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Resumo /abstract

Este trabalho tem como objeto de estudo a aula de Matemática, com o objetivo de analisar a aula do professor de
Matemática, considerando a gestão da classe e do conteúdo. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, está sendo
realizada em uma escola pública com uma professora que leciona a disciplina Matemática. Para a produção do
material da pesquisa realizamos observação da aula e entrevista com a professora. Para análise do material empírico
consideramos a organização da aula, a gestão classe e a gestão do conteúdo. Por fim, em uma aula, a gestão do
conteúdo e a gestão da classe acontecem juntas, são ações conectadas e que, por meio da voz pedagógica a
explicação, os exemplos e os exercícios referentes ao conteúdo foram apresentados visando a aprendizagem dos
alunos.

This work has as object of study the Mathematics class, with the objective of analyzing the class of the Mathematics
teacher, considering the management of the class and the content. The research has a qualitative approach, is being
carried out in a public school with a teacher who teaches Mathematics. For the production of the material of the
research we realized observation of the class and interview with the teacher. For the analysis of the empirical material
we consider the organization of the class, the management class and the management of the content. Finally, in a
class, content management and class management take place together, are actions connected and through the
pedagogical voice the explanation, examples and exercises related to the content were presented for student learning.
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Resumo
Este trabalho tem como objeto de estudo a aula de Matemática, com o objetivo de analisar a aula do professor de
Matemática, considerando a gestão da classe e do conteúdo. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, está sendo
realizada em uma escola pública com uma professora que leciona a disciplina Matemática. Para a produção do
material da pesquisa realizamos observação da aula e entrevista com a professora. Para análise do material empírico
consideramos a organização da aula, a gestão classe e a gestão do conteúdo. Por fim, em uma aula, a gestão do
conteúdo e a gestão da classe acontecem juntas, são ações conectadas e que, por meio da voz pedagógica a
explicação, os exemplos e os exercícios referentes ao conteúdo foram apresentados visando a aprendizagem dos
alunos.
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INTRODUÇÃO
Nas áreas de Educação e Matemática, vem sendo discutido por professores e pesquisadores, que o ensino da
Matemática necessita passar por processos de mudança e tal situação pode ser analisada a partir dos índices de
reprovação nessa disciplina ao final de cada ano letivo, o que pode ser verificado pelos dados do IDEB (2015) que
indicam um índice de 4,6 na cidade de Salvador (cidade onde está sendo realizada esta pesquisa).
Diante dessas reflexões, este trabalho tem como objetivo analisar a aula do professor de Matemática, considerando a
gestão da classe e do conteúdo. Assim, conhecendo a escola, na condição de professor, e refletindo sobre o trabalho
que é realizado com os alunos, esse contexto leva-nos ao seguinte questionamento: Como o professor de Matemática
organiza e desenvolve as suas aulas contemplando a gestão da classe e do conteúdo

1 A aula e sua organização
A aula é o espaço que deve contribuir para desenvolver conhecimentos e qualidades para o exercício consciente e
crítico da cidadania e, para tanto, é importante que os professores conheçam o contexto social que o aluno está
inserido com o objetivo de propor ações que atendam às expectativas da comunidade escolar.
Para Libâneo (1994), a escola é o espaço de ensino e a aula é considerada como a parte principal da organização do
processo de ensino e da aprendizagem. Nesse sentido, explica os meios e condições necessárias para realizarmos
um conjunto de aulas, estruturando sua relação entre tipos de aulas e métodos de ensino, como uma forma
predominante de organização do processo de ensino, pois na aula se cria, desenvolve e transforma as condições
necessárias para a construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções e desenvolve habilidades
cognitivas, bem como é o local da voz pedagógica (RICHERT, 1992, apud RUSSEL; MARTIN, 2014).
Assim, o processo de ensino é considerado como uma ação conjunta do professor e dos alunos, onde o professor
estimula e dirige atividades pedagógicas situação didática específica, na qual objetivos e conteúdos se combinam com
métodos e formas didáticas, visando propiciar a assimilação ativa de conhecimentos e habilidades pelos alunos e,
nesse caso, a aprendizagem do objeto matemático.
Apoiados em pesquisas, Gauthier et al (1998) sinalizam que existe um repertório de conhecimentos pedagógicos que
possibilita a organização da aula e, assim, ensinar melhor. Os resultados indicam a necessidade de uma reflexão
sobre a complexidade da ação pedagógica e a prática pedagógica do professor, visando ao desenvolvimento da
educação como ciência e ao desenvolvimento profissional do professor. E mostraram que existe resultado de ensino
mais eficaz que outro, no que se refere, de um lado, a preparação, a apresentação e a avaliação dos conteúdos e do
outro, a moderação do comportamento dos alunos, bem como, “não se referem a uma disciplina específica, mas a
aspectos gerais do processo de educação escolar básica” (MOREIRA; DAVID, 2010, p. 40).
1.1 A gestão da matéria e a gestão da classe
Dessa maneira, o objetivo da organização didática da aula é possibilitar um trabalho significativo, colaborativo e
comprometido com a qualidade das atividades previstas, representando um movimento processual de reflexão e
decisão. Essa organização, além de tratar do ensino dos conteúdos, prevê o conjunto das operações de que o
professor faz uso para levar os alunos a aprenderem esses conteúdos.
Gauthier et al (1998) relatam categorias que estão relacionados ao ato de ensinar em uma aula, o que denominaram
como a Gestão da Matéria e a Gestão da Classe. Estas duas ações são desenvolvidas pelo professor, na aula, nos
três momentos de intervenção pedagógica: a fase de planejamento, a interação com os alunos, avaliação e controle
da gestão da matéria e da gestão da classe.
1.1.1 A gestão da matéria
Esta ação engloba o conjunto de ações que o professor recorre para ajudar os alunos a aprender o conteúdo, é um
conjunto de variáveis relativamente influentes na aprendizagem e são apresentados nos seguintes “blocos”:
planejamento da gestão da matéria, gestão da matéria durante a interação com os alunos e da avaliação da fase de
gestão da matéria.
O planejamento exerce uma influência positiva na aprendizagem dos alunos, na atenção dada aos processos que
ocorrem em sala de aula e no conteúdo da matéria estudada. A organização do trabalho na fase de planejamento
consiste em um conjunto de tarefas que visam a determinar os objetivos de aprendizagem, bem como priorizar e
transformar os conteúdos em correspondência com os objetivos.
Segundo Gauthier et al (1998), à medida que os professores procuram explicitar e especificar melhor os objetivos,
determinam os fins a serem atingidos, a aprendizagem dos alunos é mais evidenciada, entretanto, a seleção dos
objetivos de aprendizagem deve ser efetuada em função de um critério de pertinência para os alunos.
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As decisões dos professores sobre os conteúdos a serem ensinados dependem do esforço percebido como
necessário para o ensino, da percepção em relação a dificuldade que o conteúdo apresenta para os alunos e do
sentimento de satisfação pessoal de ensinar um conteúdo específico. Além disso, a seleção de exercícios e tarefas
escolares ligados aos conteúdos da aula permite que os alunos avancem nas suas aprendizagens.
Na gestão da matéria o processo de interação é realizado de diversas formas e as atividades em sala de aula
envolvem os alunos. A partir dessas observações, sugeriram que os trabalhos individuais devem levar à consolidação
e a automação das habilidades adquiridas durante as aulas (conhecimentos procedimentais).
De acordo as análises feitas por Gauthier et al (1998), considerou-se que antes de um novo conteúdo, deve ser feita
uma breve e minuciosa revisão do conteúdo visto anteriormente. A revisão pode ocasionar um treinamento adicional
e, em consequência, uma melhora na aprendizagem, além de fornecer ocasiões suplementares para corrigir e ensinar
novamente conteúdos que apresentam dificuldades. A recapitulação dos conhecimentos e das habilidades prévias,
assim como o estabelecimento de ligações entre os novos conhecimentos e as aprendizagens anteriores são
indicadores que ajudam a um melhor desempenho dos alunos.
Apresentar a matéria de ensino na aula significa enfatizar os aspectos importantes do conteúdo, utilizar exemplos para
explicar e avaliar a compreensão paulatinamente. “A clareza de uma apresentação também se nota pela continuidade,
pela precisão da linguagem, pela habilidade do professor em pronunciar claramente (USSBAUM, 1992), assim como
pela ausência de termos vagos ou complicados de hesitações” (BROPHY; GOOD, 1986b apud GAUTHIER et al,
1998, p. 216).
Na aula de Matemática a gestão da matéria faz-se necessária para dinamizar e encontrar o significado do objeto
matemático no contexto social. Uma tarefa que ainda, parece difícil, pois trata-se “de um processo de formação que
requer um investimento considerável tanto por parte dos professores, como por parte da equipe que os apoia [...]
envolve a preparação aprofundada de uma aula, sua observação e a reflexão" (PONTE, 2014, p. 189) Uma aula sem
um significado não contribui à compreensão do contexto social do aluno, visto que foi organizada proporcionando
pouca reflexão em relação as atividades de ensino e aprendizagem. Essa dificuldade pode estar na ideia de que a
Matemática é utilizada apenas para trabalhar com os números, cálculos e procedimentos de rotina, distanciando-a da
realidade.
1.1.2 A gestão da classe
A gestão da classe consiste em um conjunto de regras e disposições necessárias para manter a aula com um
ambiente ordenado e favorável ao ensino e à aprendizagem. É uma prática que começa, geralmente, na primeira
semana de aula, com o estabelecimento de regras, ou seja, o ato de ‘criar combinados’ com os alunos é uma
estratégia que precisa estar no cotidiano do aluno e que deve ser uma prática social.
No momento de criação dos combinados, o professor oportuniza aos alunos condições para que se manifestem e
deem opiniões, procurando enfatizar que os critérios estabelecidos são necessários para a harmonia e direcionamento
na sala, sendo indispensáveis para a boa convivência.
Libâneo (1994) salienta que quanto maior a autoridade do professor (no sentido profissional, moral e técnico), mais os
alunos darão valor às suas exigências. Assim, o conjunto de normas e exigências irá assegurar um ambiente de
trabalho escolar favorável ao ensino e controlar as ações e os comportamentos dos alunos.
Para Gauthier et al (1998), a ordem, na aula, é necessária, mas nem por isso constitui uma garantia à aprendizagem e
ao sucesso escolar e que numa classe/aula onde reina a ordem, é possível que certos alunos não se dediquem,
plenamente, a atividade programada e que precisa interrogar sobre a aprendizagem dos alunos. Assim, a gestão da
classe depende do contexto, pois a definição de ordem muda segundo as atividades propostas, o tempo disponível, a
organização material e social, pois os professores devem considerar outras variáveis como o desenvolvimento
intelectual e social dos alunos e as influências culturais.
Quanto ao planejamento da gestão da classe, Gauthier et al (1998) consideram como uma atividade cognitiva,
baseada na antecipação pelos professores, da trajetória provável das atividades da aula e no conhecimento das
consequências dessas atividades sobre as situações de aprendizagem. O planejamento começa não somente com o
trabalho de preparação, antes do início do ano letivo, mas também com a implementação e a comunicação de regras,
procedimentos de relações e expectativas assim que o ano se inicia. Sendo assim, a sala de aula/aula é o lugar onde
se desenvolve a situação de ensino e de aprendizagem e os professores não conseguiriam apresentar os conteúdos e
novos conhecimentos, na formação do aluno se não construírem regra ou procedimento visando às interações nesse
espaço de ensino.
Dessa forma, a ordem pedagógica é construída em parte na interação com os alunos, e o professor dispõe de uma
‘margem de manobra’ para estabelecer as regras e procedimentos em sala de aula. É no estabelecimento dessa
ordem que o professor desenvolve seu trabalho, decidindo, pensando e agindo em função de determinados objetivos
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relacionados à educação e a aprendizagem e, para tanto, o professor deve recorrer a ‘sabedoria prática’ e reajustar
seus meios em função dos objetivos almejados.
Na gestão da aula em todas as suas etapas – planejamento, desenvolvimento e avaliação – há a presença da voz do
professor que se constitui na voz pedagógica, que tem como objetivo “questionar e entender de que modo essa
formação serve como contexto e modelo para a aprendizagem produtiva” (FLORES, 2014, p. 19).
Na escola, a aula é o local da formação e da aprendizagem produtiva para os alunos e professores para produzir
resultados efetivos de um bom aprendizado, que ajude o aluno a entender e dominar novos conhecimentos,
tecnologias e culturas. Para Russell e Martin (2014) o contexto de aprender e ensinar a aprendizagem profissional não
pode ser produtivo a não ser que se reconheça a importância da voz pedagógica, considerando-a como
[...] meio para a prática reflexiva, o que resulta numa aprendizagem contínua no ensino. Saber como falar, incluindo
como colocar as questões, como lidar com as respostas, como identificar problemas e concentrar-se nas soluções,
como usar a teoria na prática e por aí em diante, é tão importante como saber que tema abordar. (RICHERT, 1992,
apud RUSSELL; MARTIN, 2014, p. 19).

É por meio da voz pedagógica que pode ser verificado se a prática do professor é uma prática reflexiva, onde se
busca caminhos para atender as necessidades e ajudar aos alunos a avançar nas aprendizagens ou se é uma prática
centrada apenas no professor. A prática reflexiva é onde está a aula dialógica, que é a aula explicativa e com
questionamentos. A ação do professor, o saber como falar, que vai do tom de voz à maneira como explica e reclama
com os alunos, o ouvir, estabelecer relações para resolver as situações cotidianas de uma aula por meio de “sinais
não-verbais e não-obstrutores (gestos, contato direto com os olhos, proximidade) que não quebram o efeito do
clímax”, mas essa voz pedagógica, algumas vezes, também, é retratada nos momentos das “interferências verbais,
[que] parecem em consistir, na sua maioria, em simples repreensões (Psiu! Espere! Pare com isso! Não!)”
(GAUTHIER et al, 1998, p. 245).
Esses sinais exigem um reconhecimento e desenvolvimento da voz pedagógica, pois sugerem que a forma de pensar
sobre o ensino e a aula, é constantemente desafiada, ampliada e, na visão de Sarason “há uma enorme diferença
entre querer ensinar e ter de ensinar. O inimigo da aprendizagem produtiva é o desinteresse, o tédio e a impressão de
que aquilo que pensamos e sentimos é irrelevante para os outros” (1996, apud RUSSELL; MARTIN, 2014, p. 31).

2 Metodologia
A pesquisa está em andamento e tem uma abordagem qualitativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986). Para seu
desenvolvimento, elegemos como campo de pesquisa uma escola da rede pública estadual, do Ensino Fundamental
do 6º ao 9º ano, na cidade de Salvador – BA.
Os participantes da pesquisa são professores licenciados em Matemática, com mais de três anos de experiência
docente, por entender que a já não estão mais na fase de ‘tateamento’ da profissão (HUBERMAN, 1989).
Para a coleta de dados, optamos pela entrevista que foi realizada com 3 professores de Matemática e as observações
das aulas com uma ficha a ser preenchida com o desenvolvimento de cada aula. Entretanto, para este trabalho,
apresentaremos duas aulas da professora Adriana, que está sendo identificada com nome fictício para preservação de
sua identidade.
Adriana tem16 anos de atuação no magistério em escolas públicas da cidade de Salvador, estado da Bahia. Cursou
Ciências Contábeis, na faculdade Visconde de Cairú e participou de um curso de complementação para a licenciatura
em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina na modalidade a distância. Possui uma carga horária
semanal de 60 horas, sendo vinte na rede estadual e 40 horas na rede municipal.
Com a leitura e análise dos dados surgiu como categoria de análise a organização da aula, considerando a gestão da
classe e a gestão da matéria.

3 A aula e sua organização no contexto da escola
A fonte de dados tem origem nas observações de duas aulas da professora Adriana, que foram registradas em uma
ficha e por meio de gravações em áudio em uma turma do 9º ano.
No momento das gravações, captamos os momentos discursivos de Adriana com os alunos, com o foco nas
interações e diálogos produzidos na aula.
As primeiras aulas de Adriana foram planejadas de forma expositiva (ANASTASIOU, 2003). Vale informar que uma
aula tem 50 minutos e as duas aulas foram juntas (geminadas), totalizando cem minutos.
A aula iniciou com a revisão (GAUTHIER et al, 1998) do conteúdo ‘potências’. Adriana foi escrevendo exemplos no
quadro e explicando para os alunos o desenvolvimento e as propriedades da operação. A aula organizada teve como
finalidade verificar a compreensão dos alunos em relação ao conteúdo potência, visto que este fornece conhecimento
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de base para aprendizagem de conteúdos seguintes, como a equação de 2º grau, certificando-se de que as
habilidades necessárias foram adquiridas e ajustando as necessidades do ensino, como indicadores que ajudam a um
melhor desempenho dos alunos (GAUTHIER et al, 1998).
Nas duas primeiras aulas observadas, Adriana dividiu o tempo em três partes, entre a exposição no quadro de giz, a
solicitação de exercícios aos alunos para que resolvessem, objetivando a fixação do conteúdo e, em seguida, a
correção do exercício, que foram resolvidos individualmente.
Nesta primeira parte da observação, analisamos as interações de Adriana com os alunos (Quadro 1), no momento em
que inicia a explicação sobre potência com os números inteiros relativos (conteúdo matemático da aula):
Quadro 1- A organização da aula de Adriana
Horário Voz Conteúdo da voz Gestão
1ª aula:
8:20 Adriana Apresenta no quadro a continuação da revisão 23
- a base negativa
- o expoente impar Gestão do conteúdo

8:30 Adriana Senta-se e inicia a chamada Gestão da classe
8:35 Adriana Começa a explicar os exemplos escritos no quadro:
- eu falei pra vocês que todos esses assuntos aí vão cair na prova...
- temos aqui dois elevado ao cubo (23 ), dois é a base e três e o expoente. Muita gente coloca como resultado seis,
não é assim... temos, então, ... duas vezes duas é quatro, né isso Quatro vezes duas ( Gestão do conteúdo )

Aluno: - Oito (8)
Adriana: - Pronto. Agora eu vou explicar a vocês em relação a base negativa.
Aluna: - Não é seis ( Gestão do conteúdo )
Adriana Repete o procedimento apontando no quadro: (“- duas vezes duas quatro, quatro vezes duas é oito”).
- Agora, em relação ao expoente, toda vez que a base for negativa e o expoente par, o resultado vai ser sempre um
numero positivo. E toda vez que a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado vai ser negativo... pra
não ficar multiplicando os sinais, porque muita gente se atrapalha com os sinais, não é
Por exemplo, se tivermos (-2)3, temos menos dois, vezes menos dois, vezes menos dois, daí vocês fazem menos com
menos é mais, mais com menos é menos. Isso aí vocês não vão olhar, e sim o expoente. O expoente é par ou impar (
Gestão do conteúdo )
Aluno: - Impar
Adriana: - Isso, toda vez que o expoente for impar, o resultado é negativo e toda vez que o expoente for par, o
resultado é positivo, o expoente aqui é três, três é o que Par ou ímpar
Aluno: Ímpar
Adriana: - então menos dois, elevado a três, é menos oito ; e se eu tiver, menos um, elevado a vinte e três, sem
calcular, o resultado é positivo ou negativo
Aluno: - Negativo
Adriana: - negativo, ok, vinte e três e impar, então o resultado é negativo, ok, então o que vocês vão fazer[...] (a
professora mesmo responde):
- toda vez que a base for negativa, não precisa multiplicar os sinais, basta ver se o expoente é um número par ou
impar [...] vamos fazer um exercício [...] lembrando que depois disso aqui vamos passar a trabalhar com as
expressões né
8: 40 A prof. apresenta um exercício no quadro:
Calcule:
a) 24 b) (-2)5 c) 33 d) (-1)4 e) (-2)6 f) 23 g) 180 h) 117 i) 471 j) (-5)2
k) 102 l) 103 . m) (-10)1 n) (-10)0
o) 72 p) (-3)4
Adriana senta-se e aguarda enquanto alguns alunos tentam resolver.
8:52 Adriana levanta-se e começa a realizar a correção (só voz do professor) e em alguns momentos questiona o
resultado final ao aluno ( voz do aluno).
Adriana: - Vamos lá gente dois a quarta. Temos duas vezes duas quatro, quatro vezes duas oito, oito vezes duas
dezesseis.
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- Menos dois a quinta...
- Toda vez que o expoente é ímpar o resultado vai ser um número o quê O resultado é negativo ( ela mesma
responde)
- Três ao cubo. Três a terceira né...três vez três = nove, nove vez três = vinte e sete;
- Menos um a quarta. Quatro é um número o que Par ou ímpar
Aluno: - Ímpar, e o resultado é quatro.
Adriana - Quatro Vamos ver: uma vez uma Vez uma Vez uma Então, [...] um elevado a qualquer expoente o resultado
é um.
- Dezoito elevado a zero...todo número elevado a zero é o quê (Ela mesma responde), zero.
Exceto o zero ( mais não diz por que. E o aluno toma como regra sem questionar)
- Dez elevado ao quadrado[ ...] ( ela responde ) toda vez que a base é dez, eu coloco o um e faço o quê (ela mesma
responde), dois zeros.
- Dez elevado ao cubo coloco o um e acrescento o quê (Ela mesma responde), três zeros
- Menos dez à primeira, e aí
Aluno: - menos dez. ( Gestão do conteúdo )
8;56 Adriana confirma: - Menos dez.

Adriana encerra a correção e diz para a turma: - Agora vamos trabalhar com o quê Expressões. ( Gestão do conteúdo
)

8:57 Adriana: - Começa a revisão com expressões numéricas escrevendo no quadro:
-15 + 27 : (-3)2 + 12 =
- Qual é a ordem de resolução ( Gestão do conteúdo )
Aluno: - Primeiro a divisão. ( Gestão do conteúdo )
Adriana: - Primeiro a potencia, depois a multiplicação e divisão, na ordem em que aparecerem e depois a adição e
subtração.
- eu posso pegar esse menos quinze mais vinte e sete Gestão do conteúdo
Alunos: - Não. ( Gestão do conteúdo )
Adriana: - eu vou resolver primeiro a potencia, para depois a multiplicação e divisão e por ultimo a adição. eu devo
repetir esse menos quinze mais vinte e sete e resolver primeiro a potência
Obs: Enquanto a professora vai fazendo as explicações, um aluno rabisca o seu caderno, decalcando a própria mão,
alheio as explicações.
Adriana desenvolve a expressão no quadro e, em seguida, pergunta: - dúvidas ( Gestão do conteúdo )
Aluno: - Não. ( Gestão do conteúdo )
9:00 Adriana encerra a explicação e solicita que copiem os exemplos mostrados no quadro. ( Gestão do conteúdo )
9:05 Adriana escreve no quadro o exercício:
1- Calcule:
a) -15 : (-3)1 + 140 – 14
b) 22 – (-2)1 – 20
c) 42 : (-4) + 12 – 62
d) -15 + 25 : (-5)2 + 18 – 131
e ) 64 : 42 – 81 (-3)3 - 101
Adriana senta-se e aguarda que os alunos resolvam. ( Gestão do conteúdo )
Um aluno(A) pergunta ao aluno (B): - números iguais na divisão faz o que
Aluno (B): - Soma, né professora ( Gestão do conteúdo )
Adriana: - o resultado é positivo. ( Gestão do conteúdo )
9:05 Cinco alunos começam a discutir sobre futebol.
9:10 Adriana chama a atenção desses alunos (adverte)
Quatro alunos levantam e passeiam na sala e um sai da sala sem informar para onde vai.
Toque de sirene, encerrando uma aula e iniciando outra.

Um aluno faz pergunta à profa. (duvida no item b, a respeito dos sinais na multiplicação e potência).
Adriana responde que deve resolver, inicialmente, o que está entre parênteses.
Obs: o aluno parece não ter entendido, pois continua a cometer o mesmo erro ao dizer:
“- menos com menos dá mais não é isso” (Esquecendo que deve resolver, inicialmente, a potência para depois operar
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com os sinais). ( Gestão do conteúdo )
9:17 Adriana Levanta-se e vai a carteira de um aluno, tirar uma dúvida que este apresentou e volta a sentar-se. (
Gestão do conteúdo )
9:20 os alunos sentados, alguns questionando entre si e outros ainda alheios.
9:27 Adriana Vai a carteira de um aluno que está com fone de ouvidos e questiona por que ele não está realizando a
atividade.
Em seguida retorna à sua mesa.
9:30 Aluno pergunta se são duas aulas ou apenas uma..
- 6 alunos levantam-se e conversam entre si sobre o exercício.
9:35 Alunos levam seus cadernos á mesa da professora para que verifique o que fizeram.

Adriana Levanta-se e começa a correção no quadro...
A turma está dispersa, e muitos alunos conversando entre si
Chama a atenção dos alunos: - “prontoo”
A prof. vai realizando a correção do exercício, questionando aos alunos como fazer:
- dois ao quadrado
- menos um elevado à primeira
- para tirar esse menos dois (-2) aqui dos parênteses, vou fazer o quê
Um aluno responde: - multiplica os sinais
Adriana: - Menos vezes menos
Dois alunos respondem : - mais
Adriana: - Na letra d), eu posso fazer menos quinze mais vinte e cinco
Um aluno responde: - Não.
Adriana vai falando e desenvolvendo a expressão.
- enquanto isso, dois alunos, ao meio da sala manipulam seus celulares.

Adriana: - Algum aluno tem dúvidas e encerra a aula.
- Quem não tem dúvidas já pode sair.

Adriana, ao explicar o conteúdo, indagava os alunos: “temos aqui... temos então... duas vezes duas é quatro, né isso
Quatro vezes duas” E os alunos foram participando da aula. Nesse sentido, observamos a presença da voz
pedagógica (RUSSELL; MARTIN, 2014) no momento de interação com os seus alunos, no sentido de despertar-lhes a
atenção motivando-os de certa forma a interagir com conteúdo, tendo vista a sua aprendizagem (LIBNEO, 1994), a
partir da organização da aula considerando a gestão da classe com as regras estabelecidas, nesse caso a realização
da chamada, e a gestão da matéria com o seu planejamento – explicação, exemplos, fazendo perguntas aos alunos e
com exercícios (GAUTHIER et al, 1998), conforme o Quadro 1
Nesse contexto Russell e Martin (2014) dizem, que no processo de aprender e ensinar temos a presença da voz
pedagógica, que tem a marca da ação pedagógica planejada e intencional, com exemplos planejados,
concentrando-se na interlocução com os alunos na solução daquela operação (potência).
A partir desse pensamento, fica claro que na gestão da classe percebemos, por meio da voz pedagógica de Adriana,
que sua prática é intencional, buscando caminhos para atender as necessidades e ajudar os alunos a avançar nas
aprendizagens do conteúdo matemático.
Observamos (Quadro 1), que ao concluir a aula, após a apresentação e explicação do conteúdo, Adriana, mesmo
respondendo muitos dos questionamentos sobre o conteúdo, ouve os alunos, tira dúvidas, vai às carteiras, faz outras
perguntas com o objetivo de sistematizar o conteúdo matemático daquela aula. Assim, realiza o que Libâneo (1994)
chama de consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades, que é a etapa necessária para que os
conhecimentos estejam organizados, aprimorados, fixados e aprendidos pelos alunos. A correção da atividade foi a
maneira de sistematizar a aula.

Considerações
As aulas de Adriana apresentaram elementos que indicam uma comunicação (a voz pedagógica) preocupada com o
conteúdo matemático. Uma aula que começou com a revisão de conteúdo já estudado em anos anteriores que é pré
requesito para o entendimento dos conteúdos que serão trabalhados posteriormente, como, por exemplo, a equação
do segundo grau.
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Por fim, nas aulas a gestão do conteúdo e a gestão da classe aconteceram juntas, como ações conectadas e que, por
meio da voz pedagógica, a explicação, os exemplos e os exercícios referentes ao conteúdo, o chamar a atenção
(Pronto!) foram apresentados visando a aprendizagem dos alunos.
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