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RESUMO: Este artigo tem como objetivo identificar se e como ocorre a interação professor-aluno e

aluno-aluno nas aulas de Matemática, em duas turmas de uma escola da rede pública de ensino da

cidade de Tobias Barreto, SE. Para isso, foi aplicado dois questionários, um destinado aos alunos

do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio, e o outro aos professores das

respectivas turmas. O referencial teórico foi construído com base nos entendimentos de autores

como, Haydt (2011), Gil (2009) e Vygotsky (1989). Diante dos resultados obtidos, constatamos

que os docentes interagem com os seus alunos no decorrer da explicação dos conteúdos, através

de atividades que visam favorecer uma aproximação com o cotidiano do estudante e a partir de

orientações para a resolução dos exercícios. Além disso, estimulam a relação aluno-aluno por meio

de atividades em grupos. Palavras-chave: Interação professor-aluno. Interação aluno-aluno.

Aulas de Matemática. ABSTRACT: This article aims to identify whether and how occurs the

teacher-student and student-student interaction in Mathematics classes, in two different classes at

a public school in Tobias Barreto city, SE. For this, we utilized two questionnaires, one for students

from the 9th grade of elementary school and from the 1st grade of high school, and the other one

to the teachers of the respective classes. The theoretical framework was built on the understanding

of authors like, Haydt (2011), Gil (2009) and Vygotsky (1989). Based on the results, we perceived

that the teachers interact with their students during the explanation of content, through activities

designed to promote a close approach with the student's daily life and from guidelines for the
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resolution of the activities. Furthermore, stimulate student-student relationship through activities

in groups. Keywords: Teacher-student interaction. Student-student interaction. Mathematics

class.

INTRODUÇÃO Um primeiro contato com a temática interação aconteceu em uma das aulas da

disciplina de Didática e Metodologia do Ensino em Ciências e Matemática[i], a partir da leitura do

artigo de Martins (2007), intitulado “As formas e práticas de interação entre professores e

alunos”[ii]. De forma geral, o texto busca apresentar um contexto histórico das diferentes formas

assumidas pelo método didático, levando em consideração os três elementos básicos do processo,

que são: aluno, professor e conteúdo. Além disso, sugere princípios orientadores para a área da

didática, na busca de práticas de interação entre professores e alunos ajustados na organização

coletiva do conhecimento. Para finalizar, a autora indica uma tendência atual do processo didático

“aprender a aprender”. Como o referido artigo apresenta este tema numa perspectiva histórica,

optamos por adotar o entendimento de Vaccari (2007) para definir interação no ensino da

Matemática como sendo, “toda e qualquer forma de comunicação entre professores e alunos,

iniciadas por um ou por outro” (VACCARI, 2007, p. 12). Assim sendo, no processo de construção

do conhecimento, a interação pode se manifestar de diversas formas, por meio de resoluções das

atividades propostas, de questionamentos, ou ainda no desenvolvimento de trabalhos em grupos.

Mas para que o diálogo favoreça a aprendizagem dos conteúdos, o professor deve “proporcionar

um ambiente de trabalho que estimule o aluno a criar, comparar, discutir, rever, perguntar e

ampliar ideias” (BRASIL, 1997, p.31). Ou seja, a participação do aluno na sala de aula contribui

para que ele construa seu próprio conhecimento. No entanto, no ensino da Matemática, um tipo de

aula ainda muito presente é a aula expositiva. De acordo com os PCN de Matemática (1997),

geralmente, nesse procedimento didático o professor apresenta os conteúdos, partindo de

definições, demonstrações de propriedades, exemplos e exercícios. Ou seja, ele acaba ocupando o

centro do processo de ensino e aprendizagem. Ao aluno, normalmente, cabe reproduzir o que está

sendo transmitido. Essa forma de abordar os assuntos, na maioria das vezes, torna-se pouco

eficaz para a aprendizagem, pois o discente não contribui para a discussão dos conteúdos

abordados, o que dificulta o entendimento dos algoritmos apresentados pelo professor. Isso

contribui para a ideia de que a Matemática é uma disciplina desinteressante e difícil. Para mudar

essa realidade o professor de Matemática deve adotar práticas que possam facilitar a compreensão

dos conteúdos, tornando assim as aulas mais proveitosas. Na busca para aperfeiçoar o ensino, a

interação humana se apresenta como um componente fundamental. Nesse sentido, as relações

professor-aluno e aluno-aluno se fazem necessárias para o processo de aprendizagem, pois é a

partir delas que o conhecimento vai sendo construído coletivamente. Os aspectos até aqui

pontuados nos motivaram a investigar como acontecem as interações professor-aluno e
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aluno-aluno nas aulas de Matemática. Outro motivo que nos impulsionou a averiguar essas

relações foi o fato de existir poucos estudos relacionados a esta área. Daí, surge a seguinte

indagação, que norteou o estudo apresentado neste trabalho: De que forma os professores de

Matemática estão buscando interagir com os seus alunos em sala de aula?

Para isso, buscou-se identificar se e como ocorre a interação professor-aluno e aluno-aluno nas

aulas de Matemática, em duas turmas de uma escola[iii] da rede pública de ensino da cidade de

Tobias Barreto, SE. Para tanto, foram aplicados dois questionários, um destinado aos docentes e

outro aos discentes. Responderam ao questionário os alunos de uma turma do 9º ano do Ensino

Fundamental (Turma 1), e de outra do 1º ano do Ensino Médio (Turma 2), bem como os

professores das respectivas turmas. Ressaltamos que em ambas as classes as aulas ocorrem no

período matutino. Optamos por selecionar turmas que possuíssem professores distintos, a fim de

perceber a maneira como estes profissionais da educação promovem a interação na sala de aula.

Em relação à formação acadêmica, os dois docentes possuem formação em Licenciatura em

Matemática, sendo que a professora da Turma1 também tem formação em Filosofia e

Pós-Graduação em Planejamento Educacional. No que se refere ao tempo de atuação, esta

educadora atua como professora de Matemática há nove anos. Já o professor da Turma 2, exerce a

profissão há vinte anos. A seguir, apresentamos uma descrição do roteiro que adotamos nos

questionários. BREVE DESCRIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS Esta é uma pesquisa

considerada do tipo descritiva, pois aplicamos questionários em duas turmas, a fim de perceber se

e como ocorrem as interações entre professor-aluno e aluno-aluno em aulas de Matemática. De

acordo com Gil (2009),

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o

estabelecimento de relações entre variáveis. [...] uma de suas

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas

de coletas de dados, tais como o questionário e a observação sistemática

(GIL, 2009, p. 42).

Embora os dois questionários aplicados fossem distintos, foi possível

estabelecer relações entre ambos, inclusive optamos por incluir duas

perguntas iguais para os dois. O questionário dos alunos foi guiado pelo

seguinte roteiro: gosto pela disciplina Matemática; maneira como são

ministradas as aulas de Matemática; presença de questionamentos durante

a explicação dos conteúdos; se é dado espaço para os alunos expressarem

suas opiniões; se há momentos de discussões entre os colegas sobre os

conteúdos ou resoluções dos exercícios; se é disponibilizado algum tempo
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para que eles tirem dúvidas; e por fim, quais as características que o

professor de matemática deve possuir para que seja considerado um bom

educador. O questionário destinado aos professores abordou os seguintes

aspectos: formação acadêmica e o tempo de atuação na docência;

estratégias de ensino adotadas para abordar os conteúdos matemáticos;

maneira como ocorre à interação professor-aluno em sala de aula; se há

estímulo para que haja interação entre aluno-aluno; contribuições da

interação professor-aluno e aluno-aluno para a aprendizagem Matemática; a

importância do diálogo entre professor-aluno; tempo disponibilizado para os

discentes tirarem dúvidas; e por fim, se são feitas indagações aos discentes

sobre os temas abordados. RESULTADOS E DISCUSSÕES Responderam

ao questionário os alunos de duas turmas, uma do 9º ano do Ensino

Fundamental (Turma 1), com um quantitativo de vinte e nove alunos[iv], e

outra do 1º ano do Ensino Médio (Turma 2), com vinte e oito alunos[v], bem

como os professores das respectivas turmas. Para facilitar o entendimento

dos resultados obtidos, serão apresentadas algumas respostas dos

estudantes no decorrer desta discursão. Para identificá-los, optamos por

utilizar os termos (T1 01), (T1 02), (T1 03), ..., (T1 29), em que o número

identifica o aluno da Turma 1 que apresentou a resposta transcrita aqui,

aluno do 9º ano do Ensino fundamental. Da mesma forma (T2 01), (T2 02),

(T2 03), ..., (T2 28) refere-se aos estudantes do 1º ano do Ensino Médio.

Ressaltamos que estamos apresentando as respostas dos estudantes da

mesma forma que eles escreveram no questionário. Abaixo segue a primeira

pergunta do questionário destinado aos alunos. Opinião dos alunos sobre

a disciplina Matemática Ao elaborarmos a primeira pergunta do

questionário, tivemos como finalidade conhecer a opinião dos alunos sobre a

disciplina Matemática. Nesta pergunta, tanto em uma turma como na outra,

obtivemos três tipos de respostas. Na Turma 1, aproximadamente 36,7%

dos discentes afirmaram gostar da disciplina; 50% responderam que não

gostavam e 13,3% escolheram responder com a expressão “mais ou

menos”. Na turma 2, um percentual de 32,1% afirmou gostar de

Matemática; 57,1% disseram não gostar e 10,8% colocaram que mais ou

menos. A seguir as respostas de alguns deles justificando o porquê de suas

respostas.

• “Sim, porque a nossa professora tem paciência. Sempre pergunta se entendeu o assunto, se

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/uma_investigacao_sobre_as_interacoes_entre_professoraluno_e_aluno.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-14,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



não entendeu ela volta a explicar”. (T1 01)

• “Não, porque eu acho muito complicada”. (T1 02)

• “Mais ou menos, porque é uma aula complicada e às vezes difícil de entender.” (T1 03)

• Não, porque é muito difícil, me dar dor de cabeça e não interage em meu conhecimento”. (T2

03)

A partir das respostas dos questionários, constatamos que a maior parte dos alunos de ambas as

turmas dizem não gostar da Matemática, e que isso se dá principalmente em função de dois

motivos. O primeiro motivo, apontado pela maioria dos estudantes, é por eles acharem a disciplina

complicada. O segundo, é por não conseguirem entender os conteúdos. Diante disso, Ferreira

(1998) afirma que: Ao perceberem a Matemática como algo difícil e não se acreditando capaz de

aprendê-la, os estudantes, muitas vezes, desenvolvem crenças aversivas em relação à situação de

aprendizagem, o que dificulta a compreensão do conteúdo e termina por reforçar sua postura

inicial, gerando um círculo vicioso (FERREIRA, 1998, p.20). Essa crença de que a Matemática é

difícil leva à construção de uma imagem negativa da disciplina, o que acaba causando nos alunos

falta de empenho nas atividades e desinteresse pelos conteúdos. Para os alunos, como são

ministradas as aulas de Matemática?

Outra questão presente no questionário dos discentes referiu-se ao modo como são ministradas as

aulas de Matemática. Diante das respostas dos alunos, constatamos que as aulas de ambos os

docentes se aproximam em termos de estratégias didáticas, conforme pode ser observado nas

respostas apresentas a seguir: “A professora explica o assunto, depois passa uma atividade e na

próxima aula corrige”. (T1 04)

• “Explica o assunto, faz perguntas, passa atividades, etc”. (T1 05)

• “Ele explica o assunto e após isso passa exercícios para ver se aprendemos o que foi

iniciado”. (T2 23)

A partir destas descrições, é possível perceber que os conteúdos matemáticos são conduzidos por

meio de aulas expositivas, pois de acordo com as afirmações dos alunos, os professores explicam o

assunto e em seguida, passam atividades relacionadas ao tema trabalhado. Nota-se também que

durante a transmissão de determinado conceito, a docente da Turma 1 busca interagir com a

turma por meio de questionamentos, fato este identificado a partir da resposta do discente (T1 05).

Nota-se que em parte, essas respostas vão de encontro com as estratégias de ensino que os

educadores dizem adotar, pois a professora da Turma 1, declara que ao trabalhar os conteúdos,

resolve exemplos no quadro, relaciona os assuntos abordados com o cotidiano dos alunos e utiliza

questões com crescente grau de dificuldade. Já o professor da Turma 2, afirma desenvolver aulas
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explicativas seguindo o livro didático, apresentando situações-problemas sobre o conteúdo

abordado e aplicações de exercícios da própria obra didática. Esclarece ainda, que procura interagir

com os discentes no momento destinado a correção de tais atividades. A nosso ver, essa interação

que ocorre durante a correção dos exercícios é importante, pois é uma ocasião oportuna para os

estudantes fazer perguntas, expressar dúvidas e corrigir possíveis erros. Aparentemente, alguns

dos procedimentos adotados por estes docentes para a transmissão dos conteúdos matemáticos

possuem certo grau de proximidade com o modelo de aula descrito por D'Ambrosio (1989):

Sabe-se que a típica aula de matemática a nível de primeiro, segundo ou

terceiro graus ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa para o

quadro negro aquilo que ele julga importante. O aluno, por sua vez, copia da

lousa para o seu caderno e em seguida procura fazer exercícios de

aplicação, que nada mais são do que uma repetição na aplicação de um

modelo de solução apresentado pelo professor. Essa prática revela a

concepção de que é possível aprender matemática através de um processo

de transmissão de conhecimento (D'AMBROSIO, 1989, p.15). Concordamos

com as afirmações da autora, pois ao nosso ver, na aula tradicional o aluno

não atua como um sujeito ativo no processo de ensino aprendizagem, ele

apenas reproduz o que o professor apresenta. Interação professor-aluno

Outro questionamento direcionado aos estudantes foi se o professor (a) de

Matemática costuma fazer perguntas ao explicar os conteúdos. Na Turma 1,

93,3% dos alunos responderam que sim e os demais disseram que não. Em

relação à Turma 2, um percentual de 89,3% informou que sim, 7,1%

respondeu que algumas vezes, e 3,6% que raramente. Segue abaixo duas

das justificativas dos estudantes.

• “Sim para saber se entendemos o assunto”. (T2 23)

• “Sim, ele pergunta se está entendendo, se está com dúvidas”. (T2 14)

Essa mesma pergunta também foi direcionada aos professores. Ao analisar as respostas dos

docentes, constatamos uma aproximação com as respostas da maioria dos alunos, pois ambos os

educadores afirmam fazer indagações aos discentes sobre os conteúdos que estão sendo

trabalhados em sala de aula. Contudo, se levarmos em consideração o grande quantitativo de

alunos que responderam sim, podemos concluir que estes professores de Matemática buscam

interagir com os discentes por meio de questionamentos sobre os temas abordados. Nesse sentido,

de acordo com Gil (2009), a pergunta constitui um:

Importante recurso para verificar o aprendizado do conhecimento
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ministrado, identificar dificuldades de aprendizagem, controlar a atenção dos

estudantes, estimular o pensamento crítico, incentivar a participação,

favorecer o aquecimento das discussões, aproveitar as experiências pessoais

dos estudantes e favorecer a aplicação prática do que foi aprendido (GIL,

2009, p.68). Com isso, nota-se a importância dos questionamentos nas

aulas de Matemática, pois as respostas e opiniões apresentadas pelos alunos

demonstram como eles estão reagindo à atuação do professor, além de ser

uma forma de demonstrar as dificuldades que estes encontram na

assimilação dos conteúdos. Espaço cedido para a interação

professor-aluno Outra questão presente no questionário dirigido aos

alunos foi em relação ao espaço cedido pelos professores nas aulas para os

estudantes expressarem suas ideias, opiniões e dúvidas. Nessa pergunta,

todos os alunos da Turma 1 responderam que sim; porém alegaram que

somente uma pequena quantidade dos colegas tiram dúvidas. Tal afirmação

pode ser verificada nas respostas dos alunos, apresentadas a seguir.

• “Sim, mas são poucos os que fazem perguntas”. (T1 02)

• “Sim, algumas pessoas fazem perguntas”. (T1 07)

Na Turma 2, 89,3% dos alunos afirmaram que sim, 7,14% deles citaram que não sabem

responder e 3,56% responderam que nem sempre fazem perguntas. A seguir são apresentadas as

respostas de alguns dos alunos que responderam sim.

• “Sim, é bem aberto para tirar dúvidas e se expressar, porém ninguém entende nada”. (T2

07)

• “Se os alunos demonstrarem interesse, sim”. (T2 09)

• “Sim, mas ninguém pergunta nada, porque não entende nada”. (T2 26)

Através dessas respostas é possível constatar que existe interação entre professor-aluno no

decorrer da aula. Apesar disso, alguns deles demonstram dificuldades na compreensão do

conteúdo abordado. Levando em consideração o grande quantitativo de alunos que responderam

sim, percebemos que os professores permitem que os discentes interajam nas aulas. Sobre a

interação professor-aluno, Haydt (2011) destaca:

Na relação professor-aluno, o diálogo é fundamental. A atitude dialógica no

processo ensino-aprendizagem é aquela que parte de uma questão

problematizada, para desencadear o diálogo, no qual o professor transmite o

que sabe, aproveitando os conhecimentos prévios e as experiências,
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anteriores do aluno. Assim, ambos chegam a uma síntese que elucida,

explica ou resolve a situação-problema que desencadeou a discussão

(HAYDT, 2011, p.45). Contudo, se faz necessário esclarecer de que forma

essa interação ocorre nas aulas de Matemática. A docente da Turma 1,

afirma que o diálogo acontece por meio de “orientações das atividades para

a turma e também individualmente, orientações para grupos de trabalhos,

relacionando os assuntos abordados ao máximo com a realidade dos alunos,

brincadeiras e competições”. Nesse sentido, o professor da Turma 2 destaca

que o diálogo ocorre a partir da abordagem dos conceitos, mediante

situações que envolvem o dia-a-dia dos alunos. Porém, pontua que há pouca

interação nas aulas, pois os estudantes chegam ao Ensino Médio com

defasagem em relação aos conteúdos básicos para tal série que se

encontram. Considerando-se essa resposta, pode-se supor que o professor

não considera as perguntas feitas aos alunos no decorrer da explicação

como uma forma de interação entre ele e os discentes, visto que, conforme

já citado anteriormente, o mesmo costuma fazer algumas perguntas durante

a aula. Horário disponibilizado pelo professor para tirar dúvidas Os

estudantes foram questionados se o professor disponibilizava algum horário

para tirar dúvidas dos conteúdos matemáticos ou das atividades propostas.

Caso afirmassem que sim, deveriam informar em qual horário. Na Turma 1,

aproximadamente 96,7% dos alunos responderam que sim (no horário da

aula) e apenas 3,3% disseram que não. Na Turma 2, um percentual de

85,7% respondeu que sim (no horário da aula), 10,7% citaram que sim (no

horário oposto) e 14,3% responderam que não. Vale destacar que a soma

dos percentuais da Turma 2 é maior que 100%, pois alguns discentes

informaram mais de um horário. As afirmações anteriores podem ser

constatadas por meio das justificativas dos alunos apresentadas a seguir.

• “Sim, no horário da aula e no oposto é só procurá-la”. (T1 08)

• “Sim, no final da aula ela sempre pergunta se alguém tem dúvidas”. (T1 10)

• “Sim, as vezes no horário da aula no horário oposto também”. (T2 19)

• “Não. Mas quando ele está explicando o assunto se nós perguntar ele tira as dúvidas”. (T2

28).

Ao analisarmos as respostas dos alunos da Turma 1, percebemos que o único horário

disponibilizado pela professora para tirar as dúvidas é no momento da aula. A ressalva é feita
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apenas para a fala do discente (T1 08), pois este complementa dizendo que caso necessite de

ajuda em outro horário, é só procurá-la. No entanto, isso não significa dizer que a docente reserva

outro momento para atender os estudantes. Na Turma 2, verificamos em algumas das respostas

que o educador disponibiliza um tempo oposto ao da aula para que os discentes possam

apresentar suas dificuldades, fato esse representado pela respostas do aluno (T2 19). Sobre esta

questão, Gil (2009) defende que:

Contatos entre professores e estudantes dentro e fora da sala de aula são

um dos mais importantes fatores para a promoção do envolvimento do

corpo discente. E alguns dos mais importantes contatos são os que ocorrem

antes do início das aulas, durante os intervalos ou após o seu término. Mais

muitos professores chegam exatamente no início da aula, retiram-se

imediatamente após o seu término e nos intervalos ausentam-se da sala.

Esta é uma situação perfeitamente compreensível, pois a maioria das

escolas superiores remunera seus professores apenas pelas aulas

efetivamente dadas, o que faz com que o professor disponha de poucos

momentos para o estabelecimento de um relacionamento mais intenso com

os estudantes (GIL, 2009, p.69). Essa mesma pergunta foi direcionada aos

professores. Após o exame da questão, identificamos que as respostas deles

convergem com a afirmação dos alunos que responderam sim (no horário

das aulas). Ou seja, o único horário reservado pelos docentes para ser

tirada as dúvidas dos alunos é durante as aulas. Isso pode ser constatado na

própria fala dos educadores. A professora da Turma 1, afirma: “Geralmente,

ao final da explicação do conteúdo indago se há dúvidas, caso haja, procuro

explicar de forma diferente da anterior. Também esclareço dúvidas durante

as correções das atividades propostas”. Enquanto o professor da Turma 2,

respondeu: “Não, pois minha carga horária de trabalho não permite que

essa interação aconteça, a não ser na própria sala ou nos corredores. Nesta

última declaração, apesar de responder que “não”, o educador acaba citando

que “sim”, pois afirma atender os alunos no decorrer das aulas ou nos

corredores. Encontramos nessa fala uma divergência com o que foi

apresentado por alguns dos alunos da Turma 2, pois estes responderam

haver um tempo disponibilizado pelo docente para ser tirada as possíveis

dúvidas. Talvez os encontros nos “corredores” estejam sendo interpretados

por eles como sendo horário oposto aos das aulas, reservado para tal

atendimento. Interação aluno-aluno em sala de aula Na questão
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seguinte, os alunos foram interrogados se costumam discutir com os colegas

sobre o conteúdo ou a resolução dos exercícios de Matemática. Na Turma 1,

um percentual de 53,3% dos discentes respondeu que sim, 40% afirmaram

que não e aproximadamente 6,7% disseram que às vezes. Na Turma 2,

67,9% deles responderam que sim, 17,8% citaram que não e 14,3%

afirmaram que as vezes. Verifica-se que a maioria dos alunos, tanto de uma

turma como da outra, discutem com os colegas sobre o assunto trabalhado.

Porém, existe entre as turmas uma diferença no percentual dos educandos

que responderam “não” discutir com os colegas sobre o conteúdo. Abaixo

segue as justificativas de alguns dos estudantes.

• “As vezes, quando eu ou o colega não entendemos o exercício”. (T1 11)

• “Sim, muitas das vezes dá para tirar a dúvida de algum amigo e tirar as próprias dúvidas”.

(T1 09)

• “Sim, quando estou com alguma dúvida”. (T2 11)

Diante das respostas dos alunos, verifica-se que há uma união entre eles aos responder os

exercícios propostos pelos professores, pois alguns destacam que discutem com os colegas quando

estão com dúvidas ou não conseguem entender algum assunto, o que resulta em uma interação

aluno-aluno. Embora as respostas dos sujeitos tenham sido variadas, a professora da Turma 1,

afirma que estimula os seus alunos a interagirem uns com os outros. Segundo ela, esse estímulo é

proporcionado através de atividades em duplas ou trabalho em equipe. Acrescenta ainda que “os

alunos também são chamados para correção dos deveres no quadro e quando há erro, os próprios

colegas identificam e corrigem”. Assim como a docente da Turma 1, o professor da Turma 2,

também afirma estimular seus alunos, fazendo com que respondam às atividades entre eles,

apresentem soluções individuais na lousa e trabalhos em grupos. Apesar de 53,3% dos discentes

da Turma 1 terem respondido que costumam interagir com os colegas da classe, podemos

perceber que um número representativo de estudantes afirmam que essas discussões ocorrem às

vezes. Portanto, embora a docente desta turma tenha citado que busca estimular a relação

aluno-aluno por meio de atividades em grupos, percebe-se que nem sempre essa interação ocorre.

Segundo Vygotsky (1989), diferentemente das atividades desenvolvidas individualmente, o

trabalho conjunto fornece diversos benefícios para os indivíduos, pois a construção do sujeito, seu

aprendizado e seus processos de pensamento (intrapsicológico) acontecem através da relação com

outras pessoas (processos interpsiccológicos). O bom professor de Matemática para os alunos

Em outra questão, solicitamos que os estudantes marcassem um “x” na opção que melhor

indicasse o que deve ter um bom professor de Matemática. Um total de 30% dos alunos da Turma

1 e 82,1% da turma 2 responderam que o docente precisa ter domínio do conteúdo; 73,3% turma
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1 e 92,9% da turma 2 disseram ser necessário saber ensinar o conteúdo; 83,3% da turma 1 e

89,3% da turma 2 consideram importante explicar quantas vezes for necessário e 80% da turma 1

e 78,6% da turma 2 afirmaram que deve ter um bom relacionamento com os alunos. Vale

ressaltar que nesta questão estamos considerando que os discentes marcaram mais de uma

opção. Diante dos dados citados anteriormente, podemos afirmar que na Turma 1, as duas opções

com um maior percentual estão relacionadas direta ou indiretamente com a interação

professor-aluno. Na Turma 2, observamos que um grande percentual considerou como sendo

necessário, o docente saber ensinar o conteúdo e explicar quantas vezes for necessário. Para a

professora da Turma 1, a interação se faz importante nas aulas de Matemática, pois segundo ela:

“O diálogo facilita o entendimento da disciplina, pois o aluno expressa suas dúvidas, os

conhecimentos que ele previamente possuem, dando ao professor uma perspectiva do nível da

turma. Além do “feedback” observado nesta interação”. Esta última fala da educadora está de

acordo com as ideias de Haydt (2011):

É verdade que o aluno, através desse processo interativo, assimila e constrói

conhecimentos, valores, crenças, adquire hábitos, formas de se expressar,

sentir e ver o mundo, forma ideias, conceitos (e por que não dizer

preconceitos?

), desenvolve e assume atitudes, modificando e ampliando suas estruturas

mentais. Mas também é verdade que o professor é atingido nessa relação.

De certa forma, ele aprende com seu aluno, na medida em que consegue

compreender como este percebe e sente o mundo, e na medida que começa

a sondar quais os conhecimentos, valores e habilidades que o aluno já traz

de seu ambiente familiar e de seu grupo social para a escola (HAYDT, 2011,

p.45). O professor da Turma 2, também destaca que quanto mais ocorrer

diálogo nas aulas, maiores são as chances dos objetivos serem alcançados.

Entendimento dos professores sobre as contribuições da interação

Por fim, perguntamos aos educadores que contribuições as interações

professor-aluno e aluno-aluno trazem para a compreensão dos conteúdos

matemáticos. Para a docente da Turma 1, permite “esclarecer dúvidas que

persistam dos assuntos trabalhados; observar erros e corrigi-los”. Para o

professor da Turma 2, essas interações possibilitam “melhor aprendizagem,

construção de cooperação entre eles e maior aproximação para formação do

conhecimento”. Essas afirmações demonstram que tais professores

consideram a interação como um componente importante nas aulas de

Matemática. Segundo Gil (2009):
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O modo como se efetiva a relação com os estudantes influencia não apenas

o aprendizado dos conteúdos que são ministrados, mas também a satisfação

pessoal e profissional do professor. Assim, tratar da relação professor-aluno

em sala de aula significa tratar de todo o processo de ensino-aprendizado

(GIL, 2009, p.68). Portanto, percebe-se que o processo interativo é de

fundamental importância na sala de aula, pois não é somente o aluno que

constrói o conhecimento, o professor também é favorecido nessa relação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta pesquisa teve como finalidade identificar

se e como ocorre a interação professor-aluno e aluno-aluno nas aulas de

Matemática em duas turmas de uma escola da rede pública de ensino da

cidade de Tobias Barreto, SE. A partir dos resultados obtidos, foi possível

constatar que os dois professores de Matemática interagem com os

discentes, sendo que estas interações ocorrem por meio de

questionamentos durante a explicação do conteúdo, de orientações para

resoluções de exercícios e através de atividades que possibilitem uma

aproximação com a realidade do aluno. Além disso, nota-se que há uma

preocupação por parte desses educadores em estimular a interação

aluno-aluno por meio de trabalhos em grupos. Constatamos também, que a

relação professor-aluno acontece, na maioria das vezes, em aulas

expositivas, pois tanto os estudantes quanto os docentes afirmaram que os

conteúdos são transmitidos por meio de explicações no quadro, seguida de

aplicação de exercícios ou de atividades que estejam relacionadas ao

cotidiano dos discentes. Além disso, a partir das respostas apresentadas por

alguns dos educandos, é possível inferir que durante a transmissão dos

conceitos, os professores permitem que eles expressem suas dificuldades,

ideias e opiniões sobre os temas que estão sendo trabalhados. No que diz

respeito à opinião dos alunos sobre a disciplina Matemática, identificamos

que a maioria dos estudantes das duas turmas não gosta da matéria,

principalmente por dois motivos: por acharam a Matemática complicada ou

por não conseguirem entender os conteúdos trabalhados. Por fim,

constatamos que os dois professores consideram a interação professor-aluno

como sendo um elemento favorável para as aulas de Matemática. Portanto,

é de fundamental importância manter o diálogo em sala de aula, pois este

além de facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos, contribui para a

melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
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