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RESUMO

O presente artigo objetiva apresentar as ações do NCPPEM e a atuação dos agentes participantes nas Oficinas de Matemática, os
sentidos e significados dos encontros de pesquisas e elaboração das Oficinas de Matemática. Para Charlot, a partir do social se
estabelece a condição humana. Nessa conjuntura, ressaltamos os saberes docentes. O processo de análise dos resultados, se deu com o
agrupamento de palavras com significativa frequência emergidas do instrumento de coleta de dados (questionário) a partir das vozes
dos sujeitos de pesquisa. Assim, entende-se, então, que a partir da lente da epistemologia charlotiana, é possível refletir sobre a
formação de professores, do ponto de vista didático-metodológico, epistemológico e sócio-histórico-cultural.

RESUME

This article aims to present the actions of NCPPEM and the performance of the agents participating in the Mathematics Workshops,
the meanings and meanings of the research meetings and the elaboration of the Mathematics Workshops. For Charlot, the social
condition establishes the human condition. At this juncture, we emphasize the teaching knowledge. The process of analysis of results
occurred with the grouping of words with significant frequency emerged from the data collection instrument (questionnaire) from the
voices of the research subjects. Thus, it is understood, then, that from the lens of the Charlotian epistemology, it is possible to reflect
on teacher education, from the didactic-methodological, epistemological and socio-historical-cultural point of view.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo presentar las acciones de NCPPEM y el desempeño de los agentes que participan en los Talleres de
Matemáticas, los significados y significados de las reuniones de investigación y la elaboración de los Talleres de Matemáticas. Para
Charlot, la condición social establece la condición humana. En este momento, enfatizamos el conocimiento de la enseñanza. El
proceso de análisis de resultados se produjo con la agrupación de palabras con frecuencia significativa que surgió del instrumento de
recolección de datos (cuestionario) de las voces de los sujetos de investigación. Por lo tanto, se entiende, entonces, que desde la lente
de la epistemología de Charlotian, es posible reflexionar sobre la formación de maestros, desde el punto de vista
didáctico-metodológico, epistemológico y socio-histórico-cultural.
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INTRODUÇÃO

Refletir sobre os saberes docentes na formação inicial e continuada de professores rompem com o
entendimento que professor extraordinário é aquele que domina o conteúdo matemático. O conteúdo
é importante, é essencial, mas em uma conjuntura de outros saberes que englobam o ato de ensinar
como, por exemplo, os saberes da experiência.

Os licenciados de Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em sua formação inicial
têm a oportunidade de participarem de programas como Programa de Bolsas de Iniciação a Docência
(PIBID); Residência pedagógica (RP), Programa de Iniciação Científica (PIBIC) e projetos de
extensão, em exemplo Oficinas de Matemática que trata-se de um projeto que desenvolve aplicação
de diferentes atividades matemáticas articulando a Geometria com os demais campos da Matemática
(Aritmética, Álgebra, Estatística e Probabilidade) e outras áreas do conhecimento. Os formadores são
compostos de um grupo colaborativo de formação docente (professora coordenadora, mestres e
mestrandos e licenciandos em Matemática). Dessa forma, o entrelaçamento do saber do professor e
sua prática no Ensino de Matemática fica evidente no trabalho colaborativo das Oficinas de
Matemática, a vivência como estudante e profissional em desenvolvimento.

Quando há essa união entre colaboradores ou formadores com a participação efetiva, interesse de
todos envolvidos, inclusive dos professores em formação ocorre o desenvolvimento profissional. A
concepção de estarem em formação permanente, os licenciandos de Matemática, Mestres e
mestrandos e o professor em formação, faz desses sujeitos, agentes dos próprios conhecimentos
fomentando seu desenvolvimento profissional.

No específico trabalho do NCPPEM (Núcleo Colaborativo de Pesquisa e Prática em Educação
Matemática, vinculado à UFS)[1], há uma sistematização das Oficinas de Matemática, desde de
2017, cujo trabalho colaborativo, envolvendo professores de rede municipais sergipanas, professora
coordenadora, mestres e mestrandos e licenciandos em Matemática propaga o desenvolvimento
profissional.

O presente artigo objetiva apresentar as ações do NCPPEM e a atuação dos agentes participantes nas
Oficinas de Matemática, os sentidos e significados dos encontros de pesquisas e elaboração desse
trabalho.

Nessa conjuntura, para haver sentido de falar em desenvolvimento profissional, temos que ressaltar
os saberes docentes considerando um conjunto de relações, visto que o sujeito está imbricado em
uma relação consigo mesmo, com o mundo, com o outro. É a questão dos “EU’S” dos outros que nos
identificamos que encontramos dentro de si. É a identificação, a empatia com o outro, numa relação
com o mundo, que trazemos para si mesmos. Quando isso acontece, se estabelece a condição humana
(CHARLOT, 2000).

O sujeito só possui um mundo porque tem acesso aos símbolos. Nesse universo simbólico,
estabelecem as relações de saber, as relações sociais consideradas sob o ponto de vista do aprender.
Entre o médico e o paciente, entre o engenheiro e o mestre operário de obras ou o pedreiro.

O sujeito ao ver o sentido de aprender, consegue associar o objeto a uma atividade para executá-la
que, por sua vez, também relaciona o objeto dentro e fora do lugar de aprendizagem, porque cada
relação é uma forma de aprender. Assim, aprendemos dentro e fora da escola. Para Charlot (2000), a
partir do social se estabelece a condição humana, constituída diante o processo de socialização,
humanização e singularização.

Para caracterizar o movimento do processo da condição humana, podemos comparar a um ritmo
constante e com sincronia, uma máquina de engrenagem, com dinamismo interno e externo, na busca
de fazer instituir a relação com o saber.
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A educação é um triplo processo de humanização (torna-se um ser humano),
de socialização (torna-se membro de tal sociedade e de tal cultura) e de
singularização (torna-se um sujeito original, que existe em um único
exemplar-independentemente de sua consciência como tal). (CHARLOT,
2005, p. 78).

As três dimensões são indissociáveis, não existe sujeito que não se constitua como social e singular.
Logo, não há sujeito socializado senão na forma de sujeito humano, e não possui indivíduo singular
que não seja humano e socializado (CHARLOT, 2005).

De acordo com Charlot (2005, p. 78), o professor faz parte dessa conjuntura, pois é “formador de
seres humanos, de membros de uma sociedade, de sujeitos singulares”.

Mas, como podemos instituir esse processo de educação nos agentes participativos do Núcleo Colaborativo de Pesquisa e Prática em
Educação Matemática da UFS? Em que a Relação com o Saber contribui para o processo de formação inicial e continuada para
aqueles que participam do NCPPEM/UFS/São Cristóvão?

Ainda não se pretende responder aqui tais questionamentos, mas apontar indícios sob uma reflexão
teórica. Um desses indícios são os saberes docentes que trataremos no próximo tópico.

SABERES DOCENTES

Segundo Tardif (2014, p. 255), pode-se compreender a palavra saber em “um sentido amplo, que
engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo
que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”. Além disto, Tardif (2014, p. 33)
continua afirmando que os saberes seriam “o conjunto de conhecimentos, das competências e
habilidades que a nossa sociedade considera suficientemente úteis ou importantes para serem objetos
de processos de formação institucionalizados”.

Nessa conjuntura, os saberes docentes subdividem-se e acompanham as dimensões teóricas da
Relação com o Saber. Dimensões que o sujeito traz consigo em um processo de interdependência,
ligadas entre si. O EU social; o EU epistêmico, e por fim, o EU empírico. Essas dimensões põem em
movimento a Relação com o Saber, reciprocamente engajadas tornam o processo de aquisição do
conhecimento possível. Assim, o produto do processo da história individual e social encontram-se
ligadas intimamente nessas relações que estruturam o ser humano.

Assim, para que estabeleça esse processo de aquisição de conhecimento é necessário um desejo,
sentido, mobilização e uma atividade intelectual. Havendo aí, uma relação com outro, com o mundo
e consigo mesmo. Dessa forma, os agentes participativos do NCPPEM terão que sentir um desejo,
um sentido, pela profissão, para a partir daí, mobilizarem-se e executarem atividades intelectuais
ocorrendo, assim, novas aprendizagens.

É quando nesse contexto observa-se o desenvolvimento dos saberes docentes nas dimensões da
Relação com o Saber: epistêmica, identitária e social. Na dimensão epistêmica terá o desdobramento
das figuras do aprender a ser professor, configura-se em aprender saberes científicos e saberes
pedagógicos. No Eu empírico, os saberes que se destacam são da experiência e criatividade no
desenvolvimento de atividades em sala de aula. Por isso, a importância do trabalho colaborativo, de
fazer esse intercâmbio entre a universidade e escola básica. No Eu social, haverá interação com o
mundo, com os outros e consigo mesmo, formando nessa relação, conceitos como: ética, moral,
respeito.

Na pesquisa de I. Silva (2014) buscou-se compreender acerca da relação do professor com o saber
matemático, bem como identificar conhecimentos mobilizados em sua prática. Isso justifica as
pesquisas no campo da formação de professor que ensina Matemática em denunciar que o professor
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dessa disciplina enfrenta dificuldades no que se refere ao domínio dos conhecimentos necessários à
difusão do saber matemático. Assim, o tema insere-se no seio da problemática enfrentada pela
profissão docente no que tange às maneiras de agir e pensar sobre o ensino da matemática escolar.

No contexto de sua tese, I. Silva, (2014) realizou um estudo para compreender como se processa a
formação de professores, a problemática da Relação com o Saber, a fim de apresentar conhecimentos
do cotidiano escolar e com isso munir o professor de ferramentas para entender a Relação com o
Saber da sua área de conhecimento diante da relação pedagógica. I. Silva (2014), a partir da análise
do estudo, observou que existe produção de classificações e apologias que têm procurado ordenar a
pluralidade, composição, temporalidade e heterogeneidade dos saberes, dos conhecimentos e das
competências profissionais dos professores no contexto da formação docente e profissional. Ainda
assim, percebeu que as discussões estão situadas em um nível pedagógico de codeterminação, são
proposições gerais, desejáveis a todas as áreas de conhecimento.

Nessa conjuntura, I. Silva (2014) destaca e discuti sobre autores consagrados na abordagem de
saberes docentes, como Gauthier et al (1998) e Tardif (2003).

Dessa forma, elenca os seis saberes de Gauthier et al (1998) que devem ser mobilizados por
professores na sua profissão docente. São eles: Saber disciplinar, referente ao conhecimento do
conteúdo a ser ensinado; saber curricular, referente à transformação dos saberes produzidos pela
ciência num corpus que será ensinado nos programas escolares; saber das ciências da educação,
relacionado com o conjunto de conhecimentos profissionais adquiridos que não estão diretamente
vinculados com a ação de ensinar; saber da tradição pedagógica, relativo ao saber dar aulas que se
tem antes da formação docente, adaptado e modificado mais tarde pelo saber experiencial e, validado
ou não pelo saber da ação pedagógica; saber experiencial, referente aos julgamentos privados que o
professor elabora com base na sua própria experiência, elaborando, ao longo do tempo, uma espécie
de jurisprudência; saber da ação pedagógica, o saber experiencial dos professores a partir do
momento em que se torna público e que é testado por meio das pesquisas realizadas.

Nos estudos de Tardif (2002) são ressaltados quatro saberes: Da formação profissional (da ciência da
educação e da ideologia pedagógica), referente ao conjunto de saberes transmitido pelas instituições
de formação de professores; disciplinares, relacionados com os saberes dos diversos campos de
conhecimento, os saberes que dispõem a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados
nas universidades, sob a forma de disciplinas (por exemplo, Matemática, literatura, história, etc.);
curriculares, associados aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a
instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como
modelos de cultura erudita e de formação para a cultura erudita; experienciais, vinculados ou
baseados no trabalho cotidiano do professor e no conhecimento de seu meio, os quais brotam da
experiência e são por ela validados.

No estudo de Largo (2013), são apresentadas compreensões das relações estabelecidas com o
ensinar, com o saber e com o aprender que estudantes desenvolveram durante os dois anos de
participação no PIBID. Também aborda, falar sobre a aprendizagem da docência no contexto desse
programa, destacando as relações epistêmicas, pessoais e sociais com o conteúdo matemático, com o
ensino e com a aprendizagem dos alunos. Nos resultados da pesquisa, foi detectada a decisão de um
estudante em se manter na profissão docente por ter participado no PIBID; a valorização por parte
dos estudantes, dos saberes experienciais dos supervisores; e o PIBID como um momento de
formação continuada para os estudantes que atuavam na docência, e para os que nunca haviam
atuado como professores, como um momento para mobilizar e articular o seu saber-fazer.

Na tese de Carvalho (2016), é apresentada a ideia que o professor vai além de um sistema cognitivo,
pois possui “uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma
personalidade, uma cultura e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais
se inserem” (TARDIF, 2002, p.265 apud CARVALHO, 2016, p. 31).
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Manosso (2012), em sua dissertação, discute a Relação com o Saber de professores participantes de
uma formação continuada com o objetivo de identificar elementos que contribuíram na construção de
conhecimentos e significados para a prática docente. Outros autores direcionam o olhar para os
saberes docentes, no intuito de também observar questões, como exemplo, a construção de sentido e
significado na profissão docente e identidade professoral.

Segundo Campelo (2001), apesar de utilizarem diversos jeitos para designar esses saberes, os estudos
sobre essa questão propiciam para:

a) confirmar a construção e o reconhecimento da identidade profissional do
docente;

b) formar professores para desenvolverem um ensino, a cada dia, mais
coerente com os fins da educação socialmente estabelecidos, apesar das
diversidades que marcam a sua vida e o seu trabalho. (CAMPELO, 2001, p.
51).

Para evidenciar a forma como os saberes dos docentes são tratados nas pesquisas, sob expressões
como savoir e ou connaissance em francês, saberes ou conhecimentos em português, diversas teorias
como a Relação com o Saber, abordam a mesma temática, a partir de outras categorias como já dito
em suas dimensões epistêmica, identitária e social. Ao iniciar esta discussão, acredita-se ser
importante mostrar algumas concepções sobre a expressão ‘saber’.

Assim, segundo Gauthier et al (1998), a noção de saber se dá a partir de três concepções diferentes: a
subjetividade, o juízo e a argumentação. Portanto, o “saber” que origina da subjetividade:

É todo tipo de certeza subjetiva proveniente do pensamento racional, que se
opõe à dúvida, ao erro e à imaginação e se diferencia, igualmente, dos outros
tipos de certeza, como a fé e as ideias preconcebidas. Nesse sentido, ‘saber’ é
deter uma certeza subjetiva racional; é o fruto de um diálogo interior marcado
pela racionalidade. A concepção que associa o ‘saber’ ao juízo, mostra que o
‘saber’ é um juízo verdadeiro que não é fruto de uma intuição nem de uma
representação subjetiva, mas é a consequência de uma atividade intelectual,
presente nos discursos que apresentam um juízo verdadeiro sobre um objeto,
um fenômeno. O ‘saber’ se encontra unicamente nos juízos de fato. Outra
concepção considera a argumentação como lugar do ‘saber’, definido como a
atividade discursiva por meio da qual o sujeito tenta validar uma proposição
ou uma ação, geralmente, por meio da lógica, da dialética ou da retórica. Por
essa ótica, ‘saber’ alguma coisa não se reduz à simples atividade do juízo
verdadeiro, mas, necessariamente, implica a capacidade de apresentar as
razões dessa pretensa verdade do juízo. Segundo os autores, esta concepção
ultrapassa o terreno da subjetividade para alcançar o da intersubjetividade;
ultrapassa o terreno da relação de correspondência com 6 o real para atingir a
relação com o outro. Segundo este aspecto, o ‘saber’ se encontra também no
discurso normativo, pois se pode argumentar sobre a sua validade.
(GAUTHIER et al, 1998 apud CUNHA, 2003, p.5).

Desse modo, entendendo os agentes participativos do NCPPEM como profissionais docentes que
lida com saberes de variadas esferas sobre a educação, sua função principal será aprender a educar.
Por isso, o ‘saber profissional’ que orienta essa atividade colaborativa insere-se na multiplicidade
própria do trabalho docente que atuam em diferentes situações e que, portanto, precisam agir de
forma diferenciada, mobilizando diferentes teorias, metodologias e habilidades. Dessa forma,
contorna o saber-fazer e o saber da experiência.

Esta interdependência do saber profissional dos agentes participativos do NCPPEM é apresentada
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pelo saber docente composto de vários saberes oriundos de fontes diferentes e produzidos em
contextos institucionais e profissionais variados (TARDIF; GAUTHIER, 1996, p. 11).

Ainda sobre a questão dos saberes docentes, principalmente dos licenciandos de Matemática que
integram o NCPPEM e as Oficinas de Matemática, Pimenta (2005), ao tratar da formação inicial de
professores, faz referência à questão da construção da identidade profissional:

Identidade não é um dado imutável, mas é um processo de construção do
sujeito historicamente situado e que ela se constrói, pois, a partir da
significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais
da profissão, da revisão das tradições e da reafirmação de práticas
consagradas culturalmente e que permanecem significativas. (PIMENTA,
1999 apud CUNHA, 2003, p.7).

Pimenta (1999 apud CUNHA, 2003) ratifica que a mobilização dos saberes dos bolsistas ID,
referidos como saberes da docência, é primordial para mediar o processo de construção da identidade
professoral dos bolsistas. Sob este aspecto, indica que esses saberes são construídos por três
categorias: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento – referidos os da formação
específica ao nosso caso, Matemática e os saberes pedagógicos, aqui compreendidos como os que
propiciam a ação do ensinar.

Os saberes necessários ao ensino especialmente o de Matemática são reelaborados e construídos
pelos agentes participativos do NCPPEM “em confronto com suas experiências práticas e, nesse
confronto, há um processo coletivo de troca de experiências entre seus pares, o que permite que os
professores a partir de uma reflexão na prática e sobre a prática, possam constituir seus saberes
necessários ao ensino.

Para Gauthier et al (1998), os saberes da experiência são feitos de pressupostos e de argumentos não
verificados por meio de método científico.

Desse modo, para o trabalho docente, é importante entender os saberes docentes desenvolvidos pelo
NCPPEM, bem como, a construção de novos saberes que possibilitem eles enfrentarem as diversas
situações que se manifestam tanto na gestão da matéria de ensino como na gestão das salas de aula.
Considerando as contribuições apresentadas, observamos a relevância para orientar o trabalho
pedagógico no que se refere à mobilização/construção dos saberes docentes necessários ao ensino.

Em relação aos saberes da experiência, em especial, à prática pedagógica, o processo de aquisição
envolve não só uma dimensão epistemológica (natureza dos saberes envolvidos) mas, também, uma
dimensão política, que poderá proporcionar a construção de uma identidade professoral,
indispensável para a profissionalização docente. No próximo tópico, discutiremos um conjunto de
relações estabelecidas pelos agentes participativos do NCPPEM.

ANÁLISE DE UM CONJUNTO DE RELAÇÕES DOS SUJEITOS AGENTES
PARTICIPATIVOS DO NCPPEM A LUZ DA TEORIA CHARLOTIANA “RELAÇÃO COM
O SABER”

Analisar o conjunto dessas dimensões, dessas relações, implica interessar-se pelo processo que o
sujeito está inserido. Desse modo, iremos discutir dados coletados com uma amostra do grupo,
ministrantes e monitores das Oficinas de Matemática, nesta pesquisa, a luz da teoria charlotiana
Relação com o Saber. Os sujeitos serão nomeados por meio de pseudônimos. As proposições serão
identificadas como Q, e a numeração será referente a cada questionamento aplicado (exemplo,
primeira questão do questionário- Q1).

De início fizemos a seguinte proposição: (Q1) Para mim, os encontros do NCPPEM e as reuniões
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que servem para a elaboração das Oficinas de Matemática é...

Essa proposição fomenta a reflexão sobre o aprender, Charlot 2001, discute o movimento do ato de
aprender. Ele aponta a importância do “mundo”; do exterior para movimentar nosso interior.

“Aprender é um movimento interior que não pode existir sem o exterior” Charlot (2001, p. 26).
Desse modo, o ato de aprender coloca o sujeito em uma posição de atividade, o indivíduo é um ser
ativo que movimenta seu interior, ou seja, mobiliza-se num intuito de apropriar-se de um saber que
tem origem no exterior.

É fundamental para debater o planejamento de cada atividade a ser aplicada
nas “Oficinas” e para adquirimos a fundamentação teórica. (DÉBORA,
Q1).

“Um laboratório de ensino, aprendizagem e prática de pesquisa”. (MARGARIDA, Q1).

“um espaço para refletir sobre a prática docente. Isso contribui com minha formação matemática,
pois permite a reflexão de aspectos teóricos e práticos”. (ORQUÍDEA-Q1).

“Indispensável, pois a partir desses encontros é que podemos planejar, traçar metas e estratégias
para um bom desempenho dos objetivos propostos”. (JASMIN-Q1).

A possibilidade de aplicação das atividades como forma de “ensaio”, o que
permite observar possíveis limitações e pontos que podem ser mudados ou
melhorados. E também a troca de atividades entre os responsáveis das
turmas propostas de modo que todos colaborem entre si. (SABRINA-Q1).

“Nas reuniões do NCPPEM há aprendizagem pela discussão de textos. E a reunião de elaboração
das “Oficinas” ocorre o aprendizado pelo próprio trabalho de criar, pois precisamos pesquisar”.
(ANA CLARA-Q1).

Nesses relatos, observamos a importância do debate, da troca de experiências, da ajuda mútua na
construção do conhecimento. O ato de aprender compõe em uma coletividade de pensamento que se
desdobra num movimento colaborativo.

A reflexão na prática docente é essencial para aprimorarmos o conhecimento.

Nesses relatos observamos os Eu’s supracitado envolvendo todo processo. Quando citam o trabalho
criativo, a experiência é o eu empírico que aflora, contornando o eu social e o eu epistêmico do
conhecimento.

Na segunda proposição (Q2), trazemos a dinâmica do grupo NCPPEM. Para mim, a dinâmica das
Oficinas de Matemática é...

Jasmin ressalta: “É importante porque diversifica o conteúdo e o professor participante da formação
passa para o aluno de forma mais simples e leve”. (JASMIN-Q2).

Interessante, bem elaborada, pois oferece oportunidade aos graduandos de
aprender sobre a formação de professores e dá oportunidade também aos
alfabetizadores matemáticos de uma formação continuada. (ANA
CLARA-Q2).

Acredito que a forma como as oficinas estão organizadas leva os professores
participantes a evoluir gradativamente tornando-se ativo no próprio
processo de formação, refletindo sobre sua prática. (SABRINA-Q2).

25/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/formacao_de_professores_de_matematica_no_nucleo_colaborativo_de_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Entendemos que essa perspectiva estabelece relações com o profissional docente no fomento de
constructos teóricos como saberes; desenvolvimento profissional e a constituição da subjetividade e
da identidade professoral. A reflexão na trilha docente é de essencial importância para o
entendimento de questões emergentes.

Nas Oficinas de Matemática busca-se a eficiência e a eficácia no processo de ensino e aprendizagem.
Para tanto, procedemos com etapas ligadas uma as outras, a exemplo das sequências de ensino, que
contribuem para a compreensão encadeada de conteúdos, conceitos, atividades.

Na terceira proposição (Q3), trataremos do significado de elaborar sequências de ensino no grupo
NCPPEM. Para mim, elaborar sequências de ensino para as Oficinas de Matemática significa...

Colocar-se na condição do professor em formação continuada, pois preciso
pensar em algo possível de ser aplicado na realidade da sala de aula desses
professores. Além disso, significa construir um arquivo que certamente será
útil quando passar a ser licenciada e exercer minha profissão.
(MANUELA-Q3).

“Quando elaboramos sequências didáticas temos essa finalidade. Pensar em atividades que constrói
o conhecimento”. (ANA CLARA-Q3).

“Aprendizagem. Espaço para desenvolver a criatividade quando buscamos por meio das sequências
superar a fragmentação entre os campos da Matemática”. (ORQUÍDEA-Q3).

“Por meio de um bom planejamento temos um trabalho bem sucedido” (ORTÊNCIA-Q3).

“Escrita, composição de conteúdos, metodologia e didática que visa
mobilizar outros modos de pensar do professor na sala de aula.
(MARGARIDA-Q3).

Ao buscar identificar concepções e significados que estes agentes participativos do NCPPEM
carregam sobre sequências de ensino, como atividades que complementam e articulam teorias e
prática, percebe-se que os relatos revelam uma visão de unidade.

Na Questão 4 do questionário(Q4), deixamos em evidência o “sentido”. Para mim, a aplicação de
sequências de ensino na formação continuada de professores em municípios sergipanos (Oficinas de
Matemática) tem o sentido de,,,

Charlot trata o sentido como importância, valor diferencial em um sistema, produzido pelas relações
ou nas relações com o mundo ou com os outros (CHARLOT, 2000, p. 56).

“Oportunidade aprendizado, vivência e aquisição de experiência” (DÉBORA-Q4).

Construir diagramas esquemáticos depois de aplicar a sequência de ensino,
deixa evidente para o professor que os campos matemáticos estão juntos, se
intercalam em uma atividade ou conteúdo ou em uma sequência de ensino.
Para mim, isso tem o sentido de amplitude. (SABRINA-Q4).

“reflexão da prática e reconstrução de nossos saberes ao elaborar as atividades. Além de contribuir
para a formação dos professores participantes das Oficinas de Matemática”. (ORQUÍDEA-Q4).

Uma experiência agregadora e multiplicadora, tanto no conhecimento de
diversos contextos aos quais cada professor está inserido, quanto nas
articulações entre os grupos, leituras e práticas de pesquisa.
(MARGARIDA-Q4).
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Percebe-se que Margarida conjunturou possibilidades de aquisição de conhecimento nas
participações das Oficinas de Matemática por parte também dos professores participantes como dos
licenciandos, mestrandos, mestres e professores da rede pública de ensino que integram o NCPPEM
articulando teorias e práticas de pesquisa que como supracitado é de fundamental importância para o
entendimento de situações e problemas emergentes.

Na próxima seção iremos apresentar as considerações finais, a fim de arrematar as ideias aqui
discutidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desejo de investigar sobre a formação do professor, em especial, os agentes participativos do
NCPPEM e das Oficinas de Matemática, percebe-se um processo de evolução do seu pensamento,
que é construído colaborativamente. As razões que impulsionaram a realização deste paper foram a
tentativa de compreender melhor a profissão docente e lidar com as alegrias, tristezas, desafios que
um profissional de educação enfrenta em seu dia a dia. Por outro lado, tivemos o intuito de obter uma
maior compreensão da Relação com o Saber no processo formativo desses agentes colaborativos do
NCPPEM e Oficinas de Matemática.

O desejo de investigar sobre o NCPPEM, então, iniciou-se por já existir uma relação de proximidade
com este grupo, pois a atuação no projeto de pesquisa de mestrado intitulado Singularidades e
subjetividades de um grupo do PIBID na área de Matemática: Contribuições para o processo de
formação de identidade professoral, proporcionou-me um alargamento no olhar de pesquisadora.

Dessa forma, acompanhei o as reuniões desde seu “nascimento” como também me aproximei dos
sujeitos da minha pesquisa, pois esses sujeitos hoje atuam no grupo colaborativo NCPPEM e nas
Oficinas de Matemática, alguns continuam na Licenciatura de Matemática e outro prosseguiu no
curso de Mestrado de Ensino de Ciências e Matemática da UFS. Continuo observando seus habitus,
no cotidiano acadêmico, planejamento de atividades, participações em outros programas de fomento
à formação inicial com práticas investigativas, como o PIBIC, além das atividades de extensão (no
caso, Oficinas de Matemática). Com isso, emergiram inquietações que geraram as questões: Como
podemos instituir esse processo de educação nos agentes participativos do Núcleo Colaborativo de
Pesquisa e Prática em Educação Matemática da UFS? Em que a Relação com o Saber contribui para
o processo de formação inicial e continuada para aqueles que participam do NCPPEM/UFS/São
Cristóvão?

Diante dessa configuração, o NCPPEM e as Oficinas de matemática, mais especificamente nos dois
últimos anos (2017-2019), proporcionou uma aproximação entre a teoria e a prática, oportunizando
ao futuro professor que participou desse processo ter uma evolução em seu conhecimento atrelando
ao que já foi aprendido, principalmente nas disciplinas do curso de Licenciatura Matemática. Em
outras palavras, é entender que o processo de aquisição do conhecimento corresponde a um processo
não neutro, com caráter histórico, social e cultural que o define.

Ou seja, nesse período, significa que o NCPPEM também preencheu uma lacuna na formação
continuada do professor, em diferentes âmbitos, visto que para o trabalho, as demandas que foram
aparecendo promoveram mobilização de cada agente participante para que as atividades atendessem
a especificidades das escolas; por sua vez, os professores de Educação Básica, ao participarem das
reuniões juntos aos licenciandos, mestres, mestrandos e coordenadora, envolviam-se nos
planejamentos das atividades, quando eram apresentados e discutidos para apreciação ou sugestões
do que seria mais apropriado.

Com o debate sobre novas tendências e ideias para explorar os conteúdos em sala de aula, o
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NCPPEM também contribuiu para que os alunos do ensino fundamental tivessem uma melhor
aprendizagem através das aplicações de diferentes atividades.

Ao pensar um pouco sobre a retrospectiva do que é o NCPPEM e as Oficinas de matemática, é fazer
um passeio na memória e associá-la a relação com o saber. O interesse da pesquisa emergiu de um
“desejo” em saber sobre o “sentido” de participar de um grupo de pesquisa. No desejo de se
apropriar sobre o conhecimento que o grupo estava adquirindo e com ele aprender novas atividades,
me possibilitou ter a relação com o outro, também.

O processo de análise dos resultados, em primeira instância, se deu com o agrupamento de palavras
com significativa frequência emergidas do instrumento de coleta de dados (questionário) a partir das
vozes dos sujeitos de pesquisa.

Charlot (2000; 2005; 2013) relata que o homem é um ser social, cujas relações possibilitam produzir
suas características que são singulares na constituição de sujeitos históricos e sociais.

Os agentes participantes do NCPPEM e Oficinas de Matemática vão constituindo o seu próprio
Estilo de Pensamento, com ideias mais claras, o que se deve aos diálogos proporcionados pelo grupo,
ou seja, as singularidades do subgrupo investigado irão dar sentido a cada um deles, no desejo de
querer ser professor. Ao estabelecer sua Relação com o Saber, a partir da dimensão epistêmica,
identitária e social, os sujeitos, agentes participativos do NCPPEM atribuíram como sentido para
esse processo de formação: ter experiência em sala de aula (convivência no âmbito do futuro
trabalho); partilhar experiências; adquirir mais conhecimento; ajudar o outro ( professor participante
das Oficinas de Matemática e alunos das redes municipais de ensino de Sergipe).

As relações estreitadas como categorias sobre a Relação com o Saber que instituíram nesse espaço de
formação, foram: a própria relação social com o saber (matemático), por sua vez implicando nas
dimensões epistêmica, identitária e social (relação com o outro e consigo mesmo), além da
disposição mobilizacional com o saber pelo desejo de aprenderem a ser professores de Matemática,
fazer pesquisa científica, além de atuarem nas Oficinas de Matemática. Nessas relações uma
coletividade singular do próprio grupo.

Certamente, é a partir do pensamento coletivo que os agentes participativos do NCPPEM atuam e
desenvolvem o pensamento para a elaboração de atividades matemáticas na execução desses
planejamentos, na escolha de metodologias que julgam condizentes, na elaboração das tarefas para os
alunos de Educação Básica, como também na sua atuação no projeto de extensão de “Oficinas de
Matemática” para formação de professores em municípios sergipanos.

O estilo de pensamento que emerge desse grupo de pesquisa tem um significado de potencializador
de saberes. Mas, e os professores que não têm oportunidade de participar de grupos de pesquisa
como esse, será que conseguirão potencializar seus saberes e compreender problemas emergentes
sem construir uma aproximação com a pesquisa?

Espera-se que futuras pesquisas possam responder a essas questões, realizando mais análises sobre
tais implicações para compreendermos como podem ser encaradas durante o processo de formação
de professores de Matemática e quais práticas docentes podem potencializar este processo com
perspectiva à formação desejada.

Assim, entende-se, então, que a partir da lente da epistemologia charlotiana, é possível refletir sobre
a formação de professores, especialmente de Matemática, por meio de debates coletivos e
colaborativos, do ponto de vista didático-metodológico, epistemológico e sócio-histórico-cultural.
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