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Resumo: O presente trabalho é um estudo de caso com professores da rede pública no município de Senhor do
Bonfim/BA, e tem como objetivo compreender como os aspectos da prática docente se desenvolvem no processo de
ensino de matemática no Colégio Estadual Teixeira de Freitas. O trabalho desenvolvido é uma pesquisa qualitativa, pois
busca interpretar os motivos, crenças e aspirações a partir das perspectivas das professoras entrevistadas. Os
participantes da investigação foram quatro professoras que atuam no Ensino Médio deste colégio. Foi utilizado como
instrumento para obtenção dos dados a entrevista narrativa. Assim foi possível identificarmos semelhanças nas
metodologias e aspirações das professoras quanto à reflexão da prática. Além disso, identificouse que os aspectos mais
relevantes em sua prática são: o conhecimento prévio do estudante; a relação de confiança entre estudante e professor e o
conhecimento do professor.

Palavras chaves: Reflexão da prática docente. Metodologia. Professor de matemática. Ensino.

Abstract: The present work is a case study with teachers of the public network in the municipality of Senhor do Bonfim / BA,
and aims to understand how aspects of teaching practice are developed in the process of teaching mathematics at Teixeira
de Freitas State College. The work developed is a qualitative research, because it seeks to interpret the motives, beliefs and
aspirations from the perspectives of the teachers interviewed. The participants of the investigation were four teachers who
work in the High School of this college. The narrative interview was used as an instrument to obtain the data. Thus it was
possible to identify similarities in the methodologies and aspirations of the teachers regarding the reflection of the practice.
In addition, it was identified that the most relevant aspects in its practice are: previous knowledge of the student; the
relationship of trust between student and teacher and the knowledge of the teacher.

Keywords: Reflection of teaching practice. Methodology. Maths teacher. Teaching.

INTRODUÇÃO

É de suma importância para que a educação pública se firme enquanto uma instituição eficiente,
organizada e preparada, uma identidade que transpareça para a sociedade que necessita e confia em
sua capacidade de formação, a prática de fortalecer os conhecimentos fundamentais ao processo de
desenvolvimento intelectual e social dos estudantes, através de uma base sólida nos pilares que
estruturam o discernimento político, cultural e científico dos atores mais importantes nesse sistema.

Para isso, é necessário que se utilizem recursos que estejam de acordo com a funcionalidade dum
projeto de educação voltado para o melhor ensino e aprendizagem dos estudantes, reavaliando os
métodos, ampliando as possibilidades de trabalho e intensificando a participação dos agentes
fundamentais para o processo, reforçando cada vez mais a importância de uma educação de
qualidade para uma sociedade saudável e com maior participação popular nos espaços.

Desta forma, podese perceber com a discussão que se estenderá ao longo dos próximos tópicos, o
papel fundamental da organização escolar na questão estrutural, para lidar com as especificidades da
escola juntamente com os agentes pedagógicos administradores da instituição, além da política
externa em que está compreendida a sua realidade.

As condições de estrutura física, o papel da organização pedagógica e a necessidade do diálogo
entre os entes políticos da micro à macro região onde está contextualizada o órgão de educação,
constituem um caráter importante de qualidade que deve ser observado, analisado, e se não efetivo,
questionado. No intuito de produzir possibilidades que direcionem de maneira objetiva soluções que
consigam suprir as necessidades nas quais as mesmas estão situadas.

Seguindo a linha tênue, o objetivo da pesquisa é identificar os aspectos mais importantes no processo
de ensino da matemática no colégio lócus da pesquisa, e compreender como tais aspectos se
desenvolvem, através de uma discussão sobre a reflexão da prática docente e metodologias dos
professores de matemática do ensino médio, no intuito de ampliar os estudos que envolvem o
processo de ensino da matemática nas escolas da rede pública.

Enxergando uma realidade que caracteriza muitas das instituições de ensino no Brasil, a dificuldade
do aprendizado em matemática nos níveis fundamental, médio e superior de educação tem sido alvo
de discussões e estudos, pois se entende a compreensão do conhecimento matemático como um
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requisito necessário ao avanço tecnológico e econômico de um país, e a busca por solução, uma
necessidade cada vez mais urgente. Por isso, tendências pedagógicas auxiliam o ensino da
matemática e viabilizam ideias que norteiam e qualificam na tentativa de desobstruir a melhor relação
ensino  aprendizagem, atribuindo a reflexão da prática docente como elemento importante na prática
do profissional de educação.

A partir de experiências nas escolas da rede pública, foi possível observar algumas necessidades
inerentes ao processo de ensino da matemática. Tais necessidades perpassam o ensino fundamental
e ensino médio, e se refletem de certa forma nos espaços do ensino superior. Destas oportunidades,
surgiu a necessidade de entender como o contexto, as metodologias e as práticas docentes
influenciam no modelo de ensino de matemática que está sendo oferecido pela escola.

Nesta percepção, a problemática desencadeia a indispensabilidade em identificar qual a importância
de qualificar os diálogos e os mecanismos da aprendizagem a partir da reflexão sobre a prática dos
professores, de sua metodologia e dos elementos externos à sala de aula. Buscando tratar de
aspectos valorosos para o desenvolvimento e aprimoramento do educador, do estudante, do
ensinoaprendizagem e dos agentes envolvidos nesta relação.

Para isso, a discussão vai tratar de identificar em que espaço a reflexão da prática docente está
inserido dentro da experiência das professoras entrevistadas, observando suas metodologias, suas
projeções, dificuldades e os elementos que estão presente dentro da sala de aula envolvendo a sua
relação direta com os estudantes.

Devese compreender que a reflexão da prática docente por si só, não é o ápice do desenvolvimento
dos saberes matemáticos, entretanto é de grande valia que este pensamento pedagógico esteja
associado a outros artifícios correntes na realidade do profissional de educação, pois são da mesma
forma importante para as análises que serão desenvolvidas.

Obviamente que o processo educativo, se realizado de forma coerente e profissional não será um
trabalho fácil, pois estão envolvidos nessa nesta análise, elementos que nem sempre estão visíveis
ao olhar do professor (a), diretor (a), coordenador (a) pedagógico e demais servidores competentes.

Assim sendo, é imprescindível que a condição dos motivadores educacionais no âmbito das escolas
estejam dispostos a encarar situações adversas e imprevisíveis duma maneira acolhedora, para que o
seu olhar seja estratégico a fim de preservar a integridade intelectual dos estudantes que possuam
algum tipo de dificuldade, seja ela de caráter social envolvendo família e/ou convívio com outras
pessoas, econômico, cultural, e até mesmo possibilidades que efetivamente aconteçam, mas de
forma precisa, nem sempre estão acolhidas nas discussões que compreendem o estudo do processo
de educação, principalmente em relação à estrutura na qual a escola e o ensino estão entrepostos.

Evidenciando ainda mais o papel do professor como ser ativo e agente de suma importância na
identificação de situações que fogem muitas vezes do seu conhecimento em sala de aula, a
discussão orientada nesta pesquisa irá tratar de relatar como tais situações influenciam no processo
de ensino da matemática no colégio de ensino médio lócus da pesquisa. Já que os fatores externos
estão diretamente relacionados à suas perspectivas e comportamentos no âmbito escolar, agindo
muitas vezes como um reflexo espontâneo das situações que são vividas por eles em outros espaços
cotidianos.

A partir da compreensão sobre a realidade da escola em que se estende a pesquisa, da vida dos
professores que estão inseridos no contexto do ensino da matemática, suas percepções,
metodologias, práticas e reflexões, deuse a relevância de observar de que forma estes aspectos
evidenciados traduzem a qualidade, necessidades e dificuldades dos agentes que compõem as salas
de aula sob a ótica dos professores, estando eles compreendidos nesta análise sob a luz de outros
autores.
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DISCUSSÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA

A presente pesquisa, por tratar de aspectos que não podem ser sinteticamente contabilizados, estará
fundamentada a partir de autores que permeiam o campo da subjetividade, rompendo com barreiras
visíveis e passando a enxergar a fundo as causas e processos no qual se estende o ensino. Por isso,
o método de abordagem utilizado versa sobre o modelo qualitativo de observação, pois para a
efetividade da discussão é importante que se verifiquem os motivos, a abrangência das informações e
se interprete os seus significados.

Desta forma, a pesquisa qualitativa

Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis. (MINAYO et al, 1994, p. 21)

Nesse sentido, pretendese com esta abordagem identificar o transcurso no qual a reflexão da prática
docente perpassa, seus elementos metodológicos e o estudo específico da realidade em que está
inserida a investigação e também os seus autores. O que leva a considerar outro subsídio importante
na definição da metodologia empregada para os resultados do artigo.

Logo, o presente trabalho está caracterizado como um estudo de caso, que em descrição, Yin (2001,
p. 27) aponta que é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos
quando não se podem manipular os comportamentos relevantes. Afirma ainda que o método do
estudo de caso utiliza duas fontes de evidências importantes para o desenvolvimento da pesquisa:
observação direta e uma série sistemática de entrevistas, e ainda acrescenta sobre a capacidade em
lidar com uma ampla variedade de evidências que podem não está disponível no estudo
convencional.

A partir essa definição do estudo de caso, foi estruturado o trabalho e desenvolvido as ações que
subsidiaram as discussões realizadas. A investigação teve como objeto de estudo quatro professoras
de matemática da rede pública de ensino que lecionam no Ensino Médio. Tendo cada uma delas
experiência igual ou superior a 15 anos de prática docente, e uma das professoras, atual diretora da
instituição em que foi desenvolvida a pesquisa.

Todas as professoras entrevistadas atuam no Ensino Médio da educação pública. A fim de preservar
a identidade das voluntárias que participaram da pesquisa, ao nos referirmos a seus posicionamentos
iremos identificalas por nomes fictícios: Maria, Daniela, Ariane e Fábia, com o propósito de facilitar a
compreensão da discussão na análise e interpretação dos dados.

Para explicitar a forma em que está inserido o conceito da coleta de dados dentro do estudo de caso,
Yin (2001, p. 84) define que “a coleta de dados para um estudo de caso não se trata meramente de
registrar os dados mecanicamente, como se faz em alguns outros tipos de pesquisa”. Afirma que é
necessário que o pesquisador seja “(...) capaz de interpretar as informações como estão sendo
coletadas e saber imediatamente, por exemplo, se as diversas fontes de informação se contradizem e
levam à necessidade de evidências adicionais – como faz um bom detetive.”. (YIN, 2001, p. 84).

Nesse caso, a abrangência do estudo de caso possibilitou direcionar a construção dos dados da
pesquisa para posteriores avaliações e interpretações, utilizando como fonte de coleta, entrevistas
narrativas realizadas individualmente com cada professora que se habilitou a participar da
investigação.
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Os questionamentos e diálogos realizados no decorrer das entrevistas trataram de aspectos
fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem: formação do professor, modelo estrutural do
sistema educacional, elementos profissionais e intrapessoais da prática docente, reflexão da prática
docente e situações que surgiram no decorrer da coleta. Sendo tudo isso baseado a partir de suas
vivências e percepções como professoras de matemática.

Portanto, devido a esse modelo de características essenciais a serem percebidas e identificadas, as
entrevistas narrativas como meio de coleta de dados, se evidencia como método importante na
construção das informações. Enfatizando a definição e seu papel nas pesquisas, Muylaeart, et al,
inferem que

As entrevistas narrativas se caracterizam como ferramentas não estruturadas,
visando à profundidade, de aspectos específicos, a partir das quais emergem
histórias de vida, tanto do entrevistado como as entrecruzadas no contexto
situacional. (MUYLAERT et al, 2014, p. 195)

O diagnóstico do autor justifica o caráter qualitativo da pesquisa, pois os aspectos contextuais, sociais
e específicos das realidades podem ser identificados com precisão mais objetiva com a coleta de
dados sob a óptica da entrevista narrativa, que propicia melhor mobilidade no diálogo, interação com
o entrevistado, percepção emotiva, além possuir teor mais espontâneo, o que facilita a comunicação e
a discussão de temas que permeiam diversos outros campos do conhecimento sobre o processo de
ensinoaprendizagem.

Ainda seguindo a linha de raciocínio, Muylaeart, Sarubbi et al (2014), o papel do entrevistador
também é de suma importância no decorrer da entrevista, já que é ele quem conduz os
questionamentos e dá direção às experiências transferidas pelas professoras, logo, ele identifica que
uma das funções durante as análises que serão realizadas a partir da coleta de dados é de
“compreender os contextos em que essas biografias foram construídas e os fatores que produzem
mudanças e motivam as ações dos informantes.” (2014, p. 196).

O critério utilizado na escolha dos professores entrevistados e lócus da investigação tiveram como
princípio buscar entender como o ensino da matemática em um determinado colégio influencia no
aprendizado dos estudantes, e de que forma esses estudantes aprendem. Mais além, como suas
perspectivas e experiências incidem sobre o processo de ensino da matemática, verificando a
metodologia, os pensamentos pedagógicos que influenciam suas aulas, os principais critérios de
avaliação, as estratégias que são utilizadas e as situações que lhes foram importantes para
influenciarem seus posicionamentos.

Foi importante para delimitar o objeto de estudo classificar professores que se envolveram ou estão
envolvidos em projetos e programas de extensão que auxiliem no aprendizado dos estudantes. Pois
dessa forma se entenderia a preocupação com a constante reformulação de suas práticas.

Além do mais, tratar com profissionais que se preocupam em desenvolver e participar de propostas
de extensão em sua área, é com um determinando grau de relevância um fator influente nas
discussões que se estendem sobre todo processo de ensino. Pois de qualquer forma, suas
ponderações possuem alguns elementos expressivos em relação à visão sobre suas
dificuldades/necessidades e as dos estudantes, enxergando com mais abrangência as possibilidades
que podem auxiliar o seu despertar sobre sua prática docente.

Neste entendimento, o presente estudo está definido como um estudo de caso por que se trata de
“(...) descrições complexas e holísticas de uma realidade, que envolvem um grande conjunto de
dados; os dados são obtidos basicamente por observação pessoal; o estilo de relato é informal,
narrativo, e traz ilustrações, alusões e metáforas; as comparações feitas são mais implícitas do que
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explicitas.”. (CÉSAR, 2005, p. 6).

Contudo, os dados obtidos na seguinte pesquisa, serão tratados ressaltando os fenômenos mais
expressivos transformandoos em informações essenciais à discussão que está sendo obtida no
relato. O presente artigo tem também como uma das finalidades servir como base para estudos e
pesquisas voltada à área que envolve a prática docente, a reflexão da prática e elementos essenciais
que subsidiam o processo de ensino e todas as suas peculiaridades.

CONCEITUANDO A DISCUSSÃO

Sobre a prática docente

Nesta seção, constará o embasamento teórico que subsidiou as discussões que foram feitas ao longo
do trabalho, a fim de tornar consistentes as interpretações desenvolvidas durante a análise e
tratamento dos dados.

Caracterizando a dita “prática docente”, e fomentando a discussão corrente, Sacristán (1999) afirma
que a prática “é entendida como a atividade dirigida a fins conscientes, como ação transformadora de
uma realidade; como atividade social historicamente condicionada, dirigida à transformação do
mundo”, segue apontando que “a prática pedagógica, que é entendida como uma práxis envolve
relação dialética entre o conhecimento e a ação, com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma
transformação cuja capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de transformar os outros”.
(1999, p. 28).

Logo, em síntese, o trabalho docente não é somente a ação em sala de aula desatrelada aos
fenômenos interpessoais dos estudantes, que por sua vez trazem fatores externos ao ambiente da
sala de aula. Pelo contrário, é um conjunto que predispõem a capacidade de organização do
planejamento das atividades – nesse caso, as atividades matemáticas – baseado no conhecimento
específico necessário à aplicação dos conteúdos, mas também na união dos aspectos sociais,
políticos, culturais, e afetivos que demandam a percepção do docente para que sua praxe seja
incisiva.

Estas unidades nas demandas do professor estão registradas formalmente e diagnosticada na Lei de
Diretrizes e Bases  LDB e se fazem presente também nos Parâmetros Curriculares Nacionais  PCN
para o Ensino Médio, que no Artigo 13º trata de suas atribuições, dizendo: “Os docentes
incumbirseão de: I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino; II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino; III – zelar pela aprendizagem dos alunos; IV – estabelecer estratégias de recuperação para
os alunos de menor rendimento; V – ministrar os dias letivos e horasaula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade. (BRASIL, 1997, p. 42)

Por outro ângulo, é colocado por Libâneo a definição do ensino a partir de uma perspectiva realista,
na qual é traduzido por ele como sendo

[...] uma tarefa real, concreta que expressa o compromisso social e politico do
professor, pois o domínio das habilidades de ler e escrever, dos
conhecimentos científicos da História, da Geografia, da Matemática e das
Ciências, é requisito para a participação dos alunos na vida profissional, na
vida política e sindical, e para enfrentar situações, problemas e desafios da
vida prática. (LIBNEO, 1990, p. 38)
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Vejamos hora, que o papel do professor enquanto um profissional que participa do cotidiano escolar,
que se relaciona com seus estudantes, que zela pela aprendizagem e cria mecanismo para resgatar
estudantes que passam por dificuldades – qualquer que seja ela – já é previsto em lei. Entretanto,
observando o posicionamento do autor, qual a condição real em que nossos professores se
encontram A escola em que trabalha oferece condição necessária para o devido funcionamento dessa
estrutura De que forma os professores terão continuidade em sua formação buscando
aprimoramento, se nem mesmo os materiais didáticos básicos lhe são assegurados

Tais questionamentos seguem estruturados a partir de uma análise geral sobre as escolas da rede
pública brasileira, e por si só, muitos e variados autores das diferentes áreas do conhecimento se
propuseram a efetuar investigações valiosas ao responderem as indagações que contribuíram
bastante na elaboração da presente pesquisa. Nas seções que se sucedem, serão pontuadas
observações a partir do diálogo com professoras de matemática do Colégio Estadual Teixeira de
Freitas sobre suas perspectivas e experiências no que tangem a prática docente e a reflexão sobre
ela, formação e o sistema de ensino.

Sobre a reflexão da prática docente

Muitas mudanças acompanhadas de várias adaptações foram sendo realizadas sobre o ensino da
matemática, dentre esses aspectos, notase modificações no modelo estrutural dos conteúdos
matemáticos quanto ao currículo, o perfil do professor, o perfil do estudante, o avanço da tecnologia,
acrescento das redes e interações sociais e consequentemente todo aparato do sistema de ensino.
Ampliando ainda mais as direções e condições para possíveis observações.

Essa apreciação pode ser feita com mais precisão, quando tratamos dos princípios fundamentais ao
exercício da profissão docente, que se depara com realidades nem sempre tão claras. Desse ponto
de vista, na ordem do ensino, uma das condições fundamentais para uma significativa prática docente
é a reflexão sobre ela. Vale ressaltar que segundo Fontana e Favero,

A reflexão na ação traz em si um saber que está presente nas ações
profissionais. Diz respeito às observações e às reflexões do profissional em
relação ao modo como ele transita em sua prática; a descrição consciente
dessas ações pode ocasionar mudanças, conduzindo a novas pistas para
soluções de problemas de aprendizagem. (FONTANA e FAVERO, 2013, p. 3)

O que é um ponto significativo nas discussões, pois deste exame podese assimilar a reflexão da
prática como um auxílio na melhoria das metodologias, adaptar estratégias que condicionam a
diversidade das situações em sala de aula, pondo em discussão as realidades sociais em que se
encontram; seus préconhecimentos; dificuldades oriundas das vivências anteriores à sala de aula; o
contexto histórico no qual vive o estudante do século XXI.

A partir desse mesmo pressuposto, Fontana e Favero (2013) reafirmam que “o pensamento crítico
sobre sua atuação, assim exercitado, pode levar o profissional a elaborar novas estratégias de
atuação, ajustandose assim, a situações novas que vão surgindo” (2013, p. 3). De forma a evidenciar
o caráter de diferenciar as técnicas que norteiam o seguimento do ensino, organizando
moderadamente a questão metodológica para propiciar melhor aprendizagem.

Mizukami (1986, apud Favero et al, 2013) sob uma abordagem comportamentalista dos atores sobre
o ensino e a possibilidade de quebra de padrões diz que “o professor pode aprender e analisar os
elementos específicos de seu comportamento, seus padrões de interação, para, dessa forma, ganhar
controle sobre eles e modificálos em determinadas direções quando necessário, ou mesmo
desenvolver outros padrões”. (2013, p. 280).
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Além disso, torna mais claro o sentido amplo no qual se estabelece a necessidade da reflexão em
conjunto com a percepção dos aspectos sociais, que estão inseridos os estudantes, e o quão essa
noção transforma o processo de ensino cada vez mais relevante. Considerando a discussão sob
prática sobre professores e a aptidão do educando, é possível afirmar que

O desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos – entre as quais,
a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de analisar, de criticar, de
argumentar e de produzir conhecimentos  requer a execução de práticas que
possibilitem a construção do diálogo crítico. (BECHI, 2012, p. 27).

Esse pensamento se relaciona com a necessidade da formação continuada, pela possibilidade de
execução de novas práticas para a adaptação do profissional às novas tecnologias, ao novo alunado,
à participação em projetos e programas educativos oriundas do próprio governo, parcerias com outras
instituições. Tudo a fim de auxiliar o ensino da matemática e a rica construção do conhecimento
traduzido em experiências recíprocas nos espaços humanísticos na formação de profissionais
capacitados.

Nessa linha de raciocínio, Mazzeu (1998) caracteriza o processo de formação continuada de forma
sintética baseada em três pontos essenciais: a primeira como “o domínio do saber acumulado no que
se refere ao conteúdo escolar e às formas de ensinálo;” a segunda como “o domínio da concepção
dialética como meio de desenvolver uma ação e reflexão autônomas e críticas;” e concluindo “a
formação de uma postura éticopolítica guiada por sentimentos e valores que possibilitem ao
professor utilizar esse saber acumulado como meio para o desenvolvimento pleno do aluno e para
seu próprio desenvolvimento como ser humano.”. (1998, p. 3 – 4).

Observase de prontamente que quando há a interferência pessoal do profissional da educação em
sua própria ação cotidiana, desenvolvida através dum olhar pedagógico, político e crítico na formação
docente, os impactos são deveras significativos na concatenação dos conhecimentos dos estudantes,
que por sua vez sentemse acolhidos pela visão auxiliadora que a ação sobre a reflexão da prática,
produz, pontuando que são eles – os estudantes – atores essenciais para quem os professores
exercerão a sua nova práxis.

Da questão metodológica

Quando se observa o estudante como um ser tão complexo quanto o próprio professor, com
características próprias, realidade distinta, específica e necessidades peculiares, possuindo não só o
mesmo direito de aprender, mas também a mesma capacidade de adquirir o conhecimento que
pretende ser construído dentro da sala de aula, conquistase um ganho inestimável ao
desenvolvimento cognitivo, à visão que irá ser fortalecida sobre o papel do professor na formação,
sob os laços afetivos, o reconhecimento e o respeito ao profissional na condição de autoridade – não
no sentido de imposição, mas como referência – importante na vida do estudante.

Libâneo (1990) sustenta o pensamento de que “o trabalho pedagógico na escola requer a sua
adequação às realidades sociais de origem, às características individuais e socioculturais e ao nível
do rendimento escolar dos alunos”. (1990, p. 39). Em complemento à ideia de Libâneo, Chalita (2004,
p. 90) afirma que o professor é visto como uma referência, um modelo, e que é o exemplo a ser
seguido, por isso, uma palavra, um gesto que seja, já será muito para o aluno que possui alguma
dificuldade.

Analisando o que é dito pelos autores, podese verificar posteriormente nas falas dos professores
observados que o papel dos agentes pedagógicos necessita de uma visão ampliada sobre os
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estudantes que frequentam as salas de aula. Assim, os contextos extrínsecos ao colégio devem ser
levados em consideração, tal qual suas vivências internas, buscando identificar e compreender suas
especificidades. Da mesma maneira como Chalita complementa, a situação do professor como
referência requisitada no ambiente escolar, se dará a partir de sua prática requisitante e íntima ao
estudante.

DA INVESTIGAÇÃO

Tendo em vista os processos metodológicos que embasaram a aquisição dos dados, nesta seção,
iremos dar o devido tratamento às informações que estão disponíveis nas falas dos professores
entrevistados, por meio da fundamentação na qual outros autores percorreram sobre os caminhos
que envolvem o ensinoaprendizagem. Desta forma, serão analisadas a experiência, visão e vivência
dos professores participantes da pesquisa quanto à sua prática docente, reflexão e o ensino em
matemática.

Como uma ponte entre os elos mais significativos nas discussões apresentadas, podese estreitar as
falas e observar prontamente quais os aspectos que as professoras julgam mais significativos, e por
isso, mais importantes, no processo de ensino e aprendizagem da disciplina de matemática. Em sua
fala, duas das quatro professoras de matemática, Fábia e Ariane, apontam que o mais relevante no
primeiro momento do processo de ensino são os conhecimentos préadquiridos pelos estudantes. A
professora Daniela identifica em sua prática que deve se dar importância à relação de confiança entre
o educador e educando. Já a professora Maria afirma que o conhecimento é o aspecto mais relevante
no processo de ensino, acompanhado do domínio de classe e o bom relacionamento entre os alunos.

Apesar do questionamento sobre as condições de mais expressão no primeiro momento do ensino,
seus posicionamentos não estão em sua totalidade justificados apenas em uma proposição, eles se
justificarão e perceberseá partir de outros elementos os aspectos da prática relevantes em sua
vivência. Nesse caso, podemos analisar o que diz a professora Maria: “Percebese que muitos alunos
vão chegando às series com dificuldades de conteúdos anteriores e isso dificulta que eles
compreendam os próximos conteúdos”. A Professora Daniela aborda: “(...) sempre faço com que eles
tragam a própria vida deles, o cotidiano, para nós trabalharmos ali na sala de aula, pra ter sentido
mesmo o assunto, pra eles interagirem”.

Este aspecto presente na primeira impressão das professoras, alude à perspectiva de uma
aprendizagem com significados reais buscando uma relação entre os conhecimentos prévios e
conhecimentos novos dos estudantes. Desta forma, esperase que com a abstração das realidades
relacionada aos conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula, o conhecimento se formalize de
forma concisa.

Além dos significados para a aprendizagem, outro fator considerado notável na percepção das
professoras gira em torno do quesito ‘interesse’. Que nesse meio, permeia o campo motivacional e de
muita importância para os estudos. O aluno precisa entender qual a necessidade de está presente em
sala e aula, seus objetivos em compreender os conteúdos, em realizar as atividades, para que o
aprendizado tenha um real sentido, ligando à ideia de trazer e perceber a bagagem anterior à sala de
aula.

Todas as professoras entrevistadas abordaram que o interesse do aluno é também uma condição de
real necessidade ao desenvolvimento do seu aprendizado, e, além disso, à sua função cognitiva.

O interesse do estudante definese aqui, como o empenho, a participação/colaboração em sala de
aula e a importância do estudar. A professora Fábia, comenta que “tem que ter motivação, se não
tiver motivação não tem como o processo andar”. E nessa perspectiva ainda considera o fator de não
só o aluno ser o motivado, mas também o professor: "Eu acredito muito que o professor de
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matemática não pode ser estático, ele tem que ser aquele professor motivador”.

Silva (2013, p. 19) torna conciso o posicionamento das profissionais abordando que “a metodologia
utilizada deve envolver o aluno no processo, tornandoo participante, por que não há educação se o
aluno não participa”. Do mesmo modo Tapia e Fita (2000) propõem que “a motivação escolar é algo
complexo, processual e contextual, mas alguma coisa pode fazer para que os alunos recuperem ou
mantenham seu interesse em aprender.” (apud Silva 2013, p. 20).

Logo, o que está em jogo para que o processo caminhe, é a necessidade de se estabelecer um
vínculo intrínseco entre estudar, e o motivo de estudar, provocando no estudante a sensação de
interesse, para que desperte a curiosidade e fomente a sua vontade de adquirir conhecimento, tendo
o professor como uma fonte importante no desenvolvimento do aprendiz.

As quatro professoras indicaram que em suas aulas, as metodologias não acontecem de forma rígida,
há uma flexibilidade quanto à adaptação de sala para sala. A professora Daniela, abordando,
comenta: “pra cada turma é uma metodologia. Nós temos no colégio, quatro turmas de primeiro ano, e
cada turma é uma metodologia diferente”. Levando em conta nesse contexto às dificuldades de
aprendizagem de cada estudante, as condições pelas quais a metodologia deve ser flexível,
pontuando as características gerais e individuais, sejam eles de natureza social, política, cultural ou
econômica, que são as categorias que estão envolvidas diretamente com a realidade da sala de aula.

Desta forma, podemse ponderar agentes que influenciam no processo de ensino como fatores que
modificam a percepção ao observar as realidades dos estudantes, Pérez Gomez (1995, apud Favero,
et al 2013, p. 284) discorre que “o professor se defronta com múltiplas situações para as quais não
encontram respostas préelaboradas e que não são suscetíveis de ser analisadas pelo processo
clássico de investigação científica”. Do mesmo modo, Favero, et al (2013) refletem que nessas
condições, o professor “ao lidar com situações de incerteza e imprevisibilidade, é capaz de ser flexível
e inteligente para resolver as situações problemáticas que enfrenta no cotidiano de sua prática
docente”. (2013, p. 283284).

Considerando os empecilhos que estão traçados no caminho do desenvolvimento dos estudantes no
que tange à suas habilidades, conhecimentos e sociabilidade, interpretase que as dificuldades não
estão atreladas somente a problemas epistemológicos do ensino da matemática, mas também a
fatores que ultrapassam a barreira física dos portões da instituição de educação onde estão
matriculados.

A Professora Daniela analisa que “(...) não é só a matemática em si que eles têm certa rejeição. São
diversos fatores, fatores relacionados à família, o modo de viver, eles têm muitos problemas sociais
mesmo”.

A Professora Maria, em outra perspectiva ressalta algumas analises inerentes ao ensino de
matemática: “Percebese que muitos alunos vão chegando às series com dificuldades de conteúdos
anteriores e isso dificulta que eles compreendam os próximos conteúdos e isso pra mim é a
dificuldade maior”.

Aludindo o comentário da professora Maria, Lopes (1999, p. 125) descobre que o conhecimento
matemático ocorre em camadas que se sobrepõe, você começa a aprender no primeiro ano da
escola, e se você não souber dividir, não vai saber o que é uma taxa, se não souber o que é uma
taxa, não sabe o que é uma derivada, e assim por diante. Podendo traduzir a outros conteúdos no
mesmo sentido. Entretanto, esse é o aspecto técnico do ensino.

Observase na fala da professora Daniela, a preocupação com aspectos externos à sala de aula, mas
com uma significância extremamente importante ao desenvolvimento em sala de aula. Chalita (2001,
p. 11) diz que “A família tem a responsabilidade de formar o caráter, de educar para os desafios da
vida, de perpetuar valores éticos e morais”. Mais além, tratando dessas influências, Libâneo (1990, p.
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36) faz um contraponto dizendo que “numa sociedade marcada pela desigualdade social e econômica
as oportunidades não são iguais e muito menos são iguais as condições sociais, econômicas e
culturais de ter acesso e tirar proveitos das oportunidades educacionais”.

Logo, apesar da importância da família ao desenvolvimento do educando, Libâneo (1990, p. 36)
aponta que quando se pensa o papel da escola como o de “apenas adaptar as crianças ao meio
social, (...) de ajustála às regras familiares, sociais e ao exercício da profissão” não está se pensando
em uma educação transformadora, mas sim em uma educação que perpetuará os pensamentos da
sociedade.

Devese tratar com importância dentro do ensino não somente as vertentes ligadas a uma condição
de análise, pois nesse caso, um equívoco interpretativo pode ser cometido. Portanto, é essencial para
uma abstração coerente, que se leve em conta as variedades que estão sendo observadas e se
estabeleça uma unidade na compreensão de suas dificuldades.

Entre estes elementos envolvidos e aqui expostos, existe também como fundamento importante no
discernimento sobre a condição do ensino nas escolas da rede pública, a questão sóciopolítica, e de
investimento que é ressaltado por três das quatro professoras. A Professora Daniela discorre sobre
uma possibilidade de aula mais diferenciada quando indaga: “(...) o professor é difícil de ter uma aula
diferenciada por que nós temos que ter tempo, temos que ter verba que a escola não oferece, até
papel mesmo que quando você vai solicitar, não tem”. Dessa mesma perspectiva a Professora Ariane
indica: “ a escola não tem material para nos dar, a gente só trabalha com o livro, a sala de vídeo é
uma só, e eles cansam também de tanto vídeo”.

Acrescentando de forma a efetivar o posicionamento das duas docentes, a professora Fábia, que se
encontra como gestão administrativa na função de Diretora do colégio em questão, enfatiza que “(...)
o governo parou. Antigamente a gente tinha pelo estado cursos no IATE, mas esses cursos pararam.
(...) só vai melhorar a educação com mais suporte financeiro, ia até no caminho bom, mas de repente
parou e começaram a investir em outras coisas”.

Libâneo sobre o ofício do Poder Público e sua influência no cenário educacional vigente, ressalta que

O poder público não tem cumprido com suas responsabilidades na
manutenção do ensino obrigatório e gratuito. Falta uma política nacional de
administração e gestão do ensino, os recursos financeiros são insuficientes e
mal empregados, as escolas funcionam precariamente por falta de recursos
materiais e didáticos, os professores são mal remunerados, os alunos não
possuem livros e material escolar. (LIBNEO, 1990, p. 35).

Tornase evidente a partir destes posicionamentos o caráter significativo do papel do estado sobre as
condições básicas fundamentais à estrutura funcional dos colégios da rede pública para que haja um
padrão adequado de qualidade na formação educativa dos estudantes e se atenda as demandas com
olhar aprofundado em suas necessidades.

Dessa mesma ótica, podemos abstrair ainda análises sobre as condições formativas nas quais os
professores estão inseridos, tendo como base a sua formação, a continuidade de sua formação, a
adaptação às novas realidades e de que forma estão sendo geridas as situações que são enfrentadas
dentro das salas de aula. Pôdese identificar que mesmo apesar das dificuldades estruturais, há um
incômodo extraprofissional por parte das docentes entrevistadas em fomentar e adquirir cada vez
mais elementos que possam ser usados dentro das salas de aula.

Dentre esses elementos estão os projetos extensivos e parcerias com as universidades a fim de
contribuir com o enriquecimento das produções acadêmicas, e também no auxílio especial aos
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conhecimentos de matemática dos estudantes da rede pública, com um olhar mais próximo e
abstração construída a partir de suas realidades.

Ambas as professoras se assemelham quanto à procura dos projetos, pois todas
participam/participaram de projetos que incentivam à produção e uma nova percepção no ensino da
matemática. A professora Ariane aborda: “Estou sempre em busca de parcerias, e acho que a UNEB
ela facilita muito esse trabalho. (...) com os projetos a gente vai modificando e percebendo que temos
um parceiro que é o próprio aluno, começamos a respirar mais, e vemos que o aluno aprende, tem
mais interesse”.

Podese identificar a preocupação com a falta de projetos devido à sua importância, a professora
Daniela discorre: “Eu sinto muito a falta do PIBID1 por que era uma parceria que interagia no sentido
da abstração. Por que exemplo, a gente trabalhava junto, no caso a gente tinha a prática e a teoria”.

O que deve ser contraído dessas inferências a cerca dos projetos são três avaliações: É fundamental
que nunca se perca a finalidade dos projetos educativos de extensão; Devese investir na formação
continuada do professor como requisito implícito na qualidade da educação; A reflexão da prática
docente fomenta o interesse pela mudança.

Logo, Bechi (2012, p. 5) afirma que “(...) ao refletir sobre suas experiências, o professor recria e
elabora novas maneiras de trabalhar e sua prática pedagógica é constantemente aperfeiçoada com o
intuito de promover a emancipação dos sujeitos envolvidos”. Justificando então, a postura das
profissionais na busca pela adaptação das realidades que estão sendo modificadas constantemente.

A reflexão da prática docente enquanto mecanismo de auxilio sobre as mudanças nas práticas e
adaptação aos contextos se torna presente e com determinada ênfase nas falas de três professoras.
Segundo a Professora Fábia – enquanto gestora da instituição – sobre a reflexão da prática: “(...)
temos professores ainda que tentam trazer seu lado profissional. Tem essa preocupação com a
aprendizagem do aluno. Então é isso que faz com que uma gestão ainda tenha esse compromisso”. A
professora Daniela, reitera: “A aprendizagem promove o aumento da autonomia, e a autonomia é
superimportante (...) e isso só será possível se o professor assumir o seu papel de mediador do
processo de ensino aprendizagem, favorecendo a postura reflexiva e investigativa”.

Ambas as professoras dialogam, e as quatro professoras assumem o papel de agentes ativas na
busca por melhorias no ensino, e especificamente em suas práticas quando participam de projetos,
criam novos mecanismo didáticos, atravessam a barreira do estático para o agir, integrandose a
novas tendências e também à própria formação continuada.

Dessas considerações, John Dewey (apud Bechi 2012, p. 33) pondera que “o único caminho direto
para o aperfeiçoamento duradouro dos métodos de ensinar e aprender consiste em centralizálos nas
condições que estimulam, promovem e põe em prova a reflexão e o pensamento”.

Das triangulações e tratamento dos dados nesta seção, foi possível identificar aspectos considerados
mais relevantes na prática das professoras de matemática do colégio em estudo, a partir de suas
indagações, experiências e proposições sobre o papel do professor em sala de aula, e também fora
dela. Verificouse o caráter significativo da reflexão da prática, no contexto em que a exercem, as
dificuldades encontradas no processo de construção dos conhecimentos, além dos aspectos
metodológicos adaptáveis às condições dos estudantes. Desta forma, a próxima sessão tratará de
finalizar as análises aqui presentes a partir do estudo realizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível a partir das análises desenvolvidas na seção anterior, estruturar uma série de análises a
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partir das experiências e entrevistas concedidas pelas professoras voluntárias. A partir de suas
ponderações, observouse o caráter emergente de investimentos e de visão mais preocupada dos
órgãos da administração pública sobre as condições na qual as escolas da rede pública enfrentam
diariamente. As questões físicas de estrutura, o funcionamento das coordenações pedagógicas, os
aspectos em que se deve haver uma preocupação mais específica, a situação socioeconômica e
cultural dos estudantes, além dos fatores psicológicos presentes no desenvolvimento de um cidadão
para que se torne um profissional qualificado, um cidadão que compreenda suas responsabilidades e
compromissos civis e que atenda os valores éticos e morais tão abundantemente ressaltados nas
escolas.

Dessa interpretação, as condições da escola influem diretamente no ensino do estudante em sala de
aula, que por sua vez influencia a preparação, a metodologia e maneira em que os professores se
comportam dentro da sala de aula. Foi importante perceber que as professoras consideram
importante a compreensão dos fatores que extrapolam a realidade da sala de aula, ou seja, situações
que fogem a seu controle. Desta forma, o estilo de metodologia abordada pelas professoras é flexível
a nível da percepção que se obtém dos estudantes dentro da sala de aula: comportamento, cultura,
religião, aspectos econômicos, família. Todas essas condições podem modificar a maneira em que o
professor dialoga e tenta transmitir os conteúdos matemáticos.

É importante frisar que uma das observações enfatizadas durante as entrevistas foi a preocupação
das professoras em atender não só as questões que tangem os aspectos elementares da
sociabilidade e relacionamento entre o professor e aluno. Tendo em vista que é necessário a um
padrão de qualidade na aprendizagem, o entendimento que todos os pilares que sustentam o ensino
devem se comportar como uma unidade. Não por que é um objeto só, mas sim por que são conceitos
diferentes que pertencem a uma mesma estrutura.

Identificaramse nas ponderações das professoras, elementos intrínsecos a sua prática, dentre eles,
questões que permitiram concluir que as entrevistadas possuem perspectivas de ensino que
convergem em diversas questões. A explicação desse fato podese estabelecer devido aos anos de
experiências acumuladas num mesmo colégio, e as trocas de informações constantes. Claramente,
não são todas as situações que podem demonstrar esse olhar, mas a partir de uma verificação de
modo geral, todas as professoras possuem princípios da educação construtivista e da aprendizagem
significativa.

Com as análises realizadas, o perfil das professoras também foi identificado: todas as professoras
tendem suas perspectivas educacionais entre as práticas da Pedagogia Liberal Tradicional e a
Tendência Liberal Renovadora Progressiva, realizando o exercício de sua função com características
específicas oriunda das duas tendências pedagógicas, unindo suas metodologias, valores e
pensamentos à fim de tentar educar da melhor forma os seus estudantes.

Os fatores mais relevantes na prática docente das professoras, segundo as próprias, percorrem o
caminho da bagagem/conhecimentos que os estudantes já trazem anterior à sala de aula, a relação
de confiança que é estabelecida entre o professor e o aluno durante a transmissão dos conteúdos e o
“conhecimento” que é necessário para que haja essa transmissão. As perspectivas deste ponto são
variadas, e estabelecem três fatores significativos no desenvolvimento da aprendizagem. Embora
estejam abordados como elementos importantes separadamente sob a ótica de cada professora,
intrinsicamente à suas falas durante as análises, percebese que esses três conceitos estão
presentes constantemente em suas práticas cotidianas, e por isso destacamse prioridades no
processo de ensino de matemática no Colégio Estadual Teixeira de Freitas.

As ponderações sobre a reflexão da prática docente foram deveras significativas, pois foi possível
compreender a partir da análise de dados, o papel fundamental e necessário para as práticas que
permeiam o ambiente escolar. Logo, as situações cotidianas, influem na metodologia e a partir dessa
reflexão, é permitido ao professor estabelecer novos mecanismos que norteiem o processo de ensino,
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observando as especificidades e situações adversas que podem aparecer ao profissional. Melhor
dizendo, é a conexão entre as funções da reflexão da prática nas ações que são exercidas,
provocando as mudanças metodológicas necessárias à aplicação da nova práxis.

Esse complexo processo de ação, reflexão, ação sobre a reflexão é verificado como aspecto de
relevância pelas professoras, entretanto foi observado que em suas perspectivas, que tal condição é
necessária, mas não é suficiente. Por isso, práticas diferentes devem ser levadas em consideração,
entre elas a própria formação continuada como possibilidade maior de detenção de conhecimento e
aprimoramento da prática do profissional docente.

A formação continuada é elemento subsidiário da reflexão docente, porém é também um fundamento
importante no processo de ensino de matemática. Pois é a partir da interação do docente com
espaços diferentes da rotina do ambiente escolar, que se pode construir possibilidades diferentes
para a desenvoltura na construção dos conhecimentos necessários ao alunado. As novas
informações, os projetos de extensões educativos, a profissionalização do professor em cursos de
especialização, mestrados e doutorados, são abordagens que se fazem presente nas conversações e
por isso, de valor substancial para a presente investigação.

De todas óticas apresentadas, devese ater para o teor complexo do estudo aqui apresentado, pois se
levou em conta fundamentos teóricos que relacionam o grande dualismo humanístico das escolas:
formação do cidadão x formação profissional, a ambiguidade da prática docente: teoria x prática,
salientando a necessidade das discussões sobre o contexto real de uma escola ideal num Brasil em
que a educação ainda não é prioridade. Desta forma, o que se pode afirmar é que o processo na qual
estão inseridos seres tão multiformes necessitam cada vez mais de um abraço firme e de um olhar
com surpreendente poder afetivo/efetivo.

1 – PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) é um programa do Governo
Federal criado especialmente para as licenciaturas a fim de aprimorar a prática dos docentes em
formação; Tem a função de realizar trabalhos educativos didáticos em sala de aula auxiliados pelas
professoras regentes e coordenação pedagógica do projeto na região.
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