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Resumo 

 
As experiências profissionais vivenciadas nos quatro anos de vigência do projeto Observatório da 

Educação – UFSCar foram diversificadas e vem corroborar neste artigo os pressupostos do mesmo 

projeto. A diversidade presente nos ambientes de trabalho, interesses dos envolvidos, regiões de 

abrangência – que ultrapassam as fronteiras da Universidade e seu campus em São Carlos – se mostra em 

seus integrantes e também em pesquisadores que já passaram pelas edições anteriores do Enrede. Nesta 

perspectiva tratamos desta trajetória formativa e trazemos alguns conceitos que se somam as experiências 

anteriores e mostram novos horizontes para estudo/atuação profissional. Discutimos questões acerca de 

Currículo, ente fundamental no processo de amadurecimento proporcionado pelo Observatório da 

Educação, desde as primeiras angústias/propostas em sala de aula frente as reformulações curriculares 

estaduais de 2008/9 em São Paulo. E que se projetam com o ingresso em novos ambientes profissional e 

acadêmico. 
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2009-2012: A formação de uma rede híbrida 

 

 O projeto Observatório da Educação – UFSCar/CAPES
2
 foi gestado por um 

grupo de professores da UFSCar liderado pela professora Maria do Carmo de Sousa
3
 em 

2008, tendo suas atividades iniciadas em 2009. O período de vigência deste projeto foi 

marcado por uma série de mudanças tanto acadêmicas quanto profissionais, que 

descrevo nesta primeira parte do artigo com a pretensão de torna-las significativas, o 

quanto possível, para um entendimento do projeto e sua contribuição na minha 

formação. 

Os anos de 2008 a 2010 foram marcados pelo curso de Mestrado na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) conciliados ao trabalho de Professor no 
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Magistério Estadual Paulista. Foi um período de intensa reflexão e leituras que 

culminariam na Dissertação de Mestrado. 

 No ano de 2009, a convite de professores do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Exatas (PPGECE), envolvi-me junto a outros estudantes da 

graduação e professores da Educação Básica no início do Projeto Observatório da 

Educação-UFSCar/Capes.  

A participação nesta equipe de trabalho propiciou uma nova etapa de reflexão 

mais elaborada acerca de formação de professores e Produto Educacional, em particular 

na elaboração da dissertação do Mestrado, conforme pontuo na mesma: “Muitas 

reflexões presentes neste trabalho e, mais importante que isso, que constarão de 

estudos futuros e de uma prática profissional mais comprometida emergiram de 

discussões e sugestões dos membros do projeto Observatório da Educação e do 

GEM/UFSCar.” (GOMES, 2010, p. 128) 

 O Objetivo principal deste grande trabalho que concluímos agora no final de 

2012 é a criação do NIPEM-UFSCar (Núcleo Interativo de Pesquisa em Ensino de 

Matemática), que pretende se constituir num espaço permanente de formação 

continuada de professores da rede pública de ensino, onde estes podem trocar 

experiências com os graduandos e docentes da Universidade e vice-versa.  

 O Projeto também objetiva a criação de uma Rede Investivativa entre todos estes 

agentes mencionados, de acordo com Souza et al (2008). Pretende-se 

 

Pesquisar, por meio do estudo LONGITUDINAL de uma rede 

investigativa constituída por mestrandos, licenciandos e 

professores de Física e Matemática da escola pública, o 

itinerário da inovação educacional, a partir do desenvolvimento, 

implementação e AVALIAÇÃO de produtos educacionais. A 

instrumentalização do processo ensino-aprendizagem da Física 

e da Matemática, na educação básica, será assumida na 

perspectiva situada e participativa da pesquisa. O trabalho será 

conduzido dentro das linhas de pesquisa do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Exatas da UFSCar. O 

processo da investigação participante contemplará a 

profissionalização crítico-reflexiva e o trabalho coletivo dos 

professores.  (p. 109) 

 

 As características do projeto iam ao encontro (e foram projetadas para tal) de 

uma pesquisa de Mestrado mais concreta, elaborada e pautada em referenciais, já que o 

objetivo do Programa de Mestrado era justamente a elaboração de um Produto 



Educacional que fizesse sentido perante a prática de sala de aula do estudante-

pesquisador. 

 Assim, o ano de 2009 foi marcado por intensas discussões no grupo de 

professores que inicialmente constituiu a rede proposta pelo projeto com o propósito 

particular de fundamentar a pesquisa em sala de aula, que estava em andamento. Para 

sua consolidação, aliaram-se a estas discussões as reuniões com o Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação Matemática da UFSCar (GEM-UFSCar). Este grupo é formado 

por docentes da Universidade, alunos de Pós-Graduação em Educação, Graduação em 

Matemática, professores da Educação Básica e de outras instituições e demais 

interessados. 

 A colaboração de tais grupos e profissionais envolvidos foi determinante para a 

conclusão exitosa do trabalho de Mestrado, defendido em julho de 2010
4
. A dissertação 

trata de uma Investigação sobre a Própria Prática (Ponte, 2002) a partir de Folhas de 

Atividades sobre Semelhança de Figuras Planas na 8ª série do Ensino Fundamental, 

sendo elaborada, aplicada e analisada com estudantes de uma escola pública da cidade 

de São Carlos. 

 O trabalho foi orientado pelo professor José Antonio Salvador
5
, do 

Departamento de Matemática da UFSCar (DM-UFSCar) e intitulado “Uma proposta de 

ensino envolvendo Geometria Fractal para o estudo de Semelhança de Figuras Planas”. 

Trazíamos o apelo visual que a Geometria Fractal a partir de atividades com material 

concreto proporciona para mobilizar os estudantes e professor no aprendizado de 

conceitos de Geometria Plana e Semelhança de Figuras, presente no currículo da 8ª série 

do Ensino Fundamental.  

 Como conclusões é importante destacar o forte empenho e mobilização dos 

estudantes para o desenvolvimento das atividades, bem como os indícios de 

aprendizagens encontrados e o fortalecimento da identidade profissional do professor. 

 

Ainda de  acordo  com  os  pressupostos  do  Observatório  da  

Educação UFSCar, acreditamos na importância deste trabalho  

no fortalecimento  das relações e  aproximação  da  

universidade  com  a  escola  pública  pesquisada.  Uma 

pesquisa realizada  pelo  professor  da  escola  juntamente  com  

a  universidade  é  vista  pela escola  e  sua  comunidade  como  
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um  auxílio  que  a  universidade  oferece  e  uma preocupação 

desta com uma educação de qualidade. (GOMES, 2010, p.129) 

 

 A importância dos grupos de trabalho no Observatório, contudo, não se 

restringia ao objetivo particular da conclusão do curso de Mestrado. Era necessário que 

todos participassem ativamente das discussões e as levassem a seus ambientes de 

trabalho vislumbrando um trabalho reflexivo e coletivo de professores que culminasse 

no aprendizado de seus estudantes. 

Assim, as reuniões presenciais do ano de 2009, onde eu atuei como bolsista (nos 

anos seguintes continuei participando a distância) trouxeram a possibilidade de 

conhecer o trabalho de outros professores da Educação Básica, nas áreas de Matemática 

e Física, estudantes da graduação e da pós-graduação do PPGECE. 

 Estes novos contatos e a apresentação de suas atividades e propostas de pesquisa 

foram naturalmente formando grupos de trabalho colaborativos no ambiente do Projeto. 

Aos professores coordenadores cabia organizar as discussões entre estes grupos, sugerir 

material bibliográfico para pesquisa e viabilizar projetos de Iniciação Científica, 

Extensão, Trabalhos de Conclusão de Curso e Dissertações. 

 No contexto em que vivia da implantação de uma nova Proposta Curricular 

Estadual
6
, elaboramos após estudos e discussões, em 2010 e 2011, dois trabalhos 

conjuntos que foram apresentados respectivamente no ENEM
7
 e CIAEM

8
.  

Estes trabalhos convergiram então, para a experiência que havíamos conquistado 

graças ao trabalho no Observatório, de onde extraímos vivências, referenciais e 

desenvolvemos projetos e parcerias que exemplificam concretamente o objetivo do 

NIPEM e da Rede Investigativa.  

Pretendemos no momento mostrar aos professores em geral (público alvo dos 

trabalhos) a possibilidade de trabalhar de uma forma diferenciada e porque não, mais 

prazerosa e instigante. Tudo isso atrelado, no contexto estadual, a proposta curricular 

recentemente implantada, que por um lado era alvo de críticas, mas por outro pode ser 

adaptada, trabalhada e melhorada. 
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Em 2010, com uma mudança de escola e cidade, e novamente em 2011, com o 

ingresso na Rede Federal de Educação Tecnológica como professor substituto no 

IFSULDEMINAS, muitos outros contextos de trabalho puderam ser visitados e novas 

reflexões surgirem. 

Pude ter contato com outros níveis de ensino, a saber o Ensino Técnico, 

Tecnológico e Superior, ministrando a disciplina de Matemática para o Ensino Médio e 

disciplinas para o Ensino Superior nas áreas de Matemática Pura e Educação 

Matemática, inclusive no curso de Licenciatura em Matemática. 

Nesta ampla variedade em termos de modalidades de cursos e 

consequentemente, de público, deparamo-nos com muitas questões semelhantes as 

anteriormente encontradas no magistério público do Estado de São Paulo, apesar das 

amplas diferenças também presentes. Semelhanças que giram em torno dos mesmos 

temas de reflexão durante o curso de Mestrado: interesse e aprendizagem dos 

estudantes, formação de professores, uma Matemática que se conecte ao mundo a volta 

do estudante e as questões curriculares que emergem nos âmbitos tanto do Ensino 

Médio como do Superior. 

 Assim me coloco, atualmente, no contexto do curso de Licenciatura em 

Matemática, ministrando disciplinas tanto de cunho técnico quanto pedagógico, se é que 

poderia se imprimir tal qualificação. Continuando com turmas de Ensino Médio, 

entendo a amplitude de atuação no novo cargo, que reforçando, traz demandas e ações a 

seguir.  

 Os conceitos de formação de uma rede colaborativa e Produtos Educacionais 

são, então, de fundamental importância nesta etapa de profissionalização, dado o 

contato tanto com a formação de professores como com o Ensino Médio. 

 Ao tratar (e experenciar) de um aspecto fundamental da pesquisa: sua cuidadosa 

elaboração, percebemos a questão do “modo intuitivo” com o qual os professores em 

geral tratam de seus problemas na escola, sejam de aprendizagem ou não. Os estudos no 

Observatório e os referenciais da pesquisa de Mestrado, no caso, Ponte, mostram como 

a sistematização que uma pesquisa requer pode contribuir para o desenvolvimento 

profissional. 

 Defendemos a importância de estar inserido em uma comunidade de 

pesquisadores e profissionais com a qual tivemos contato como os próprios colegas de 

turma, o grupo de estudos e o projeto do qual participamos. Estes exerceram o papel do 

“amigo crítico” proposto por Ponte (2002, p. 15): “uma espécie de consultor do 



projecto, que coloque questões – por vezes incômodas –, ajudando desse modo o 

investigador a reflectir sobre os pontos fortes e fracos do trabalho em curso.” 

Pensando na elaboração de um material – ou Produto Educacional, entendemos 

como pertinentes as afirmações de PONTE (2002, p. 2):  

 

a) a investigação sobre a prática profissional, a partir da sua participação no 

desenvolvimento curricular, constitui um elemento decisivo da identidade profissional 

dos professores;  

b) as instituições educativas a que eles pertencem podem se beneficiar fortemente pelo 

fato dos seus membros se envolverem neste tipo de atividade. 

 

O benefício trazido por uma investigação como esta para a instituição educativa 

pode ser menos percebido que o ideal, a curto prazo, por todos da comunidade, mas não 

deve ser descartado a partir dos fatos que o comprovam: a melhor integração do 

professor com a turma; a motivação dos estudantes despertada e a aprendizagem. Enfim, 

uma série de fatores que foram estabelecidos como importantes no contexto inicial da 

pesquisa e seus desdobramentos. 

Não obstante, entendemos os percalços existentes na elaboração de um material, 

hoje, como propulsores de uma reflexão a todo momento do processo, pois estas 

paradas para reflexões é que faziam o trabalho se nortear novamente. Segundo as razões 

apontadas por Ponte para a condução de um processo investigativo, entendemos estes 

percalços como parte integrante do mesmo processo e auxiliares para o seu êxito.  

São elas: 

 

a) assumir-se como protagonista no campo curricular e profissional;  

b) desenvolver-se profissionalmente;  

c) contribuir para a construção de um patrimônio de cultura e conhecimento;  

d) contribuir para o conhecimento mais geral do grupo de professores. 

 

Ponte (2002, p. 7) afirma que ao início de um processo de investigação sobre a 

própria prática nunca sabemos onde iremos chegar, e continua: “a investigação continua 

a ser orientada por valores, mas não está ao serviço de quaisquer valores – a não ser 

os valores do questionamento e da reflexão.” 



 Em todos estes momentos envolvidos com pesquisas nos grupos do Observatório 

e no Mestrado, as afirmações de Duarte tem particular relevância, já que como Ponte, 

destaca o caráter pessoal da pesquisa, tornando-a algo original e legítimo: 

 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa 

viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares 

muitas vezes já visitados. (...) um modo diferente de olhar e 

pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de 

uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante 

pessoais. (DUARTE, 2002, p. 140) 

 

 Pensando nesta trajetória tão diversificada e rica em tão curto espaço de tempo, 

o espaço-tempo de vigência do projeto Observatório, posso afirmar com mais segurança 

o que pautava a época da defesa da Dissertação de Mestrado, com relação as vivências 

pessoais e profissionais.  

O professor pode (e deve) se sentir protagonista e agente efetivo em seu meio de 

trabalho, elaborando materiais, discutindo com seus pares e refletindo (e agindo) sobre 

sua prática. A pesquisa deste professor pode adquirir legitimidade e sua identidade 

profissional será fortalecida. 

 

O futuro (presente) da rede: novos desafios 

 

 No contexto da formação da rede colaborativa proposta pelo projeto, a todo 

momento e de diversas formas, questões curriculares vinham a tona. Em particular, 

referentes a Proposta Curricular Estadual que era no momento implantada. Tais 

questões eram entendidas, no momento, como provenientes de três grandes campos: 

 

 a) as políticas educacionais e curriculares, que traziam a escola um novo 

material pautado em estudos dos quais os professores alegavam estar ausentes e que não 

tinham conexões com o que já vinha sendo trabalhado em sala de aula; 

 b) a unificação curricular, vista por muitos como inatingível, dada a amplitude 

de contextos escolares presentes no Estado de São Paulo; 

 c) as metodologias de ensino, as quais deveríamos empregar para por em prática 

tal reforma curricular, numa sala de aula cada vez mais dinâmica e complexa. 

 



 Estas questões, hoje, povoam novos contextos. Por um lado, o trabalho no 

Instituto Federal pressupõe integração curricular em contraposição com grades 

curriculares, num tratamento fortemente disciplinar. Por outro, o ingresso num 

programa de Pós-Graduação justamente pensando em discutir Currículo. 

 A aula de Matemática contemporânea não tem espaço para professores e 

estudantes passivos que aceitem prontamente definições e procedimentos. A 

necessidade de relações e conexões com um meio onde a informação está presente e 

acessível a todos potencializa um ambiente escolar mais crítico e reflexivo.  

O professor, em particular, deve buscar variados meios que propiciem ao 

estudante um maior interesse pela disciplina e uma formação mais ampla, intrincada 

numa Cultura geral que trate da Ciência em questão (Matemática), do espaço onde o 

estudante vive e tantos outros a que ele tem acesso. O Lúdico, aquele momento ao 

mesmo tempo de prazer despretensioso e de diversão que pode desencadear 

aprendizagem, como já posto por diversos autores, também contribui para uma aula de 

Matemática mais proveitosa. 

 A busca pelo conhecimento, uma reflexão sobre este para a implementação de 

ações e novas reflexões no ambiente escolar deve estar presente na trajetória de 

qualquer professor e se este transmitir essa concepção a seus estudantes, proporcionará 

uma formação mais criativa e humanista. Pressupostos estes podem nortear o trabalho 

de uma rede colaborativa entre professores como a que o Observatório pretende 

consolidar.  

 A crença de que a escola é lugar por excelência para esta formação mais humana 

e ampla aos alunos, além do rol habitual de regras, procedimentos e nomenclaturas já 

me acompanha desde antes do ingresso na Pós-Graduação e posteriormente, no 

Observatório. 

 Na graduação e nos anos iniciais de experiência profissional, entendia a escola 

com este objetivo e buscava (com insucessos, inclusive) fazer da aula de Matemática 

um ambiente que pudesse vislumbrar aos estudantes algo maior: uma Matemática que 

se conectasse ao cotidiano deles e que lhes fosse acessível.  

 Ao estudar Currículo e perceber a existência de muitos trabalhos acerca do 

assunto desde sua epistemologia até as mais atuais propostas desenvolvidas e 

implementações, as contribuições de Veiga-Neto (2009) e Carreri (2007) são 

particularmente interessantes.  



Veiga-Neto (2009, p. 33) nos traz a seguinte definição: “currículo [é] todo o 

conjunto de  preceitos e  procedimentos que  colocam  em funcionamento,  na educação  

escolar, as atividades de ensinar e aprender." E ainda: 

 

É ele que articula o que (ensinar e aprender) com o como 

(ensinar e aprender). Esse o que ensinar implica selecionar, a 

partir de um repertório cultural muito amplo, o  que  deve ser 

trazido para a escola, isso é, o que deve ser transposto  para  

fazer  parte  do  repertório  da educação escolar. É claro que a 

transposição — de um âmbito mais amplo (da sociedade) para 

um âmbito mais restrito (da escola) — não é feita de modo 

automático, linear.  (VEIGA-NETO, 2009, p. 34) 

 

Já Carreri (2007), traz que “o currículo, na escola, não é apenas um documento: 

são situações, questões, argumentações e improvisações reinventadas pelos professores 

de todas as áreas e alunos, em uma rede de relações.” 

 Ambas as proposições apontam para uma perspectiva de análise que, por um 

lado, nos remete aos estudos de Ponte que fizeram parte do Mestrado e seu produto (o 

papel reflexivo e participante do professor). Por outro lado, podemos interpretá-las 

pensando na complexidade de relações que ocorre dentro e fora do ambiente escolar, 

envolvendo decisões curriculares. 

 D’Ambrosio salienta o aspecto histórico e filosófico dos conhecimentos a 

ensinar, relacionando passado, presente e futuro num projeto curricular. Concordamos, 

assim, com um currículo que tenha espaço e privilegie História e Filosofia da 

Matemática: 

 

Mas a transmissão desse conhecimento por meio do ensino, no 

presente, depende de sua compreensão de como esse 

conhecimento se originou e quais as principais motivações para 

o seu desenvolvimento, o que se aprende do passado, e quais as 

razões de sua presença nos currículos escolares, o que se 

justifica pela visão de futuro. Esse encadeamento é um dos 

principais objetivos da História e Filosofia da Matemática.  

(2011, p. 3) 

 

Considerando as ideias de Ponte (2002) a respeito do papel protagonista e 

reflexivo do professor, e de Santos (2009), este professor, se comprometido com a 

educação de seus alunos, tem de refletir acerca da importância e relevância daquilo que 

ensina. Desta forma, pode propor mudanças curriculares e mesmo efetivá-las. 



 Santos também corrobora nossa opinião acerca de uma abordagem que valorize 

a cultura como um todo e as relações entre conhecimento escolar e cotidiano: 

 

Partindo dessa concepção de currículo, o professor deve  se  

perguntar  se  no  currículo com o qual trabalha há espaço para 

diferentes formas de manifestações culturais e, também, se 

permite a integração dos conhecimentos escolares, 

possibilitando ao aluno uma  compreensão  mais  abrangente  

dos conteúdos  com  os quais trabalha. (SANTOS, 2009, p. 13) 

 

 E em D’Ambrosio, encontramos uma proposta que vai ao encontro destas ideias 

e ideais pensados para uma Educação Matemática mais comprometida com o mundo a 

sua volta e também com o conhecimento histórico-científico já constituído: 

 

A alternativa que proponho é orientar o currículo matemático 

para a criatividade, para a curiosidade e para crítica e 

questionamentos permanentes, contribuindo para a formação de 

um cidadão na sua plenitude e não para ser um instrumento do 

interesse, da vontade e das necessidades das classes 

dominantes. A invenção matemática é acessível a todo 

indivíduo e a importância dessa invenção depende do contexto 

social, político, econômico e ideológico. (2011, p. 5) 

  

Esta nova maneira de conduzir uma aula de Matemática, que tradicionalmente 

prima pelo formalismo e pela técnica, pode ser efetivada através de grupos constituídos 

da forma do Observatório e em alternativas como o NIPEM.  

Também em Bicudo e Garnica (2006) encontramos amparo para a efetivação de 

uma aula onde haja espaço para criatividade, intuição e experimentação. Estes autores 

citam Kline (1970), que já advogava uma proposta deste tipo:  

 

Kline, em 1970, defende que a visão da abordagem dedutiva e 

formal como sendo a essência da Matemática é equivocada. (...) 

pretende restabelecer o primado da intuição nos processos de 

criação do conhecimento matemático, advogando para que essa 

atenção à intuição seja levada as salas de aula como proposta 

pedagógica. (p. 60) 

 

 E mais, afirmam ser a Matemática uma atividade que prima pela criatividade, 

que pede por imaginação, intuição geométrica, experimentação, tentativa e erro, uso de 

analogias. Para eles, o investigador em Matemática não trabalha num rigoroso esquema 

dedutivo, que é posterior, e sim fazendo uso de imaginação e indutivamente. 



 Esta rede formadora, formativa, colaborativa, investigativa e porque não híbrida, 

como indicado pelo título do presente artigo, pode ganhar espaço junto a comunidade 

se: 

 

a) percebe-se como formadora de opinião, junto a seus pares e superiores, discutindo 

questões curriculares e, como apontam alguns autores comentados, com poder para 

efetivar mudanças em suas práticas a partir de mudanças curriculares; 

b) concretiza a elaboração de produtos educacionais voltados a um ensino ao mesmo 

tempo valorizador da Ciência e dos conteúdos disciplinares cabíveis a uma formação 

científica e humana dos seus estudantes; 

c) une-se enquanto grupo de professores, entendendo seu desenvolvimento profissional, 

a importância de suas pesquisas sobre a prática e seu papel formador dentro da 

sociedade. 

 

 E esta rede, que é híbrida enquanto constituída por múltiplos e diferentes atores 

que usualmente não se encontrariam em fortes relações, pode vislumbrar um ensino – e 

em particular um ensino de Matemática – que cuide de crianças e jovens para um 

mundo mais humano.  
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