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Contextualização:  
 

A elevação da qualidade da Educação Básica brasileira demanda investimentos 
com vistas à ampliação da qualidade dos processos de alfabetização, no ensino e 
aprendizagem da Língua Portuguesa e Matemática das crianças e jovens que cursam o 
Ensino Fundamental. Com base na análise dos dados do INEP sobre as escolas 
municipais do município de Rio Grande (RS) e considerando as atividades desenvolvidas 
junto ao Núcleo de Estudos em Epistemologia e Educação em Ciências 
(NUEPEC/FURG), considerou-se oportuno o investimento em pesquisas e ações 
sistemáticas que fortaleçam tanto da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem 
das escolas municipais, envolvendo desde os micro-processos que ocorrem nas salas de 
aula até os processos de gestão que oportunizam e promovem a mediação das condições 
de ensino e aprendizagem, quanto da formação de docentes em nível de graduação, de 
pós-graduação e continuada. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ano de 2009 mostrou 
alguns avanços na área da educação, inclusive, com a superação de algumas metas 
previstas, ultrapassando em 0,2 pontos os índices projetados para o Brasil e Rio Grande 
do Sul. Contudo, ao realizarmos uma análise pormenorizada, é possível verificar que este 
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progresso não é constante e nem uniforme. A rede pública encontra-se muito atrás da 
privada e, dentro da própria estrutura estatal, há enormes variações de desempenho. 
Nota-se que há uma considerável diferença entre as esferas administrativas públicas. A 
rede municipal apresenta desempenho inferior às escolas estaduais, perdurando essa 
disparidade em todos os levantamentos realizados até hoje.  

Os dados do Censo Escolar 2009 indicam que, no município sede da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG), existem, nos anos iniciais, 5.032 alunos matriculados na 
rede estadual e 8.640 na rede municipal, totalizando 13.672 sujeitos. Trata-se de um 
contingente de estudantes considerável, no qual em torno de 60% está na rede municipal. 
Ao analisarmos os índices de desenvolvimento do município, podemos obter duas 
conclusões iniciais: (1) o IDEB da Cidade do Rio Grande é inferior ao do país em todas as 
avaliações realizadas; (2) ocorre no microcosmos do município a mesma dinâmica 
nacional: a rede privada tem melhor desempenho e, no âmbito público, a esfera estadual 
supera a municipal. 

No âmbito municipal, analisando tanto os dados do IDEB, quanto do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para a Prova 
Brasil2, percebemos a pertinência de estudos voltados ao ensino e aprendizagem da 
Matemática:  

 
Tabela 4- Comparativo desempenho Prova Brasil 2007  (Fonte: INEP) 

PROVA BRASIL PARA ANOS INICIAIS 2007 
 BRASIL ESTADO DO RS CIDADE DO RIO GRANDE 

 
ESCOLAS 

MUNICIPAIS 
ESCOLAS 

ESTADUAIS 
ESCOLAS 

MUNICIPAIS 
ESCOLAS 

ESTADUAIS 
ESCOLAS 

MUNICIPAIS 
ESCOLAS 

ESTADUAIS 
MAT. 190,06 192,95 195,06 200,49 191,13 195,40 

PORT. 172,35 175,96 176,84 182,96 175,20 177,48 
 
 
Ao analisarmos a tabela anterior podemos constatar que: 1) o desempenho 

superior das escolas estaduais se mantém tanto na área de Português quanto de 
Matemática; 2) desempenho do Estado do Rio Grande do Sul é superior ao do país, mas 
persiste a defasagem das escolas municipais gaúchas frente às instituições estaduais; 3) 
os índices da Cidade do Rio Grande estão mais alinhados ao desempenho nacional, 
sendo um pouco inferiores aos índices do Estado, mas ainda persistindo a melhor 
performance da escolas estaduais; 4) ainda que os desempenhos sejam melhores em 
matemática do que em língua portuguesa, no caso do Estado do Rio Grande do Sul e da 
Cidade do Rio Grande, é nesta área de conhecimento que há maior disparidade entre 
escolas estaduais e municipais. Em Rio Grande a diferença entre educandários 
municipais e estaduais na área de Língua Portuguesa é de 2,28, mas na de matemática 
alcança 4,27. 

Neste contexto, direcionamos nossos esforços para compreender, investigar e 
auxiliar a rede pública municipal, passando a analisar os casos específicos. Os dados do 
Censo Escolar e do IDEB 2009 identificam onde existe, dentro da própria esfera pública 
municipal, maior variação de desempenho. Encontramos escolas com índices de 3,4 e 
outras com 5,4, ou seja, 2,0 pontos separam os desempennhos. Nestes extremos, 
existem quatro instituições que integram o presente estudo.  

É junto a quatro escolas municipais de Rio Grande que investigamos as 
experiências que se destacam, a fim de aprender com seus saberes de experiência as 

                                                        
2 A Prova Brasil é aplicada ao final das séries inicias e das séries finais. Ela é um instrumento de avaliação 
aplicado em todo o território nacional e abrange conhecimentos das áreas da língua portuguesa e da 
matemática. No caso em que estudamos, nos valemos dos dados da Prova Brasil para anos iniciais de 
2007, pois os dados de 2009 ainda não estão plenamente consolidados. 
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diferentes estratégias para a promoção de boas práticas pedagógicas. Por outro lado, as 
escolas que estão em maior dificuldade precisam, também, serem acolhidas, pois através 
delas podemos, igualmente, aprender quais são as contingências que dificultam os 
processos de ensino e aprendizagem.  

Trata-se de uma tentativa de interlocução de saberes e de integração da 
universidade com a rede escolar e entre as próprias unidades educacionais do município, 
objetivando: a) promover a criação de redes de investigação-ação escolar, integrando 
pós-graduação, licenciaturas e escolas municipais de Rio Grande, visando a qualificação 
e fortalecimento dos processos de ensino-aprendizagem da matemática e das ciências 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental; b) valorizar a aprendizagem matemática e das 
ciências como um processo essencial ao exercício das práticas sociais de leitura, 
numeramento, oralidade e escrita, ao sucesso escolar, à inserção no mundo do trabalho e 
ao pleno exercício da cidadania; c) promover uma rede de cooperação para estudo e 
investigação dos fundamentos da docência e para a construção de abordagens 
metodológicas para o ensino da matemática e das ciências, envolvendo as municipais de 
Rio Grande; d) investigar as dificuldades de ensino e aprendizagem da matemática e das 
ciências nos anos inicias do Ensino Fundamental; e) promover a comunicação e o 
intercâmbio de experiências gestoras entre as instituições de ensino, visando fomentar 
redes investigativas e ações propositivas compartilhadas; f)articular, por meio de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, processos institucionalizados de formação 
continuada do docentes. 

Por meio deste projeto3, temos a possibilidade de fortalecer o compromisso social, 
científico e educacional da Universidade, alinhando-se às demandas nacionais, tais como 
a melhora da educação pública, a qualificação dos professores e a melhora na 
aprendizagem de matemática e da alfabetização. 
 
 
 
A travessia: o caminho metodológico 

. 
 Assim, considerando os objetivos deste projeto, o estudo caracteriza-se 

como pesquisa qualitativa, cujo processo de ampliação das compreensões estrutura-se 
em dois momentos complementares: o primeiro, de diagnóstico, por meio de um estudo 
exploratório-descritivo, pois se deseja “(...) conhecer a comunidade, seus traços 
característicos, seus agentes, seus problemas (...)” (TRIVIÑOS,1987, p. 110) e 
experiências particulares no campo do ensino da matemática, das ciências, dos 
fundamentos epistemológicos da docência e as dinâmicas de gestão que subsidiam esses 
processos de ensino e aprendizagem.  

Após esta etapa de diagnóstico, que encontra-se em andamento, teremos 
subsídios para estruturar ações investigativas compartilhadas pelas instituições em 
subprojetos patados pela investigação-ação escolar (ANGULO RASCO, 1990; CARR e 
KEMMIS, 1988; CARR, 1995; MION e SAITO, 2001; ELLIOT, 1991; KEMMIS e 
MACTAGGART, 1988; TAUCHEN, 2001; 2003; 2004; 2007). 

Entendemos que a qualificação dos processos de ensino e aprendizagem exige 
constante reflexão, deliberação e auto-avaliação sobre a consecução dos objetivos e 
projetos educacionais, identificando seus problemas e criando ações estratégicas para 
solucioná-los. A reflexão e auto-reflexão nos possibilitam identificar estes problemas, mas 
não garantem nossa intervenção no sentido de sua solução (CARR, 1995). Esta solução, 
que está vinculada à prática cotidiana, requer ações estratégicas para aperfeiçoá-la, o 

                                                        
3 Trata-se do projeto Observatório Nacional da Educação (CAPES/INEP/2010):Construindo redes de 
saberes na matemática e na iniciação às ciências- escola e universidade em conexão (2010/2014). 
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que implica processos de investigação sobre, na e para a prática educativa, 
acompanhado por ações sistematizadas e deliberadas em projetos compartilhados de 
investigação-ação escolar.  

Planejar, atuar, observar e refletir de forma conjunta e sistemática, usando a 
relação entre esses momentos como fonte, tanto de melhora, quanto de conhecimento, 
pode fortalecer os processos de diagnóstico, auto-avaliação e ações propositivas junto as 
escolas. Por isso, consideramos a investigação-ação escolar como estratégia 
metodológica mais coerente com a intencionalidade deste projeto.  

A investigação-ação escolar é constituída pelos ciclos de planejamento, ação, 
observação e reflexão (CARR e KEMMIS, 1988), em progressivos níveis de 
complexidade, conforme descrevemos a seguir: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O planejamento,  organização antecipada da ação, se caracteriza pela tomada de 

decisões sobre os rumos do projeto. Na etapa inicial de planejamento, analisamos os 
indicadores do INEP - Prova Brasil e IDEB- e dialogamos com a coordenação pedagógica 
da Secretaria Municipal de Educação de Rio Grande e com os gestores das escolas para 
definirmos a intencionalidade e abrangência do projeto.   

O segundo momento da investigação-ação escolar - a ação - consiste na 
implementação das atividades educacionais -encontros itinerantes de formação e 

 

 

REFLEXÃO 

 
 

 

AÇÃO 

 

 

 

Ciclo da investigação-ação escolar 

PLANEJAMENTO  

Intencionalidade  

Análise dos 
dados do 
INEP 

Questionamentos 
Situações- problema 

Diagnóstico da 
realidade escolar 

Ações 
colaborativos 
itinerantes    

Replanejamento  

OBSERVAÇÃO  Registros 
sistemáticos  

Qualificação 
das práticas 
educativas 

Sistematização de 
indicadores a partir das 
vivências escolares 

Avaliação do 
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socialização das experiências educativas- informadas pelo planejamento. Esta ação 
informada será acompanhada de registros. Segundo KEMMIS & MACTAGGART (1988, p. 
18) “um dos modos pelos quais a investigação-ação difere da ação em situações usuais é 
que se trata de uma ação observada”.   

A observação, terceiro momento, tem a função de documentar os “efeitos” da ação 
criticamente informada, servindo de substrato para as auto-reflexões, reflexões e re-
planejamento das ações, ou seja, “observar o processo da ação, os efeitos da ação, as 
circunstâncias da ação e suas limitações, o modo em que as circunstâncias e as 
limitações recortam e canalizam a ação planejada e seus efeitos e outras coisas que 
podem surgir” (Idem, p.19). Os registros são realizados em diários, adotados pelos 
participantes do projeto, durante e após os encontros itinerantes de formação continuada. 

No quarto momento, a reflexão , ponderamos e avaliamos os processos tanto 
individuais, quanto coletivos, da investigação-ação escolar. Neste processo, o foco central 
das reflexões são as práticas educativas e gestoras e o entendimento dos participantes 
sobre estas. Através do diálogo, podemos compartilhar situações comuns, levantar 
contradições e situações-problema, compreendendo as situações objetivas e subjetivas 
que perpassam os processos de gestão democrática, tornando possível identificar 
indicadores e criar estratégias para qualificar as ações. 

Estes quatro momentos são dinâmicos e compõem o que temos chamado de ciclos 
da espiral de investigação-ação escolar, o qual se constitui retrospectiva e 
prospectivamente.  
 
Momentos   Caráter retrospectivo   Caráter prosp ectivo  
 Planejamento  Em relação à reflexão sobre a 

realidade em que foi concebido. 
Em relação ação compartilhada 
pelo grupo. 

 Ação  Em relação à reflexão acerca do 
planejamento. 

Em relação à observação e as 
reflexões futuras sobre os “erros” e 
“acertos” da ação. 

 Observação   Em relação à ação realizada. Em relação à reflexão sobre o 
realizado. 

 Reflexão  Em relação às ações 
desenvolvidas até o momento – 
auto-reflexões . 

Em relação ao futuro re-
planejamento. 

Fonte: Inspirado em Tauchen (2001, p. 102) 
 

 Entendemos que a estruturação de ações investigativas compartilhadas em 
redes de investigação-ação escolar poderão contribuir não apenas com a qualificação das 
práticas educativas no campo do ensino da matemática e das ciências, mas também, 
para a ampliação da compreensão dos docentes sobre os fundamentos da docência, 
sobre suas escolhas didático/metodológicas e as implicações interativas entre a docência 
e a gestão escolar.  

Portanto, as investigações e ações do presente projeto, potencializam a criação de 
espaços e redes de investigação, participação, autonomia e formação mútuas, 
fortalecendo e aprofundando questões teórico/práticas envolvidas na qualificação dos 
processos de ensino e aprendizagem: da formação inicial a continuada, da escola a 
universidade, da discência a docência, da graduação a pós-graduação.  

 
 
Considerações finais 
 

 A estruturação de investigações e ações, compartilhadas em um programa de 
investigação-ação escolar, que articula as atividades da Universidade (Pós-Graduação e 
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Graduação) com as escolas da rede municipal de ensino, pode contribuir para o 
encaminhamento de estratégias pedagógicas visando a melhoria da qualidade da 
educação, com conseqüência direta no aumento dos Índices de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) do município de Rio Grande.   

Os processos iniciais de investigação nos possibilitam formular algumas 
considerações, mesmo que provisórias: 

• O desenvolvimento de projetos em rede fortalece a convivência, a 
interligação dos saberes e as trocas de experiências em uma proposta de formação 
sustentada pela cooperação gestada pelas próprias instituições. Não se trata de ter na 
intervenção da universidade a pretensa solução para os problemas da escola, mas a 
mediação na articulação e auto-organização das escolas. A organicidade dos processos 
de investigação-ação escolar nos possibilita nutrir e qualificar as experiências acadêmicas 
por meio da integração entre os estudantes da graduação e da pós-graduação e dos 
professores com as instituições.  

• O processo de produção de conhecimentos constitui-se como atividade 
humana que necessita ser constantemente qualificado e investigado. É fundamental 
buscar o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às relações entre os seres 
humanos, entre o conhecimento e o ambiente. O desenvolvimento desses valores envolve 
muitos aspectos da vida social, como a cultura e o sistema produtivo, as relações entre o 
homem e a natureza. 

• Os processos de investigação compartilhada potencializam o auto-
esclarecimento e a compreensão dos fundamentos epistemológicos que são mobilizados 
pelos docentes nas tomadas de decisão sobre a seleção dos conteúdos, sobre a escolha 
das estratégias metodológicas e materiais didáticos para o ensino da matemática e das 
ciências. O que conhecemos? Como conhecemos? O que é conhecimento? Quais os 
processos envolvidos? Desvelar tais concepções é tarefa continuada de feitura da 
docência que precisa ser cada vez mais lúcida, intencional, reflexiva e propositiva para 
que possa, de fato, reverter-se em qualificação das instituições. 

• As unidades didáticas configuram-se como uma forma de organização do 
trabalho pedagógico que contemplam os diferentes fatores que envolvem o processo 
educativo e que procuram superar a horizontalidade centrada nos conteúdos 
normalmente existente nos planos/planejamentos de aula. Elas procuram organizar o 
trabalho pedagógico de maneira sistêmica, explorando as conexões entre as diferentes 
atividades e experiências de forma a superar os mecanismos lineares normalmente 
utilizados na execução do trabalho didático. As unidades didáticas não podem ser 
pensadas em moldes lineares, pois possuem uma estrutura de rizoma (DELEUZE & 
GUATARRI, 1995), que permite conexões em múltiplas dimensões e cuja compreensão 
só pode ser extraída de sua totalidade.  

A unidade didática não se configura como um roteiro de trabalho, mas como uma 
hipótese-guia com que a qual se almeja, diante de uma intencionalidade que atravessa 
toda a sua construção, promover uma aprendizagem que alcance habilidades, atitudes e 
conceitos. Entendemos que a unidade didática constitui um território não muito limitado, 
cujas fronteiras vão se organizando em função do movimento dos diferentes atores que 
estão envolvidos. Os conteúdos e objetivos, articulados de forma a contemplar 
características conceituais, procedimentais e atitudinais, não estão fechados sobre 
necessidades próprias, mas carregados de intenção para enfrentar os desafios e 
imprevistos que são inerentes ao contato da novidade com o sujeito. Em resumo, trata-se 
de um mapa de interrogações que dirige o trabalho pedagógico e procura adicionar 
intencionalidade aos caminhos percorridos.  
 Durante a elaboração das unidades didáticas, a escolha do tema de trabalho já 
parte da investigação do professor que procura partir do entorno e dos problemas 
significativos para os alunos. O tema envolve a vida do grupo, as situações instigantes e 
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relevantes. Este tema vai gerar ideias-força (GONZÁLES, 2002) cuja natureza articula o 
movimento didático, a escolha dos materiais, a elaboração dos procedimentos etc. Estas 
ideias-força desdobram-se na construção dos objetivos, na organização das atividades e 
no traço de aprendizagem de conceitos, atitudes e procedimentos. Trata-se de uma 
organização de trabalho ativa, tanto para o professor quanto para o aluno. Neste sentido, 
a unidade didática prevê, através do atravessamento de suas ideias-força, objetivos que 
envolvem atitudes e procedimentos, extrapolando apenas a visão do conteúdo conceitual. 
Os materiais pedagógicos ganham um forte caráter pedagógico, pois estão organizados 
em um sistema de rede, que sustenta a intencionalidade pedagógica. 

• Acreditamos que nesse momento do trabalho, as fronteiras entre ensino e pesquisa 
não estão muito definidas e este entre-lugar gera uma interessante posição de produção 
acadêmica ativa, pois se confere em um espaço interdisciplinar na qual os saberes 
técnicos do pesquisador/professor se enriquecem com os saberes de experiência dos 
professores em formação e vice-versa. Os professores podem ensinar suas práticas, os 
pesquisadores podem compartilhar suas experiências de investigação. 

• A organização destes processos tem como finalidade primeira a qualificação da 
aprendizagem da matemática e das ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
com impacto no enfrentamento de problemas educacionais historicamente identificados 
nos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica. Os resultados do projeto poderão 
fomentar políticas públicas municipais, fortalecer a formação continuada dos professores 
e gestores das escolas e produzir conhecimentos e metodologias de ensino inovadoras. 
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