 

em projeto de pesquisa? Faça um breve relato sobre sua opinião a respeito desta questão. 

 
9) Você percebe alguma mudança nos seus alunos que participam de um projeto de 

pesquisa durante o curso de graduação? Se sim, quais? 
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10) Qual a relação que você faz entre professor/pesquisador e professor/reflexivo? 

 
 

11) No âmbito da formação de professores, qual o papel dos professores-formadores 

diante da realidade das universidades? E diante do Ensino Básico? 



105 
 

 

APÊNDICE B 

 
 

Ementa da Disciplina Optativa – Pesquisa em Educação Matemática 
 

 
PLANO DE DISCIPLINA 

Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Disciplina: Pesquisa em Educação Matemática (optativa) Código: N 

CH Teórica: 40 CH Prática: CH Total: 40 

Núcleo de Formação: N Período: 

Disciplinas Pré-requisito: 

Ementa: 

A Educação Matemática como campo profissional e científico. Tendências temáticas e 

metodológicas em Educação Matemática. Metodologia da pesquisa em Educação 

Matemática. Elaboração e apresentação de pesquisa em Educação Matemática. 
Referências Bibliográficas Básicas 

D‟AMBRÓSIO, Ubiratan. EtnoMatemática - elo entre as tradições e a modernidade. 4ª ed. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

D‟AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: Da teoria à prática. 23ª ed. Campinas, 

SP: Papirus, 2012. 

MENDES, Iran Abreu. Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes 

cognitivas na aprendizagem. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

Referências Bibliográficas Complementares 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Pesquisa em educação Matemática: concepções e 

perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Filosofia da educação Matemática: fenomenologia, 

concepções, possibilidades didático-pedagógicas. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 

D‟AMBRÓSIO, Ubiratan. Da realidade à ação: reflexões sobre educação e Matemática. 

São Paulo: Summus; Campinas: Ed. da Universidade Estadual de Campinas, 1986. 

D‟AMORE, B. Elementos de didática da Matemática. São Paulo: Editora Livraria da 

Física, 2007. 

PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender Matemática. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2013. 

PAIS, L. C. Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. 3 ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

PIMENTA, Selma Garrido; GONÇALVES, Carlos Luiz. Revendo o ensino de 2º grau: 

propondo a formação de professores. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1992. 
SMOLE, K. S. [et al]. Jogos de Matemática: de 1º a 3º ano. Porto Alegre: Grupo A, 2008. 
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APÊNDICE C 

 
 

Ementa da Disciplina – Tópicos de Educação Matemática 
 

 
PLANO DE DISCIPLINA 

Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Disciplina: TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Código: 40 

CH Teórica: 40 CH Prática: 0  

Núcleo de Formação: N  

Disciplinas Pré-requisito: 

Ementa: 

Educação Matemática: breve histórico no Brasil e no mundo; Modelagem Matemática; Jogos 

e o uso de materiais concretos; EtnoMatemática. 

Referências Bibliográficas Básicas 

D‟AMBRÓSIO, Ubiratan. EtnoMatemática - elo entre as tradições e a modernidade. 4ª ed. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

D‟AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: Da teoria à prática. 23ª ed. Campinas, 

SP: Papirus, 2012. 

MENDES, Iran Abreu. Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes 

cognitivas na aprendizagem. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009. 

Referências Bibliográficas Complementares 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Pesquisa em educação Matemática: concepções e 

perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Filosofia da educação Matemática: fenomenologia, 

concepções, possibilidades didático-pedagógicas. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 

D‟AMBRÓSIO, Ubiratan. Da realidade à ação: reflexões sobre educação e Matemática. 

São Paulo: Summus. Campinas: Ed. da Universidade Estadual de Campinas, 1986. 

PAIS, Luiz Carlos. Ensinar e aprender Matemática. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2013. 
SMOLE, K. S. [et al]. Jogos de Matemática: de 1º a 3º ano. Porto Alegre: Grupo A, 2008. 
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APÊNDICE D - Parecer Consubstanciado do CEP  

 
 

 

 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: A  PRÁTICA DA  PESQUISA NA  FORMAÇÃO INICIAL DE  PROFESSORES: 
uma 

proposta para o Curso de Licenciatura em Matemática do IFRO/ Câmpus Vilhena 
 

Pesquisador: Jaquelyne Macedo Ortega 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 53019415.7.0000.5300 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 1.524.110 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de protocolo de pesquisa apresentado por Jaquelyne Macedo Ortega, sendo o Projeto 

apresentado ao curso de Mestrado Profissional em Educação Escolar do Núcleo de Ciências Humanas 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia para avaliação no processo seletivo. Não fica claro se a 

pesquisadora é aluna do programa. 

Objetivo da Pesquisa: 

Elaborar uma proposta de inserção da prática da pesquisa na formação inicial de professores de 

Matemática, juntamente com professores formadores do curso de Matemática, do IFRO, campus 

Vilhena, a partir da análise das concepções a ações acerca da pesquisa na formação inicial e da prática 

docente, contribuindo assim para o desenvolvimento das pesquisas educacionais que envolvem essa 

temática. Secundários: Estudar os teóricos que abordam a pesquisa na formação docente; • Constituir 

um grupo cooperativo para discutir a importância da pesquisa para a 

formação inicial de professores de Matemática; • Identificar quais as concepções que os professores 

integrantes do grupo têm em relação ao significado de pesquisa; • Investigar as possíveis lacunas que os 

professores do grupo identificam na formação inicial; • Conhecer quais ações dos professores do grupo 

diante da prática da pesquisa e a prática docente; • Analisar qual 

 

 

  

mailto:cep.unir@yahoo.com.br
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a visão dos professores de Matemática sobre as condições da prática da pesquisa no contexto da 

licenciatura em Matemática; • Compreender qual a concepção dos professores do grupo sobre a 

contribuição da prática da pesquisa na formação inicial dos futuros docentes de Matemática e na prática 

docente, a partir dos estudos e discussões desenvolvidas nos encontros; • Apresentar um plano de ação 

elaborado com professores do curso de Matemática para promover a prática da pesquisa na formação 

inicial; • Elaborar um livro com os relatos dos professores do grupo e as perspectivas de cada um em 

relação à pesquisa na formação inicial. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Causar constrangimento ao colaborador ao responder as perguntas do questionário e/ou entrevista, o 

colaborador pode querer desistir da pesquisa. 

Benefícios: 

Ao participar dos encontros, os docentes poderão refletir sobre suas práticas e poderemos elaborar 

juntos uma proposta de ação para inserir a prática da pesquisa à formação inicial de professores de 

Matemática. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A metodologia utilizada será a pesquisa-ação, pois compreende-se como uma prática que oportuniza aos 

participantes da pesquisa amadurecerem ao longo do processo, pois “cria uma forma de aprendizagem 

colaborativa, onde os grupos aprendem a mudar a partir do próprio processo de efetuar 

transformações, estudando esse processo e as suas conseqüências, bem como elaborando novas 

tentativas de mudanças” (KEMMIS, 1993 apud JORDÃO, 2004). Sobre a perspectiva da pesquisa-

ação para a formação de professores, Zeichner (1993) afirma que “o principal desafio dos formadores 

de professores é ajudar os alunos em formação a desenvolver a disposição e as habilidades para 

enxergar as conexões entre a sala de aula e os contextos social e político nos quais ela se insere” (apud 

JORDÃO, 2004, p. xx). Inserido no âmbito do ensino superior, o presente projeto de pesquisa busca 

compreender as concepções e ações de professores da educação básica e de professores-formadores 

sobre a prática da pesquisa na formação inicial de professores de Matemática, em concordância com 

Moron que define concepção “como uma maneira própria de cada indivíduo ou de cada professor 

elaborar, interpretar, representar suas idéias e de agir” (1999, p. 92). Os colaboradores da pesquisa serão 

docentes do Instituto Federal de Rondônia, campus Vilhena/RO, que atuam no Curso de Licenciatura 

em Matemática. Serão realizados encontros com os docentes, para promover a discussão sobre a 
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prática da pesquisa na formação inicial, e, para isso, será organizado um cronograma para realização 

desses encontros com o objetivo de possibilitar a participação dos integrantes que serão voluntários. A 

coleta de dados será feita através de um questionário individual com todos os participantes da pesquisa, 

contendo perguntas de caráter subjetivo, tendo como princípio a definição de questionário dada por 

Fiorentini e Lorenzato (2006) como um dos instrumentos de coleta de informação mais tradicional. Será 

utilizada a entrevista semi-estruturada, focando os aspectos pertinentes ao objeto da investigação, uma 

vez que, segundo Lüdke e André (1986) esse instrumento de coleta de dados permite correções, 

esclarecimentos e adaptações que o torna sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas. 

Também farão parte da coleta de dados: diário de campo, diários individuais das reuniões, gravação em 

áudio de algumas reuniões, relatos dos integrantes sobre a importância da prática da pesquisa na 

formação inicial. Dessa forma, será possível realizar um estudo sobre a prática da pesquisa na formação 

inicial de professores de Matemática, analisando e compreendendo as concepções e ações dos integrantes 

do grupo. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresenta folha de rosto devidamente preenchida e assinada. Termo de anuência do IFRO devidamente 

assinado, para realização da pesquisa. Projeto detalhado com instrumento de coleta de dados. TCLE 

atende a resolução 466/12. Cronograma adequado. 

Recomendações: 

ver item Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após análise recomendo a aprovação do protocolo. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 

 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 17/03/2016  Aceito 
do Projeto ROJETO_649461.pdf 21:31:04  

TCLE / Termos de TCLE_Mestrado.doc 17/03/2016 Jaquelyne Macedo Aceito 
Assentimento /  21:27:59 Ortega  

Justificativa de     

Ausência     
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Continuação do Parecer: 1.524.110 

 
Folha de Rosto Folha_de_Rosto.pdf 17/03/2016 

21:26:37 
Jaquelyne Macedo 
Ortega 

Aceito 

Outros Carta_de_Anuencia_IFRO.PDF 30/12/2015 Jaquelyne Macedo Aceito 
  18:10:54 Ortega  

Outros Instrumental_Relatos_individuais.doc 30/12/2015 Jaquelyne Macedo Aceito 
  18:09:34 Ortega  

Outros Instrumental_Roteiro_entrevista.doc 30/12/2015 Jaquelyne Macedo Aceito 
  18:08:45 Ortega  

Outros Instrumental_Questionario.doc 30/12/2015 Jaquelyne Macedo Aceito 
  18:08:05 Ortega  

Projeto Detalhado / Projeto_de_Pesquisa.doc 30/12/2015 Jaquelyne Macedo Aceito 
Brochura  18:06:58 Ortega  

Investigador     

Cronograma CRONOGRAMA.docx 30/12/2015 Jaquelyne Macedo Aceito 
  18:06:18 Ortega  

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

PORTO VELHO, 02 de Maio de 2016 

 
 

Assinado por: 

Edson dos Santos Farias 

(Coordenador) 
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