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RESUMO 

 

Neste trabalho, busco examinar os aspectos positivos e negativos mediante o ensino e os 

métodos diversos aplicados pelos diferentes professores em sala de aula, dentro de uma 

escola privada de ensino fundamental e médio. O objetivo principal é de identificar qual 

o impacto que esses métodos têm no aprendizado dos alunos, tendo como foco 

principal, o ponto de vista dos professores, complementado pelas entrevistas realizadas 

aos alunos e ao gestor. A metodologia adotada foi coleta de dados qualitativos, sobre as 

práticas de ensino dos professores das disciplinas de Língua de Portuguesa e 

Matemática do 9° ano do Ensino Fundamental. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os professores e alunos dos níveis de ensino citados, assim como 

gestores para saber acerca da participação/orientação da escola na questão das práticas 

aplicadas.  

Palavras- chave: educação, professor, aluno, aprendizagem, práticas de ensino, Língua 

Portuguesa, Matemática. 
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ABSTRACT 

 

From the course completion work, I seek to examine positive and negative values 

through teaching and the various methods applied by different teachers in the 

classroom, within a special elementary and high school. The main objective is to 

identify the impact that these methods have on student learning, with the main focus 

being the teachers' point of view, complemented by interviews with the students and the 

manager. A methodology for this, either through the collection of qualitative data, 

analyzing as teaching practices of the teachers of the Portuguese Language and 

Mathematics subjects of the 9th year of Elementary Education. Semester interviewees 

will be held with teachers and students from the above mentioned levels of education, as 

well as managers to know about the participation / orientation of the school in the 

matter of applied practices. 

Key words: education, teacher, teaching, student, sociology, learning, methodology 
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1. Introdução 

Transmitir/ensinar é uma tarefa complexa, que precisa estar em constante 

(re)avaliação e aprofundamento do “como se ensina”, ou seja, das práticas/métodos de 

ensino utilizadas pelos professores para transmitir o conhecimento aos educandos. A 

conexão Escola-professor-aluno é de suma importância para que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorra com sucesso. Identificar as práticas de ensino que melhor atendam 

às diversidades de aprendizado é um caminho que deve ser sempre uma preocupação a 

priori do professor e escola, de forma a assegurar o bom desempenho escolar e 

formação dos alunos. 

As mudanças na vida social no mundo foram muitas nas últimas décadas, 

consequentemente o contexto escolar não é mais o mesmo em relação à geração 

atualmente escolarizada no ensino fundamental brasileiro, onde se tem uma experiência 

de vida significativamente diferente das gerações escolarizadas dos séculos anteriores, 

exigindo transformações e evolução. As transformações que se fazem necessárias 

exigem nova atitude da escola, pois elas só podem vir a acontecer a partir da 

insatisfação dos professores e dos alunos, das concepções existentes e da coragem para 

adotar novos paradigmas. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa tem por objetivo analisar a percepção de 

professores e alunos quanto às práticas de ensino utilizadas em aula e o impacto que 

possuem, ou não, no aprendizado dos alunos, considerando aspectos divergentes que 

possam apresentar. Apresentar caminhos significativos à aprendizagem também 

constitui objetivo deste estudo. A hipótese é a de que existe um impacto positivo dessas 

práticas no desempenho dos educandos. Assim, duas perguntas centrais norteiam o 

estudo: “Como os professores percebem as suas práticas de ensino, para o aprendizado 

do aluno?” e “Como os alunos avaliam as práticas de ensino utilizadas pelos 

professores, para o aprendizado dos conteúdos das disciplinas?”. 

São preocupações/questionamentos desta pesquisa: Como se dá a apropriação 

dos saberes pelos alunos? Que procedimentos didáticos se mostram mais adequados 

para acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem desses alunos? Como o 

contexto escolar influencia o ensino da Língua Portuguesa e da Matemática? Como os 

professores avaliam o processo de construção de soluções para a aprendizagem dos 
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alunos?  Esses questionamentos são apenas algumas indagações das muitas decorrentes 

das reflexões sobre ensino e procedimentos metodológicos importantes ao problema de 

pesquisa proposto. 

Essas preocupações norteiam a investigação e contribuem para a renovação 

necessária para enfrentar uma das mais difíceis tarefas que é “ensinar”, orientando 

os alunos “como seres da práxis para transformar o mundo, processo em que se 

transformam também, “e” significa impregná-lo de sua presença criadora, deixando nele 

as marcas de seu trabalho” (FREIRE, 1982, p. 68). Entender o significado das 

disciplinas é aprender, e perceber quais são as questões que elas propõem a respeito do 

mundo, os seus métodos e teorias, e como essas disciplinas, agora significativas, ajudam 

o ser humano a se compreender mais e a compreender melhor o meio em que vive. 

Para a obtenção dos dados empíricos da pesquisa, escolhemos a Escola da rede 

privada de ensino localizado em Niterói, Rio de Janeiro. O estudo foca nos professores 

e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, das disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. A metodologia aplicada tem caráter qualitativo, com a realização de 

revisão bibliográfica pertinente ao objeto estudado, entrevistas semi estruturadas e 

análise documental. 

A pesquisa está estruturada em cinco capítulos. O Capítulo I traz o que a 

literatura científica contribui sobre a aprendizagem do aluno em sala de aula, 

consolidando a base norteadora dos argumentos deste estudo. Define sobre o problema 

de pesquisa e sobre a metodologia utilizada.  

No segundo Capítulo apresenta descrição do Colégio, sua estrutura física, 

composição, perfil dos profissionais emissão pedagógica. No terceiro Capítulo 

apresenta-se a contextualização do objeto de pesquisa 

No quarto, discute-se a análise dos dados coletados in locu na escola, no qual 

são apresentados os principais resultados encontrados com a coleta de dados, 

considerando o aporte teórico, objetivos e hipótese da pesquisa.  

Por último, apresentamos as conclusões acerca do estudo desenvolvido, com a 

pretensão de responder ao problema proposto. 
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A proposta é saber por parte dos professores e alunos quais dentre desses 

métodos de ensino utilizados em sala de aula relação aos alunos foram os mais 

apropriados ao aprendizado e que melhor contribuíram para tal efeito. Tendo como foco 

principal, o ponto de vista dos professores, complementado pelas entrevistas feitas aos 

alunos e do gestor. 

  

1.1 Justificativa: Porque estudar as metodologias de ensino? 

Este estudo pretende apontar estratégias pedagógicas capazes de promover a 

construção do conhecimento, a interação dos alunos com os objetos de estudos e as 

elaborações pessoais para o acesso ao saber, para que ocorram aprendizagens 

significativas. Nessa investigação, foram apontados os procedimentos metodológicos 

utilizados pelos professores a partir de um diagnóstico do contexto escolar, que 

evidenciasse a percepção de alunos e professores acerca da apreensão e construção do 

saber em Língua Portuguesa e Matemática. 

Estudar as estratégias de ensino utilizadas pelo professor em sala de aula, 

portanto, é importante para vislumbrar como e de que forma elas impactam a 

aprendizagem. Além disso, permite averiguar como os procedimentos didáticos se 

mostram mais adequados para acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem dos 

alunos, também como o contexto escolar pode influenciar no mesmo; a relação, e se há, 

entre a formação do professor e as técnicas de ensino aplicadas, dentre outras.  

 

1.2  Metodologia 

Foi realizado um estudo de caso, dada a natureza empírica do objeto de pesquisa. 

O estudo será desenvolvido na Escola de ensino privado, do Município de Niterói, com 

os professores das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do 9º do ensino 

fundamental, tendo como foco principal, as entrevistas realizadas nos professores, com 

seus respectivos pontos de vista, complementados pelas entrevistas realizadas aos 

alunos e ao gestor. 

A escolha das respectivas competências deve-se ao fato de serem a base para a 

constituição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o qual se dá 

pelos resultados da Prova Brasil, que compõe o Sistema de Avaliação da Educação 
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Básica (SAEB)1, a qual é realizada por alunos das redes públicas e privadas de ensino. 

Soma-se a isso o fato de serem as disciplinas com maior número de hora/aula semanal. 

Em relação à definição pela etapa do 9° ano do Ensino Fundamental, deve-se ao 

fato de encerrar o ciclo do ensino fundamental, entrando para um novo, o Ensino 

Médio, o qual depende diretamente do aprendizado anterior para um desempenho 

satisfatório do aprendizado, além de ser a etapa em que o ensino é mais voltado para o 

Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares. 

A pesquisa foi de caráter qualitativo, com a realização de dez entrevistas semi-

estruturada com os seis professores (responsáveis pelas matérias de português e 

matemática), um gestor, três alunos e, no intuito de conhecer e entender com 

profundidade os elementos que se mostrem fundamentais ao desenvolvimento do 

estudo, como: a lógica de organização da escola; o perfil profissional dos professores; a 

relação direção-professor quanto ao desenvolvimento das aulas; o que a direção entende 

do que é a função ser professor; o que o próprio professor entende ser a sua 

função/papel; como o professor percebe o seu papel na vida dos alunos; possíveis 

conflitos da relação escola - professor- aluno; a percepção dos alunos quanto às aulas e 

o aprendizado.  

Por fim, foram feitas as análises inferenciais pertinentes de acordo com os dados 

coletados. Para avaliar a questão das estratégias de ensino e o impacto sob o 

aprendizado, serão utilizadas consideradas as médias alcançadas pelos alunos nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, pois se trata de um indicador padrão 

aceito internacionalmente para avaliar o desempenho. A isso, também será estabelecida 

uma relação com as varáveis levantadas nas entrevistas e documentos estudados.  

 

2. O que a literatura diz sobre o tema 

É notório na literatura especializada que a abordagem de práticas educativas na 

sala de aula pelo professor é um fator fundamental para o aprendizado do aluno.  Escola 

e professor aparecem como atores que influenciam “o como” a produção de 

conhecimento será apreendida e vivenciada pelo aluno. 

                                                           
1A educação básica é formada pelo ensino fundamental I (1° ano ao 5° ano), ensino fundamental II (6° ao 
9° ano) e ensino médio (1° ano ao 3°ano). 
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Esses questionamentos são apenas algumas indagações das muitas decorrentes 

das reflexões sobre ensino e procedimentos metodológicos aplicados para a 

aprendizagem. 

No capítulo a seguir, apresentaremos uma revisão bibliográfica que descreve e 

problematiza os principais aspectos que norteiam esta pesquisa: o papel da escola e do 

professor, a relação deste com os alunos, assim como das práticas de ensino e 

aprendizagem. 

 

2.1 O papel da Escola  

Sabe-se que a escola não é responsável sozinha pelas transformações sociais, 

porém é nela que acontece a intervenção pedagógica, resultando no processo de 

ensino/aprendizagem. É preciso então, que a própria escola tenha consciência da sua 

importância para desenvolver no educando a formação crítica e dar condições para que 

ele possa participar das decisões da sua comunidade local ou mundial.  

 

A escola, enquanto instituição social é um dos espaços privilegiados de 

formação e informação, em que a aprendizagem dos conteúdos está em consonância 

com as questões sociais que marcam cada momento histórico. Ou seja, estando 

relacionada ao cotidiano dos alunos, desde o aspecto local ao global. 

 

A formação de atitudes e valores, perpassando as atividades de ensino, 
adquire, portanto, um peso substantivo na educação escolar, por que 
se a escola silencia valores, abre espaço para os valores dominantes no 
âmbito social. Libâneo (1998, p. 45). 

 

Escola e sociedade vivenciam um momento de constante transformação. As 

transformações sociais e tecnológicas exigem que os educadores assumam uma atitude 

reflexiva visando acompanhar e participar das reformulações que vêm ocorrendo no 

cenário educacional brasileiro. A educação é processual e dinâmica, existindo situações 

nas quais a escola precisa se adaptar às necessidades inerentes ao processo de ensino e 

de aprendizagem. 



17 
 

A escola é um espaço de ensino e aprendizagem no qual o professor é um 

mediador da formação do aluno. Nesse sentido, há a necessidade de se estabelecer um 

diálogo entre esses atores, visando adequar o conhecimento desenvolvido no contexto 

escolar às estratégias de ensinos e sociais. Observamos que o contexto escolar, assim, 

pode desencadear o fracasso das ações pensadas/propostas para o aprendizado do aluno 

em sala de aula. Desse modo, mostra-se pontual refletir acerca do papel do professor e 

suas estratégias de ensino, a relação destas com o aprendizado do aluno e a postura da 

escola para tanto. A preocupação da escola é a de fazer com que o educando participe 

do seu grupo ativa e afetivamente, apropriando-se de valores, crenças, conhecimentos 

acadêmicos e referenciais sócio-históricos. Uma apropriação significativa tanto para si 

como para o outro, tornando-se uma pessoa consciente e responsável pela transformação 

da realidade em que está inserido. 

Para Alves (1994, p.23) “o corpo não suporta um conhecimento morto que não 

possa ser integrado com a vida.” Diante disso, a escola pode deixar de ser uma agência 

transmissora de informações e transformar-se num lugar onde a informação seja 

produzida e o conhecimento seja significante. O educando afirma sua identidade através 

do conhecimento e competências adquiridos na escola. 

A escola não é a que detém o saber, mas é a responsável por preparar o aluno 

para as exigências postas pela sociedade, cuja vem se desenvolvendo e mudando 

constantemente. Trata-se da instituição social que guarda o critério da construção 

sistematizada do conhecimento pelo indivíduo, oferecendo condições para que ele possa 

participar das decisões da sua comunidade local ou mundial.  Assim, dependendo do 

programa curricular pré-estabelecido por ela pode inviabilizar a liberdade ou o apoio ao 

professor para conduzir suas aulas. O professor sendo apoiado pela escola no processo 

de ensino e tem condições de atuar com liberdade e autonomia. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1999), é importante a 

contextualização no currículo como forma de facilitar a aplicação da experiência escolar 

para a compreensão de experiência pessoal em níveis sistemáticos e abstratos e o 

aproveitamento de experiência pessoal para facilitar a concretização dos conhecimentos 

que a escola trabalha. A contextualização, desse, é utilizada como um recurso 

pedagógico para a constituição do conhecimento.  
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A aprendizagem contextualizada em relação ao conteúdo busca desenvolver o 

pensamento mais elevado, não apenas a aquisição de fatos independentes da vida real. 

No contexto, propõe-se não apenas trazer o real para a sala de aula, mas criar condições 

para que os alunos revejam os eventos da vida real numa outra perspectiva. 

De acordo com o Art. 9º (PCN, p.15); Na observância da contextualização, as 

escolas devem:  

 I. Na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é transposto da 

situação em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa desta transposição 

didática estará relacionado com a prática ou a experiência do aluno a fim de adquirir 

significado; 

II. A relação entre teoria e prática requer concretização dos conteúdos 

curriculares em situações mais próximas e familiares do aluno, nas quais se incluem as 

do trabalho e do exercício da cidadania;  

III. A aplicação de conhecimentos constituídos na escola às situações da vida 

cotidiana e da experiência espontânea permite seu entendimento, crítica e revisão. 

É importante perceber que as ações de ensinar e aprender não são somente 

atividades escolares. São ações que ocorrem durante a vida inteira, em todos os lugares, 

em todas as idades. Sempre haverá entre aqueles que aprendem e o objeto a ser 

aprendido, um mediador, um educador. “Portanto, entende-se o termo "professor" como 

algo muito restrito, pois coloca o aprender a uma situação artificial e distante da vida, 

significa alguém que "professa o que sabe para seus alunos" (a = não; lunos = sem luz; 

aquele que não tem luz própria), portanto, o aluno seria um mero ouvinte.”(Luciane 

Mari Deschamps 2012) 

Nessa ótica, o que o professor entende por ser a sua função é um aspecto 

importante a se considerar, pois pode intervir na construção e escolha das estratégias 

abordadas para a realização de suas aulas. Também o que a gestão da escola 

define/compreende ser a atividade docente influencia nesse processo. (Luciane Mari 

Deschamps 2012) 

O compromisso da escola é com o conhecimento do aluno, como ele se dá, e não 

com a transmissão de conteúdos programados previamente sem a análise das 
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necessidades do educando. O professor precisa de liberdade e autonomia para lidar com 

os conteúdos que vão provocar a inquietação do aluno. Para isso, a escola deve 

contribuir oferecendo-lhe condições para atuar, apoiando-o nas suas ideias com o 

mesmo objetivo de formar pessoas que podem mudar toda uma nação. Muito mais que 

ensinar conteúdos, a escola tem a responsabilidade de contribuir para a construção da 

cidadania e o respeito às diversidades. 

 

2.2 O papel do professor 

A presente pesquisa bibliográfica busca ressaltar a importância do professor na 

realização de sua prática educativa e sua realização com a escola e com o aluno, assim 

como o papel da escola para que a aprendizagem seja concretizada. 

O Educador é mais que ser professor. É aquele que prepara seu mediado para a 

vida, pois se responsabiliza em desenvolver neste diferentes habilidades e competências 

de leitura e escrita. A tarefa de ensinar alguém a ler e a entender o mundo é bastante 

desafiadora e, ao mesmo tempo, traz um retorno gratificante. Todos os educadores têm 

esta tarefa a cumprir. Ao entrar em sala de aula, não levam apenas o conteúdo a ser 

ensinado, leva as suas vidas, seu jeito de ser, fazer, ler e compreender o mundo. Diante 

de seus mediados, os mediadores, quando precisam explicar algo novo, diferentes, 

abstrato ou distante da realidade em que vivem, encontram novos desafios e necessitam 

ser criativos na busca de outras estratégias para conseguir atingir os objetivos a que se 

propõem (DESCHAMPS, 2012). 

Os conteúdos providos em sala de aula podem ser contextualizados, 

considerando-se a experiência de vida do aluno e seu conhecimento de mundo. 

Conhecer o aluno faz parte da prática educativa da escola, respeitando as diferenças e o 

limite de cada um, baseando-se na generosidade e afetividade. 

Freire (1996) propõe uma educação regada de afetividade, porém sem deixá-la 

interferir no dever de professor, na ética, e em sua autoridade. Uma relação pedagógica 

cultural que não se resume em conceber a educação como transmissão de conteúdos 

curriculares, construída com a necessidade de participação do educando, levando em 

conta a sua autonomia e estabelecendo uma prática dialógica na escola. O autor ressalta 

a importância da dimensão cultural no processo de transformação, pois a educação é 
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mais do que uma instrução, para ser transformadora deve enraizar-se na cultura dos 

povos. Nesse sentido a transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto do 

alfabetizando é considerada invasão cultural, porque não emerge saber popular. 

Para Freire (1996), o aluno não é um mero depósito de informações (Educação 

bancária) que deve ser preenchido pelo professor. Este deve ser apenas o mediador no 

processo de ensino-aprendizagem, o qual aprende junto com o aluno. A educação é vista 

por ele como uma “pedagogia libertadora”, capaz de torná-la mais humana e 

transformadora, para que homens e mulheres compreendam que são sujeitos da própria 

história. A liberdade torna o centro de sua concepção educativa e esta proposta é 

explícita desde suas primeiras obras. 

O professor atuando de forma que leve o educando a pensar, criticar e gerar 

dúvidas para a produção do conhecimento. É enfatizado, também, que a escola não é a 

que detém o saber, mas a que intervém no processo pedagógico ampliando o 

conhecimento com base no diálogo e nas transformações sociopolíticas e culturais do 

mundo. Assim,  

O educador deve ser o portador da consciência mais avançada de seu 
meio, necessita possuir antes de tudo a noção crítica de seu papel, isto 
é, refletir sobre o significado de sua missão profissional, sobre as 
circunstâncias que a determinam e a influenciam, e sobre as 
finalidades de sua ação (PINTO, 2003, p.48). 

Para Durkheim (2013), a educação consiste na ação exercida pelas gerações 

adultas sobre aquelas que ainda não estão maturas para a vida social. Tem como 

objetivo “suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, 

intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política quanto pelo 

meio específico ao qual ela está destinada em particular” ( p. 53-4). Desse modo, a 

educação consiste em uma socialização metódica das novas gerações. Escola e educação 

preparam o indivíduo para as mais diversas necessidades da vida coletiva, a qual é 

marcada pela divisão social do trabalho que é intrínseca à especialização educacional. 

Durkheim (2013) enfatiza que cada profissão constitui um meio sui generis que 

demanda aptidões e conhecimentos específicos, um meio no qual predominam certas 

idéias, usos e maneiras de ver as coisas. Sendo assim, já que a criança deve estar 

preparada com vistas à função que será levada a cumprir, a educação, a partir de 

determinada idade, não pode mais continuar a mesma para todos os sujeitos aos quais 
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ela se aplicar. Podemos entender, portanto, que as práticas educacionais não podem ser 

estanques e sim tangenciais ao processo de aquisição/transmissão do conhecimento. 

Nessa perspectiva, um conjunto de práticas e instituições sociais não podem se 

modificar à própria vontade. Assim, os sistemas educacionais são realidades existentes 

as quais ele [o reformista social] não pode nem criar, nem destruir, nem transformar a 

sua e à vontade. Ele só pode influenciá-las na medida em que aprender a conhecê-las e 

souber qual é a sua natureza e as condições das quais elas dependem; e só conseguirá 

saber tudo isso se começar à observá-las, como o físico o faz com a matéria bruta, e o 

biologista, com os seres vivos. (Durkheim 2013). Logo, professores e escola necessitam 

estar em constante atenção as suas propostas educacionais de aprendizado, organização 

curricular, de convivência, outros, para promover as transformações ao papel e 

cotidiano escolares. 

Nos tempos atuais, saber lidar com novas situações; saber se modificar e ampliar 

conhecimentos; ter estratégias para resolver problemas; conviver em grupo e saber se 

relacionar; apontar sugestões são características necessárias a todas as pessoas, em 

qualquer momento, dentro e fora da escola. Portanto, é importante pensar em tudo isso 

quando se quer ser um bom educador e no seu papel dentro da sociedade. Outro papel 

fundamental do professor é ensinar a pensar, despertar no aluno a curiosidade, a alegria 

de pensar, provocar a interação diante de fatos ou curiosidades mediante ao é ensinado 

ou lido.  

Assim, não se trata do professor ser apenas transmissor de informações, ou que 

aprende no ambiente acadêmico o que vai ser ensinado aos alunos, mas um professor 

que produza o conhecimento em sintonia com o aluno. Não é suficiente que ele saiba o 

conteúdo de sua disciplina. Ele precisa saber o que ensinar, para que e para quem, ou 

seja, como o aluno vai utilizar o que aprendeu na escola em sua prática social. 

Dessa forma, Libâneo (1998) afirma que o professor medeia à relação ativa 

do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas 

considerando o conhecimento, a experiência e o significado que o aluno traz à sala de 

aula, seu potencial cognitivo, sua capacidade e interesse, seu procedimento de pensar, 

seu modo de trabalhar. Nesse sentido o conhecimento de mundo ou o conhecimento 

prévio do aluno tem de ser respeitado e ampliado.  
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Ensinar bem não significa repassar os conteúdos, mas levar o aluno a pensar, 

criticar. Percebe-se que o professor tem a responsabilidade de preparar o aluno para se 

tornar um cidadão ativo dentro da sociedade, apto a questionar, debater e romper 

paradigmas. 

“Um professor precisa sempre, a cada dia, renovar sua forma 
pedagógica para, da melhor maneira, atender a seus alunos, pois é por 
meio do comprometimento e da “paixão” pela profissão e pela 
educação que o educador pode, verdadeiramente, assumir o seu papel 
e se interessar em realmente aprender a ensinar” (FREIRE, 1996, 
p.31). 

É preciso considerar, ainda, que muitos professores não avaliam, ou 

desconsideram a dimensão que tem o seu papel no processo educativo escolar, isto é, na 

formação cidadã, mediação do conhecimento e aprendizado do aluno. A compreensão 

de que a tarefa docente necessita assumir uma postura crítica quanto a sua atuação, sua 

interação com os alunos e sua relação com a escola, perpassa pela noção que o próprio 

professor traz do que é o processo de ensinar-aprender (FREIRE, 1996; LIBÂNEO, 

1998).  

Neste ponto, a formação/experiências do professor, o espaço disponível pela 

escola para que os docentes possam dialogar e serem ouvidos entre si e pela gestão 

concernente as suas práticas, dificuldades, propostas, são evidências que precisam ser 

consideradas e ser efetivamente parte do processo pedagógico. Professor e aluno são 

atores centrais do processo de escolarização característico de nossa sociedade. Os 

estudos relacionados à formação e profissão docente, orientam para a necessidade de 

uma revisão da compreensão das práticas pedagógicas dos professores. Com isso, 

considera-se que o docente em sua trajetória profissional, constrói e reafirma seus 

conhecimentos, levando em conta a necessidade de sua utilização, suas experiências, e 

seu percurso na formação (NUNES, 2001). 

Além disso, é o professor que enfrenta as dificuldades de aprendizagem do aluno 

e, principalmente, sabe como adequar os conhecimentos prévios dos alunos aos seus 

métodos de ensino, bem como os conteúdos curriculares da escola. Portanto, o professor 

precisa também sentir-se motivado a caminhar frente às exigências da sociedade e da 

própria escola (LIBÂNEO, 1998; SAVIANI, 1997).  
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O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é dada histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens. Assim,  

O objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 
espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo (SAVIANI, 1995, p.17).      

Cabe considerar ainda, que muitos se tornaram professores por acaso, ou mesmo 

por uma questão de mercado de trabalho, primeira opção dentro da área de formação e 

de necessidade de sustento próprio. Desse modo, acabam, muitas vezes, transmitindo o 

conhecimento que lhes fora ensinado na faculdade, sem uma reflexão de seus métodos 

de ensino na prática (PERRENOUD,1999). Saber fazer relações do conhecimento com 

a aplicação prática na vida é fundamental na formação integral dos alunos (FREIRE, 

1996; TAVARES, 2001; ENGERS, 2007). 

Na atualidade, a profissão docente não representa sua função apenas como uma 

transmissora de informações, ou do que se que aprende no ambiente acadêmico como 

parâmetro do que é ensinado aos alunos. O professor precisa entender que a sua prática 

tem uma responsabilidade social e política, de ação reflexiva acerca “do que” e “como” 

ensina, produzindo conhecimento em sintonia com as mudanças locais e do mundo e 

com os alunos. Não se trata apenas, portanto, de saber o conteúdo de sua disciplina. Em 

meio a essas exigências, a função da escola também vem ultrapassando as fronteiras da 

educação formal e, por isso, tem um papel importante de ser apoio ao professor. 

A lei nº 9.394/96 estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional, 

decretando a todo cidadão o direito a educação, abrangendo processos formativos que se 

desenvolvem desde a família às manifestações culturais. Esta lei estabelece que a 

educação escolar se desenvolva por meio do ensino em instituições próprias, mas 

devendo vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Observa-se que o papel 

do professor, segundo a LDB, é mais do que transmitir informações.  

Numa gestão democrática, o professor participa da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino e também estabelecer os objetivos, as metas 

que se pretende alcançar. É ele que tem maior contato com o aluno e, por isso, com 

maior responsabilidade de promover uma prática de ensino motivadora, reflexiva, 
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autônoma, cidadã. Deve buscar meios que venham favorecer o aprendizado, com 

atenção àqueles que apresentam dificuldades durante o processo (NÓVOA, 1997; 

PERRENOUD, 2002). 

É fundamental que a escola ofereça condições e liberdade ao professor para que 

ele possa desenvolver um bom trabalho frente ao aluno, visando a sua aprendizagem 

como cidadão e não com o fim único de formar profissionais para o mercado de 

trabalho. A responsabilidade de formar e informar ainda incide sobre o professor. 

Ocorre que quando ele realiza uma estratégia diferente para repassar os conteúdos, 

outros segmentos da escola questionam se o tempo é suficiente para atingir toda a 

programação. No entanto, o compromisso da escola tem como prática o conhecimento 

do aluno, como ele se dá e não com a transmissão de conteúdos programados 

previamente por ela. 

Em resumo, o professor precisa de liberdade e autonomia para lidar com os 

conteúdos que vão provocar a inquietação do aluno. Neste sentido, a escola tem como 

compromisso contribuir oferecendo-lhe condições para atuar, apoiando-o nas suas idéias 

com o mesmo objetivo de formar indivíduos protagonistas de sua comunidade e do 

mundo. Muito mais que ensinar conteúdos, a escola tem a responsabilidade de 

contribuir para a construção da cidadania e o respeito às diversidades. Sendo assim, é 

fundamental que a escola instrumentalize os seus alunos para que possam estabelecer 

relações, elaborar hipóteses, produzir argumentos e aprender a pensar, e o professor é o 

ator por meio do qual isso se concretiza. 

Com base nas considerações expostas, levantou-se a seguinte problemática de 

pesquisa: Como a atuação do professor em sala de aula, concernente às estratégias de 

ensino utilizadas, influencia no aprendizado do aluno? A possível utilização de 

estratégias de ensino, além das já previstas nas orientações da escola, faz diferença para 

o aprendizado dos alunos? 

 

A forma como o professor elabora a sua aula no que tange às estratégias de 

ensino, assim como são aplicadas em relação aos alunos, é parte essencial para o 

aprendizado do aluno. A metodologia abordada por ele é um elemento de peso, que 
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contribui para a motivação dos alunos, despertando o interesse pelo conteúdo e reflexão 

sobre o que se aprende. 

 

2.3 Formação do Professor  

A docência é uma atividade complexa e desafiadora, o que exige do professor 

uma constante disposição para aprender, inovar, questionar e investigar sobre como e 

por que ensinar. Numa sociedade de constantes mudanças e infinitas incertezas, as 

exigências para o exercício da docência têm sido cada vez maiores, ocasionando a 

avaliação do modelo dos cursos de formação de professores e do perfil do profissional 

que se pretende formar. Uma das possibilidades têm sido a formação do professor 

reflexivo e pesquisador. Para Tardif (2002), a prática reflexiva pode ajudar o professor a 

responder às situações incertas e flutuantes, dando condições de criar soluções e novos 

modos de agir no mundo. Todavia, a reflexão por si significa pouco, o importante é 

sobre o que refletir e como ocorre esse processo. Nessa perspectiva, Zeichner (1992), 

defende que o professor sistematize sua reflexão, tornando-a investigativa. Ao modo de 

que reconhece a sua importância para a atividade docente como uma forma de melhoria 

na prática pedagógica.  

A formação inicial deve proporcionar ao professor conhecimentos para saber 

lidar com a complexidade da profissão, preparando-o para entender a realidade, dar 

respostas e projetar ações que favoreçam a aprendizagem. Nesse sentido, é necessário 

proporcionar ao professor em formação subsídios para que ele seja “capaz de analisar, 

criticar, refletir de uma forma sistemática sobre sua prática docente, com o objetivo de 

conseguir uma transformação escolar e social e uma melhora na qualidade do ensinar e 

de inovar” (IMBERNÓN, 1994, p. 50). Para esse autor, a formação inicial do professor 

precisa ajudá-lo a enfrentar os desafios que irá encontrar no seu campo de trabalho 

frente às frequentes mudanças da realidade. É necessário que o professor saiba entender 

as transformações que ocorrem na sociedade a fim de que possa atuar com 

responsabilidade e com compromisso com a educação dos seus alunos. 

No Brasil, as propostas curriculares dos cursos de formação inicial têm 

apresentado poucos avanços com relação a favorecer sólidos conhecimentos teórico-

práticos para atuar no campo de trabalho. Por essa razão, segundo Gatti (2010), deve 

haver uma revolução nas estruturas institucionais, nos currículos e nos conteúdos 
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formativos para que a formação docente responda às demandas da educação básica. 

Para que essa revolução aconteça, é preciso que os cursos de formação de professores 

deixem de ter seu currículo fundamentado em uma concepção transmissiva de 

conhecimento. Entre as várias propostas que objetivam superar essa concepção, a de 

formação do professor pesquisador é uma das mais significativas. 

Muitos professores que atuam nas escolas não se dão conta da importante 

dimensão que tem o seu papel na vida dos alunos. Nesse sentido, um dos aspectos que 

se quer ressaltar neste artigo é a importância da formação do professor e da 

compreensão que ele tem em relação a esse assunto. Pois, não há como acontecer na 

escola uma educação adequada às necessidades dos alunos sem contar com o 

comprometimento ativo do professor no processo educativo. 

Entretanto, ao aproximar-se da figura de alguns professores, percebe-se que 

muitos, baseados no senso comum, acreditam que ser professor é apropriar-se de um 

conteúdo e apresentá-lo aos alunos em sala de aula. 

Mudar essa realidade é necessário para que uma nova relação entre professores e 

alunos comece a existir dentro das escolas. Para tanto, é preciso compreender que a 

tarefa docente tem um papel social e político insubstituível, e que no momento atual, 

embora muitos fatores não contribuam para essa compreensão, o professor necessita 

assumir uma postura crítica em relação a sua atuação recuperando a essência do ser 

“educador”. 

E para o professor entender o real significado de seu trabalho, é necessário que 

saiba um pouco mais sobre sua identidade e a história de sua profissão. 

Teríamos que conseguir que os outros acreditem no que somos. Um 
processo social complicado, lento, de desencontros entre o que somos 
para nós e o que somos para fora [...] Somos a imagem social que foi 
construída sobre o ofício de mestre, sobre as formas diversas de 
exercer este ofício. Sabemos pouco sobre a nossa história (ARROIO, 
2000, p.29). 

Fazendo uma correlação com esse ponto de vista, não se pode deixar de destacar 

e valorizar os fenômenos históricos-sociais presentes na atividade profissional do 

professor. Nessa perspectiva, jamais poderá ser compreendido o trabalho individual do 

professor desvinculado do seu papel social, dessa forma estarse-ia descaracterizando o 

sentido e o significado do trabalho docente. 
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Considerando a emergência de se trabalhar a identidade do professor, percebe-se 

uma vasta bibliografia sobre a profissão docente, a qual tem apresentado muitas idéias e 

questionamentos, principalmente sobre a formação dos professores, e, mais 

especificamente, sobre a formação reflexiva dos professores. No entanto, percebe-se 

que ainda não existe um consenso quanto ao significado exato do que seja o professor 

reflexivo, embora haja muitos estudos e pesquisas nessa linha teórica. 

Segundo Pimenta (2002), faz-se necessário compreender com mais profundidade 

o conceito de professor reflexivo, pois o que parece estar ocorrendo é que o termo 

tornou-se mais uma expressão da moda, do que uma meta de transformação 

propriamente dita. 

Para Libâneo (2005), é fundamental perguntar: que tipo de reflexão o professor 

precisa para alterar sua prática, pois para ele 

a reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não 
resolve tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de 
fazer, além de uma sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar 
o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como 
mudar (p. 76). 

Assim, se percebe que pensar sobre a formação de professores é conceber que o 

professor nunca está acabado e que os estudos teóricos e as pesquisas são fundamentais, 

no sentido de que é por intermédio desses instrumentos que os professores terão 

condições de analisar criticamente os contextos históricos, sociais, culturais e 

organizacionais, nos quais ocorrem as atividades docentes, podendo assim intervir nessa 

realidade e transformá-la. 

De acordo com a concepção de Veiga (2006, apud BRIGHENTI e tal, 2015), no 

processo de ensino é importante que o professor defina as estratégias e técnicas a serem 

utilizadas. Uma estratégia de ensino é uma abordagem adaptada pelo professor que 

determina o uso de informações, orienta a escolha dos recursos a serem utilizados, 

permite escolher os métodos para a consecução de objetivos específicos e compreende o 

processo de apresentação e aplicação dos conteúdos. Já as técnicas são componentes 

operacionais dos métodos de ensino, têm caráter instrumental uma vez que intermediam 

a relação entre professor e aluno, são favoráveis e necessárias no processo de ensino-

aprendizagem. 
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2.4 Métodos de Ensino 

Para Libâneo (1994) os métodos são determinados pela relação objetivo-

conteúdo e referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino, 

ou seja, ao “como” do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo 

professor e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Temos assim as 

características dos métodos de ensino: estão orientados para os objetivos; implicam uma 

sucessão planejada e sistematizada de ações, tanto do professor quanto dos alunos; 

requerem a utilização de meios (recursos didáticos).  

O conceito de método de ensino traz em seu bojo que o professor, ao dirigir e 

estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, utiliza 

intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos, a 

que chamamos de métodos de ensino. Por sua vez, os alunos, sujeitos da própria 

aprendizagem, utilizam-se de métodos de assimilação de conhecimentos. Método de 

ensino não se reduz a um conjunto de procedimentos. O procedimento é um detalhe do 

método, formas específicas da ação docente utilizadas em distintos métodos de ensino 

(LIBÂNEO, 1994). 

Os métodos e metodologias de ensino são destinados a efetivar o processo de 

ensino, podendo ser de forma individual, em grupo, coletiva ou socializada-

individualizante. A partir dos pressupostos de Nérice (1987, apud BRIGHENTI e tal, 

2015), podemos identificar alguns métodos de ensino, suas definições e características, 

conforme o quadro a seguir:  

Quadro 1 – Exemplos de Métodos/Práticas de Ensino 

Descrição Definição Principais Métodos 

Métodos de ensino 
coletivo 

Consistem em proporcionar ensino a um grupo 
de educandos, considerando-os em condições 
pessoais de estudo equivalentes, e orientar os 
trabalhos escolares com base na capacidade 
média da classe. 

Expositivo; Expositivo misto; 
Arguição*; Leitura; etc. 

Métodos de ensino 
em grupo 

Também compreendido como dinâmica de 
grupo, dão ênfase à interação e cooperação dos 
educandos, levando-os a enfrentar tarefas de 
estudo em conjunto. 

Painel; Simpósio; Debate; 
Discussão; etc. 
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Métodos de ensino 
individualizado 

Consistem em se dirigir diretamente a cada 
educando, procurando atendê-lo em suas 
condições pessoais de preparo, motivação e 
possibilidades. 

Instrução personalizada*; 
Instrução programada*; Estudo 
dirigido individual; Estudo 
supervisionado*; Tarefas 
dirigidas, Módulos instrucionais*; 
etc. 

Método de ensino 
socializado 

individualizante 

Procura oferecer, durante o estudo de uma 
mesma unidade, oportunidades de trabalho em 
grupo e a seguir individual, visando formar o 
cidadão consciente, que toma as suas decisões 
com base no seu próprio raciocínio. 

Métodos mistos/associados  de 
trabalho individual e em grupo. 

Método de ensino 
misto 

Englobam diferentes técnicas de ensino, como 
as já citadas neste quadro, dentre outras 
conforme o tipo de conteúdo, percepção e 
objetivo do professor em relação à aula. 

Aulas mistas, teóricas e práticas: 
em grupo, de foco individual, 
expositivas, resolução de 
exercícios, apresentação de 
trabalhos em grupo ou individuais, 
provas, pesquisas extraclasse, 
outros. 
  

Método de ensino 
tradicional 

O professor é o sujeito ativo no processo 
de ensino-aprendizagem, repassando seu 
conhecimento aos alunos, normalmente por 
meio de aula teórica expositiva. O foco está no 
professor, que detém conhecimentos e repassa 
ao aluno. O estudante tem metas a cumprir 
dentro de determinados prazos, que são 
verificadas por meio de avaliações periódicas. 
 

Constitui-se basicamente de aulas 
expositivas, com o uso de livros e 
quadro; resolução de exercícios 
individualmente; provas. 

Fonte: Adaptado de NÉRICE 1987, apud BRIGHENTI e tal, 2015. 

De grande relevância para o ensino é o planejamento, isto é, a definição de quais 

métodos serão utilizados para o desenvolvimento das atividades. Nessa ótica, Gil (2012, 

p. 94) reflete sobre a falta de criatividade com que muitos professores ainda planejam 

seus cursos “simplesmente seguem os capítulos de um livro-texto, sem considerar o que 

é realmente necessário que os alunos aprendam”, além disso, o autor destaca que muitos 

professores também utilizam sempre os mesmos métodos de ensino e procedimentos de 

avaliação, não acompanhando assim as mudanças e evoluções que vêm ocorrendo. 

   

As práticas de ensino em sala de aula assumem, portanto, um papel fundamental 

no processo de formação do indivíduo, pois deve oportunizar experiências em diversos 

contextos, que favoreçam a aplicação dos saberes na prática, proporcionando reflexões 

sobre a ação e ação sobre a reflexão. 
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2.5 A relação Professor – Aluno e Aprendizagem 

No processo ensino aprendizagem a relação entre professor e aluno torna-se 

fundamental para o desenvolvimento do processo. Segundo Jonnaert (2002), nessa 

relação é essencial o espaço dialógico, pois é aí que se construirá a trocas de ideais e 

conseqüentemente se construirá um ambiente empático, onde a afetividade é a força 

motriz do relacionamento e do trabalho. O relacionamento entre professor/aluno 

envolve interesses e intenções, pois a educação é uma das fontes mais importantes do 

desenvolvimento comportamental e agregação de valores nos indivíduos. Nesse sentido, 

a interação entre eles caracteriza-se pela seleção de conteúdo, organização, 

sistematização didática para facilitar o aprendizado dos alunos e repasse destes 

conteúdos pelo professor. Porém, este paradigma pode ser quebrado, pois o professor 

não é o único que tem conhecimento. O ato de educar significa reconhecer que juntos, 

alunos e professores aprendem na sala de aula, já que todos trazem muitos 

conhecimentos das experiências que já vivenciaram. Dessa forma, o papel do aluno é 

assumir-se como ser histórico e social, como ser pensante, comunicante, transformador, 

criador e realizador de utopias. 

Os professores já se reconhecem como não mais os únicos 
detentores do saber a ser transmitido, mas como um dos parceiros a 
quem compete compartilhar seus conhecimentos com outros e mesmo 
aprender com os outros, inclusive com seus próprios alunos. É um 
novo mundo, uma nova atitude, uma nova perspectiva na relação entre 
o professor e o aluno no ensino superior (MASETTO, 2003, p.14). 

 

Hoje, a LDB não pede mais um professor que seja mero transmissor de 

informações, ou que aprenda no ambiente acadêmico o que vai ser ensinado aos alunos, 

mas um professor que produza o conhecimento em sintonia com o aluno. Não é 

suficiente que ele saiba o conteúdo de sua disciplina. Ele precisa não só interagir com 

outras disciplinas, como também conhecer o aluno. Conhecer o aluno faz parte do papel 

desempenhado pelo professor pelo fato de que ele necessita saber o que ensinar, para 

que e para quem, ou seja, como o aluno vai utilizar o que aprendeu na escola em sua 

prática social.  

Dessa forma, Libâneo (1998, p.29) afirma que o professor medeia a relação ativa 

do aluno com a matéria, inclusive com os conteúdos próprios de sua disciplina, mas 

considerando o conhecimento, a experiência e o significado que o aluno traz à sala de 
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aula, seu potencial cognitivo, sua capacidade e interesse, seu procedimento de pensar, 

seu modo de trabalhar. Nesse sentido o conhecimento de mundo ou o conhecimento 

prévio do aluno tem de ser respeitado e ampliado. 

Numa sociedade que está sempre em transformação, o professor contribui com 

seu conhecimento e sua experiência, tornando o aluno crítico e criativo. Estando voltado 

ao ensino dialógico, uma vez que os seres humanos aprendem interagindo com os 

outros. É o processo aprender a aprender. O professor pode provocar o aluno passivo 

para que se torne num aluno sujeito da ação. 

“Os educadores, apesar das suas dificuldades, são 
insubstituíveis, porque a gentileza, a solidariedade, a tolerância, a 
inclusão, os sentimentos altruístas, enfim todas as áreas da 
sensibilidade não podem ser ensinadas por máquinas, e sim por seres 
humanos.” Cury (2003, p.65) 

Assim, todo educador que deseja adequar sua prática pedagógica a idéia de que 

o desenvolvimento intelectual envolve muito mais do que um simples cérebro, mas 

também as emoções, pode buscar desenvolver atividades que envolvam os alunos de 

forma integrada, ou seja, pode orientar sua prática para que desenvolva a 

expressividade,a emoção, a personalidade e o pensamento criativo.Para finalizar e 

contribuir com as reflexões acerca da afetividade na escola,Freire salienta. 

Como prática estritamente humana jamais pude entender a 
educação como experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e 
as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma 
espécie de ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi a 
prática educativa como uma experiência a que faltasse rigor em que se 
gera a necessária disciplina intelectual (FREIRE, 1996, p. 146). 

Portanto, é imprescindível que o professor esteja motivado por primeiro, 

proporcionando aos alunos um ambiente harmonioso capaz de gerar o respeito, a 

solidariedade, a ajuda e a construção do saber, partindo da disciplina em sala de aula. 

2.6 O ensino da Língua Portuguesa e da Matemática 

Para construir o saber, o aluno utiliza suas idéias originais em relação ao 

objeto de estudo. Observa, analisa, interpreta e estabelece relações atribuindo 

significados a esses objetos. O processo é complexo e os resultados podem não ser 

os esperados pelo professor. Os “tropeços” fazem parte da construção do 

conhecimento, se entendidos como naturais, e devem constituir fonte de informação 
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para novos procedimentos metodológicos e avaliativos a serem experimentados pelo 

professor. 

A renovação do ensino consiste em mudança de atitude do professor diante 

do saber científico e especialmente diante do conhecimento original do aluno: é 

preciso entender como ele compreende, constrói e organiza o conhecimento, pois o 

ato pedagógico implica, necessariamente, conhecer aquele a quem se deseja 

compartilhar o saber. 

O estudo da Língua Portuguesa entende a importância de falar e escrever bem, 

seja na forma culta ou popular. Os professores podem mostrar que a língua é um 

universo amplo e acessível, além de ser um instrumento fundamental para o ser 

humano, a comunicação. 

 O processo ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa é basear-se em 

propostas interativas, a fim de promover o desenvolvimento de cada indivíduo de modo 

integral. Portanto, nessa perspectiva, o trabalho do professor é, dentre outros, 

desenvolverem no aluno a capacidade de comunicar-se bem, que é imprescindível, e 

fazê-lo perceber isso. 

Os desafios da escola provocam temor, na medida em que representam 

contraposição às práticas tradicionais, representando da mesma forma nova discursos 

que se chocam com os discursos habituais. Encontrar caminhos, ou ajustar aqueles já 

palmilhados, para incorporar transformações e, ao mesmo tempo, compreender e avaliar 

a complexidade desse processo é nossa função. Em outras palavras, a aprendizagem da 

linguagem é constante, pois sempre será possível nos encontrarmos em situações nas 

quais poderíamos utilizar gêneros que não conhecemos tão bem, ou até que 

desconhecemos.  

Por meio da educação lingüística, consideramos ser possível promover a 

valorização da diversidade lingüística, o interesse pela língua portuguesa em particular, 

em suas múltiplas manifestações, e pelas línguas do mundo, em geral, além da 

consciência em relação à importância da linguagem para o desenvolvimento intelectual 

e psicossocial do ser humano. 

Assim, se não tivermos acesso a determinados gêneros e a sua aprendizagem for 

fundamental para a formação, os professores precisam assumir a tarefa de ensinar aos 
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alunos as características dos gêneros mais complexos, que não são aprendidos 

espontaneamente nas situações do cotidiano, pois quanto maior for o domínio que 

tivermos sobre os gêneros e quanto mais gêneros conhecermos, maior facilidade de 

compreensão e de produção de textos teremos e maior será a possibilidade de 

atingirmos nossos objetivos.(BRÄKLING,2006, p.1). 

Assim como o estudo da Matemática estimula a descoberta, como é 

experimental, leva os estudantes a concluírem os resultados pelos seus próprios 

caminhos, aguça o desenvolvimento de autonomia e independência na qual o estudante 

cria seus próprios métodos para a resolução de problemas.  

A imagem usual da Matemática como ciência é como um conhecimento 

organizado de forma lógica e dedutiva, qual bloco sólido, paradigma do rigor e 

da45certeza absolutas. Pólya (1975), matemático renomado, refere sobre o contraste 

existente nas imagens da Matemática: 

[...] a Matemática tem duas faces; é a ciência rigorosa de Euclides, 
mas é também algo mais... A Matemática em construção aparece 
como uma ciência experimental, indutiva. Ambos os aspectos são tão 
antigos quanto à própria Matemática (p. 56). 

A Matemática é essencial à vida cotidiana, onde precisamos dela para calcular 

tudo, seja na preparação de um bolo, na construção e reforma de uma casa, nas despesas 

do mês e até mesmo se voltarmos para a época antes de Cristo, onde temos 

deslumbrantes monumentos erguidos e enigmáticos, construídos por meio de cálculos 

matemáticos de engenharia.  

A importância do ensino da Matemática vai além do desenvolvimento do 

raciocínio; saber lidar com números e cálculos faz com que haja o desenvolvimento do 

estudante, além de auxiliar o raciocínio nas outras disciplinas. Traz o prazer de 

ultrapassar desafios, levando ao amadurecimento do indivíduo. O estudo da Matemática 

é uma atividade intelectual que valoriza o esforço e reflete em toda vida do estudante e 

se encontra envolvida em todas as dimensões da vida coletiva e intelectual do indivíduo.  

A Matemática é também encontrada como uma forma divertida, em jogos como 

memória, xadrez, batalha naval, pela qual exigem noções de Matemática e ajudam o 

desenvolvimento do ser humano.  A valorização do estudante através da competição 

sadia, que ao preparar-se para as Olimpíadas de Matemática, desenvolve o gosto pelos 
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números e revela talentos. Sem falar no desenvolvimento da criatividade, da 

versatilidade e da superação de desafios no cotidiano. 

O conhecimento é um processo de criação. Transpondo o significado dessa 

visão para a didática da Matemática, recorremos a Piaget (1965), o qual afirma que a 

verdadeira compreensão dos alunos se manifesta por meio de novas aplicações 

espontâneas, cabendo ao professor oportunizar situações que os levem a investigar, 

descobrir e reinventar as diferentes propostas apresentadas.  

Becker (2002) refere, em “Epistemologia genética e conhecimento matemático”, 

que para Piaget, tornamo-nos matemáticos enquanto construímos as estruturas de 

pensamento que nos levam a pensar matematicamente. Desse modo, tornar-se humano, 

construir a inteligência, é tornar-se lógico-matemático, é pensar lógico-

matematicamente e construir uma condição fundamental para compreender o mundo 

(apud VARGAS, 2006).  

A fonte do conhecimento matemático está na mente de cada aluno e as relações 

são criadas a partir da análise de cada caso, da interpretação pessoal e dos critérios 

utilizados nessa análise. Essas informações são de fundamental importância para que o 

professor consiga contribuir na construção do conhecimento lógico-matemático dos 

alunos, reconhecendo que este é um processo interno do sujeito e que não acontece de 

fora para dentro (VARGAS, 2006). 

Uma educação constituída como identidade será obtida por meio do 

desenvolvimento dos conhecimentos e competências nos jovens alunos. A 

capacidade de aprender reiterada na LDB é a única maneira de alcançar os 

verdadeiros significados com autonomia. É imprescindível que as escolas tenham 

identidade como instituições de educação e que essa identidade seja construída em 

função das características dos alunos e do meio social. A diversidade da escola é 

necessária para atender as desigualdades nos conhecimentos originais dos alunos, 

garantindo que o ponto de chegada seja permitido para a grande maioria.  

Para que esse patamar de chegada seja assegurado, são necessários 

processos de avaliação dos resultados, tendo como referência as competências de 

caráter geral e um corpo básico de conteúdos capaz de possibilitar a constituição das 

mesmas. Assim, a análise dos resultados das avaliações e dos indicadores de 
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desempenho coloca-se como um mecanismo que pode possibilitar às escolas avaliar 

seus processos, detectar suas falhas e planejar a melhoria do processo educativo. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), nos 

resultados da Prova Brasil de 2015, as proficiências médias em Língua Portuguesa 

melhoraram em todos os níveis de ensino em relação a 2013, embora uma parte 

expressiva dos alunos ainda esteja nos níveis mais baixos da Escala de Proficiência, 

principalmente no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. Já as 

proficiências médias em Matemática evoluíram nos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, mas ainda há muito que se fazer para atingir os níveis esperados. Em 

Língua Portuguesa, a proficiência média nacional passou de 246 para 252 nos anos 

finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Na disciplina de Matemática a proficiência 

média passou de 252 para 256. Para o cálculo das proficiências considera-se a escala 

entre 150 a 350 pontos, para Língua Portuguesa e de 150 a 400, para Matemática. Nesta 

perspectiva, portanto, ainda há muito a melhorar e caminhar e observar e analisar os 

métodos aplicados para transmissão do conhecimento em sala de aula é um dos 

elementos que pode contribuir para tanto. 

O Ensino da Matemática e da Língua Portuguesa competem ao maior número de 

aulas de todo sistema de ensino, seja ele privado ou público. São utilizados como 

padrão internacional para avaliar o nível de desempenho dos alunos, por meio de 

avaliações de proficiência que ocorrem a nível nacional. Desse modo, estudar as 

práticas de ensino utilizadas para ensiná-las em sala de aula se faz exeqüível dada a 

importância que apresentam na formação de indivíduos autônomos, no sentido tal como 

quer Paulo Freire. 

 

3. Contextualização do objeto de pesquisa 

A escola escolhida para a realização deste estudo trata-se da Escola privada de 

ensino, localizada na Cidade de Niterói, no bairro de Santa Rosa. A Escola oferece 

todos os níveis de ensino da Educação Básica, isto é, o Ensino Fundamental e Médio, 

além de curso Pré-vestibular. Foi fundado em oito de fevereiro de 1963.  
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Nos dias atuais a Escola possui 11 (onze) unidades, distribuídas pelo Estado do 

Rio de Janeiro, utilizando material didático próprio e Projeto Político Pedagógico, 

denominado Sistema de Ensino, que inclui, ainda, a estruturação e confecção de testes, 

provas e simulados. As unidades atuais do Colégio são as seguintes: Barra da Tijuca, 

Recreio dos Bandeirantes, Tijuca, Cachambi, Méier, Jacarepaguá, Vila da Penha, 

Bangu, Icaraí, Piratininga e Nova Iguaçu. 

 A Escola se auto define como missão pedagógica a finalidade de proporcionar a 

seus alunos a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

pessoas e como membros da sociedade nacional; orientar os alunos sobre seus direitos e 

deveres cívicos, incutindo-lhes respeito à autoridade legitimamente constituída; prepará-

los para o trabalho como elemento de sua formação integral; desenvolver a concepção 

de uma comunidade-escola cujos integrantes são agentes responsáveis pelo processo 

educativo; proporcionar uma educação alicerçada na herança cultural e no preparo para 

o futuro; dotar o aluno de uma cultura básica que lhe permita desenvolver-se como 

homem livre, dando-lhe oportunidade de criar uma consciência crítica e incentivando-o 

a uma atitude constante de auto-avaliação e desejo de permanente crescimento, 

promover a dinamização do currículo, tornando-o capaz de atuar como processo global 

de formação e informação; conscientizar educadores e educando como sujeitos co-

responsáveis do próprio crescimento e desenvolvimento comunitário; desenvolver nas 

reuniões um espaço para (re) pensar a escola e suas práticas, buscando uma unidade 

maior de ação entre professores-escola-alunos-famílias. 

“O homem deve ser atendido em toda a sua dimensão – biológica, 
psicológica, social, cultural e histórica – e deve dispor dos recursos 
que satisfaçam as suas necessidades, para que domine a realidade. 
Portanto, é fundamental que se garanta uma formação integral voltada 
para a capacidade e potencialidade humanas. A formação integral é 
um “saber essencial”, isto é, aquele que considera como eixo central 
do processo educativo a pessoa humana e sua realidade, promovendo 
o autodesenvolvimento. As principais dimensões que caracterizam o 
perfil do homem integral são: afetividade, criatividade, racionalidade, 
efetividade, criticidade, sentido ético. Esses aspectos são trabalhados 
de forma equilibrada e simultânea dentro do nosso cotidiano escolar.” 
(Escola).  

A Escola disponibiliza dois bolsões gerais, nos meses de Outubro e Novembro, 

onde as provas são aplicadas nas onze unidades, com porcentagens diversas, podendo 

chegar até 75% para o primeiro colocado geral das onze unidades. Fora isso, a escola 
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disponibiliza bolsas nos valores de 25%, 30%, 50% para todos os demais alunos da 

rede. 

    Respectivamente sobre a unidade de Icaraí, em que será realizado este estudo, 

a escola tem porte médio, com apenas uma turma para cada etapa de ensino. Oferece o 

Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-

vestibular, totalizando oito turmas ao todo. A Escola possui apenas um turno para o 9° 

ano do Ensino Fundamental, toda manhã. No turno vespertino funcionam as monitorias 

das disciplinas para os alunos do matutino.  

Concernente à formação dos profissionais, todo o corpo docente possui 

graduação e uma parcela menor tem mestrado. A Escola tem muitos sócios, dentre os 

quais estão os próprios professores. São jovens com a faixa etária em torno de 25 anos, 

que acabaram de sair da graduação e investiram na Escola como uma forma de garantia 

da profissão e aumento do salário hora/aula. 

Na unidade de Icaraí pesquisada constam o total de 46 professores, todos 

graduados nas competências que lecionam. Desse total, cinco possuem mestrado, sendo 

que nenhum é professor das competências de Língua Portuguesa e Matemática do 9°ano 

do Ensino Fundamental, objeto deste estudo. Seis são sócios- responsáveis por 50% da 

unidade. Esses professores também exercem o cargo de gestores, cada um exercendo 

uma atribuição distinta. Os gestores possuem apenas graduação e também lecionam para 

o Ensino Médio.  

A escola conta com três professores das competências de Língua Portuguesa. 

Embora não seja uma preocupação desta pesquisa, é importante ressaltar que são do 

sexo feminino com as idades de 28, 32 e 46 anos.  Quanto aos professores também são 

um total de três, todos do sexo masculino, com idades de 25, 32 e 37 anos. 

No que diz respeito ao tempo das aulas, elas são de 50 minutos cada. De acordo 

com a freqüência das aulas em relação às matérias de Português e Matemática, ambas 

são feitas duas vezes na semana e com um total de cinco aulas por semana para cada 

matéria.  
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4. Análise dos Resultados 

 

Tratando-se de uma pesquisa empírica, de caráter exploratório2, foram aplicadas 

entrevistas semiestruturada para uma amostra de 10 pessoas, sendo: três alunos, seis 

professores e um gestor, o qual atua na função há 15 anos, tendo como foco principal, 

os pontos de vista dos professores.  

De acordo com Mattar (1996), para a escolha do processo de amostragem, o 

pesquisador pode levar em conta o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da 

população, a disponibilidade, ou não, de ter os elementos da população, a 

representatividade desejada ou necessária, a oportunidade apresentada pela ocorrência 

de fatos ou eventos e a disponibilidade de tempo, recursos financeiros e humanos, 

dentre outros aspectos.  

Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória que visa prover o 

pesquisador de maior conhecimento sobre o assunto, isto é, acerca dos métodos de 

ensino aplicados em sala de aula e a percepção de professores e alunos concernente ao 

do impacto dos mesmos no aprendizado. 

Devido à limitação de tempo, tanto para finalização do estudo, quanto à 

dificuldade de acesso aos sujeitos para entrevista, a amostra escolhida foi do tipo “não 

probabilística por conveniência”. Neste tipo de amostra, o pesquisador seleciona os 

membros mais acessíveis da população. É aquela em que “a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo” (MATTAR, p. 132). Curwin e Slater (1991) 

confirmam essa afirmação, alegando que uma pesquisa com amostragem não 

probabilística, bem conduzida, pode produzir resultados satisfatórios mais rápidos e 

com menor custo, do que uma com amostragem probabilística, por exemplo. 

 Na sequência são discutidos os resultados da coleta de campo realizada na 

escola, com os sujeitos entrevistados. 

                                                           
2  Segundo Mattar (1996, p. 84), a pesquisa exploratória é apropriada para os primeiros estágios de 
investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do 
pesquisador são, geralmente, insuficientes ou inexistentes. A pesquisa exploratória também pode ser 
usada como um passo inicial de um processo contínuo de pesquisa. Para Gil (1991, p. 45), a pesquisa 
exploratória assume, na maioria das vezes, o formato de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. 
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4.1 Sob o olhar do professor 

Para a realização das entrevistas começamos com os professores de Língua 

Portuguesa, seguidos pelos de Matemática. 

 

1. Perguntados sobre os métodos de ensino utilizados em sala de aula3, obtivemos as 

seguintes respostas: 

- Professores de Língua Portuguesa 

“Pelo menos durante as minhas aulas de Português, procuro sempre 
interagir ao máximo com os alunos, dividindo-os em grupos sempre 
que possível e fazendo exercícios interativos. Tirar dúvidas é sempre 
um ponto muito positivo, pois assim consigo focar toda a atenção 
deles na aula sem muitas conversas paralelas.” (Professora 1 - 
Português). 

(Tipo: Método de ensino em grupo) 

”Não possuo métodos prontos, dependendo do conteúdo, durante a 
elaboração da aula, vou pensando em algo, mas na maioria das vezes 
os métodos são improvisados durante o decorrer da aula. Porém nem 
sempre consigo ter uma dinâmica efetiva, me levando a usar apenas o 
quadro e exigindo o silêncio absoluto dos alunos.” (Professora 2 – 
Português). 

(Tipo: Método de ensino misto) 

 “Procuro utilizar o quadro interativo nas aulas que posso, onde passo 
slides sobre o conteúdo abordado em sala, passo trabalhos em grupos 
para um melhor aprendizado, fazendo com que interajam entre si e 
muitas vezes apresentações em sala de aula. Nessas aulas 
diferenciadas é onde eles conseguem prestar mais atenção.” 
(Professora 3 - Português). 

(Tipo: Método de ensino em grupo e Misto) 
 

 
- Professores de Matemática 

”Utilizo muita dinâmica com os alunos do 9° ano, pois estão numa 
fase da idade muito da hiperatividade, então aplico exercícios em 
grupos durante as aulas, tentando fazer com que muitos que detestam 
matemática, passem a gostar.” (Professor 1 – Matemática). 

(Tipo: Método de ensino em grupo) 

                                                           
3 Os métodos foram categorizados segundo os critérios definidos no Quadro I – Métodos/Práticas de 
Ensino, adaptado de NERICE 1987, apud BRIGHENTI e tal, 2015, no item 2.3 Formação do Professor e 
Práticas de Ensino. 
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”Não consigo ter métodos muito aplicados para ensinar, apenas faço o 
que posso pra chamar a atenção deles, muitas vezes conversando 
sobre assuntos da atualidade, mas meu único método é escrever no 
quadro.” (Professor 2 – Matemática). 

(Tipo: Método de ensino tradicional) 

”Procuro utilizar métodos dinâmicos e práticos quando posso, pois as 
conversas paralelas são frequentes, então tenho que utilizar essa 
empolgação dos alunos para o aprendizado.” (Professora 3 – 
Matemática). 

(Tipo: Método de ensino individualizado e Misto) 
 

Pelas respostas obtidas dos professores, tanto de Língua Portuguesa, quanto de 

Matemática, observamos que combinam diferentes métodos de ensino, buscando uma 

maior interação e participação dos alunos entre si e nas aulas. Dentre os professores 

entrevistados, identificamos que 50% optam pelo método de ensino em grupo. Observa-

se que a escolha por este método é inerente à preocupação do professor com a faixa 

etária dos alunos de 9º ano do Ensino Fundamental, a qual corresponde à adolescência, 

fase em que são bastante hiperativos, empolgados e dinâmicos nas interações com o 

outro e com o ambiente. 

Segundo Carvajal (1998), a adolescência é marcada como etapa de surgimento 

do grupo, o qual passa a ser foco de interesse do jovem. Nessa fase, tudo gira em torno 

dos interesses do grupo, chegando ao ponto do jovem curvar-se às leis ditadas 

pelos companheiros. Surge no adolescente a necessidade de se compartilhar todas as 

coisas com os seus pares eleitos, pois ele tem necessidade de sentir-se aceito pelos 

colegas. 

Os adolescentes começam a manifestar um comportamento mais independente e 

surgem as preocupações com os acontecimentos sociais. Eles começam a se tornar mais 

ativos, envolvendo-se em trabalhos na comunidade e passam a respeitar as regras da 

sociedade. Para Matos (2003), nessa fase, o jovem oscila em seu modo de ser, ora 

age como criança, ora como adulto. Conforme Calligaris (2000), “Nossos adolescentes e 

jovens amam, estudam, brigam. Batalham com seus corpos, que se esticam e se 

transformam. Compete à escola, assim, despertar o interesse e os sonhos desses jovens, 

do contrário só poderá constatar que todo espaço é desinteressante para quem para de 

sonhar. 
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No entanto ainda prevalece entre escola e docentes, a ideia de que os jovens e 

seu comportamento mais intenso significam problemas em sala de aula e para a 

sociedade. Nas respostas de alguns professores percebemos esse fato, quando enfatizam 

as conversas paralelas entre os alunos. Entretanto, os professores parecem conseguir 

lidar com essa questão, de modo que não influencie negativamente no aprendizado, por 

meio das práticas de ensino utilizadas. 

Desse modo, para os professores, compreender esse período de transformação 

dessa fase do indivíduo, a adolescência, é fundamental para o bom relacionamento com 

os alunos, bem como para a organização de novas práticas pedagógicas/ensino. Essa 

percepção e compreensão do comportamento do jovem auxiliarão os professores na 

criação de projetos inovadores, mais voltados para a cultura juvenil dos alunos (LOPES, 

2017).   

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da formação do professor, e de forma 

continuada, para que possa lançar mão das teorias e procedimentos mais adequados às 

situações escolares vividas em sala de aula na relação professor-aluno-ensino-

aprendizado. Os professores da escola que trata esta pesquisa são graduados nas áreas 

das disciplinas que lecionam, todavia, os de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano, 

não possuem especialização, sendo que dos 46 professores da unidade, apenas cinco tem 

mestrado.  

Quanto à influência dos professores mediante os alunos na prática docente, foi 

possível observar na fala da maioria deles uma inquietação em promover a participação 

do aluno na construção do conteúdo transmitido, com atividades que trabalham 

autonomia, coletividade, dinamicidade, discussão e reflexão e buscando criar um 

ambiente propício para tanto entre alunos e professor.  

Dentre os professores entrevistados de Língua Portuguesa identificamos que as 

práticas mais utilizadas são o emprego dos métodos de ensino em grupo e mistos4, o que 

possibilita, podemos dizer, atingir uma maior diversidade da forma de aprender doa 

alunos. Já entre os professores de Matemática, observamos uma abordagem mais 

distinta. Cada professor entrevistado demonstrou aplicar um método diferente, mas que, 

                                                           
4 Vide Quadro I – Métodos/Práticas de Ensino, no item 2.3 Formação do Professor e Práticas de Ensino. 
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pelas falas, mostram-se mais adequado na experiência cotidiana que mantém com suas 

turmas.  

Percebe-se, desse modo, que a concepção de educação adotada pelo professor é 

muito importante no momento de definir o caminho metodológico para a construção do 

conhecimento, pois se este tem segurança do que deseja e onde quer que seus alunos 

cheguem, terá também clareza ao definir sua forma de trabalho. Isso permite-o 

aproveitar o que o contexto lhe propicia, desconsiderando o que não é adequado para o 

momento de construção do conhecimento, o que se manifestará no planejamento 

(MACHADO, 2017). 

 

2. Perguntados sobre a importância da interação dos alunos com o professor no 

aprendizado, as respostas foram as seguintes: 

- Língua Portuguesa 

”Acredito que a interação é um dos, ou se não, o principal fator para o 
aluno absorver melhor o conhecimento que está sendo lhe dado e, 
assim, mantendo seu foco total no aprendizado.” (Professora 1 – 
Língua Portuguesa). 

”A importância dos alunos se faz como resultado na nossa motivação, 
como um resultado de que estamos no caminho certo como professor. 
Muito difícil trabalhar com alunos que não interagem, pois não 
conseguimos saber de imediato a nossa importância para eles.” 
(Professora 2 – Língua Portuguesa). 

”Acho importantíssimo, pois é através da interação e diálogo do aluno 
com o professor, que podemos medir o nível de interesse e ter um 
feedback sobre as elaborações das aulas. Deixando-os livres para tirar 
dúvidas frequentes, seus questionamentos. Isso nos motiva a 
trabalhar.” (Professora 3 – Língua Portuguesa). 
 

- Professores de Matemática 

”Bom, já tenho alguns anos de magistério e, a meu ver, o que sempre 
posso notar é que a relação dos alunos que mantém uma interação com 
o professor, sempre é positiva, pois na maioria dos casos, os alunos 
que mais interagem, são os que são mais falantes e hiperativos, e isso 
faz muitas vezes com que melhorem o rendimento.” (Professor 1 – 
Matemática). 

”A importância da interação é sempre positiva quando é saudável, 
pois tem casos que os alunos extrapolam e acabam fazendo muita 
bagunça onde resulta na perda de tempo de aula e às vezes sou 
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obrigado a tirar alguns de sala. Mas a todo modo, a interação é muito 
importante para o aprendizado.” (Professor 2 – Matemática). 

”Não questiono muito sobre qual é a importância, pois gosto de ver 
resultados, se os resultados são positivos, mantenho as dinâmicas, se 
são negativos ou precisam melhorar em algum ponto, modifico. Mas 
apenas através do retorno que os alunos dão em sala de aula, 
juntamente com as notas, que me motiva. É como se fosse trabalhar 
infeliz.” (Professora 3 – Matemática). 
 

Perrenoud (1995) comenta que a metodologia adotada pelo professor é 

fundamental, podendo relacionar prática com o saber, para o aluno construir a 

aprendizagem. Para isso, por sua vez, o professor necessita reconhecer a realidade do 

aluno a fim de manter a produtividade do ensino, de maneira que não se estabeleça um 

ensino fragmentado. 

Nas falas dos professores é possível identificar que no processo de ensino-

aprendizagem há a preocupação de manter uma interação/mediação entre professor e 

aluno, não somente por meio dos métodos de ensino, como também pelo diálogo. 

Todos os professores concordam que buscar uma maior interação com o aluno 

durante o desenvolver das aulas é sempre positivo e fundamental. Isso melhora o 

ambiente das aulas e o desempenho da turma, promove maior aproveitamento do tempo, 

aumenta a participação e interesse do aluno, possibilita uma interação mais construtiva 

entre os alunos e não por mera conversa paralela.  

Outro aspecto relevante constatado pelas entrevistas é que conquistando uma 

maior interação com os alunos, o professor se sente mais motivado com sua prática de 

lecionar. O resultado disso pode ser notado, também, no feedback que os alunos dão 

acerca das aulas, bem como nos desempenhos dos alunos nas atividades avaliativas. 

Nessa ótica, a escola precisa criar um ambiente mais estimulante e afetivo que 

possibilite ao estudante enxergar-se nesse processo. Por esse motivo, a mediação do 

professor é uma contribuição que irá ajudar o aluno do 9º ano do Ensino Fundamental a 

dar sentido ao seu existir e ao seu pensar. É importante ressaltar que quando se fala em 

proporcionar uma relação professor-aluno baseada no afeto, de forma alguma, 

confunde-se aqui afeto com permissividade. Pelo contrário, a ação do professor pode 

impor limites e possibilidades aos alunos, fazendo com que estes o percebam como 

alguém que, além de lhe transmitir conhecimentos e preocupar-se com a 

apropriação dos mesmos, compromete-se com a ação que realiza, percebendo o 
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aluno como um ser importante, dotado de ideias, sentimentos, emoções e 

expressões (LOPES, 2017). 

Podemos considerar que a motivação do professor, neste caso, conduz o 

interesse em aprender dos alunos. Assim, a interação/afetividade entre alunos e 

professor e os métodos de ensino aplicados nas aulas constituem elementos-chaves à 

participação e construção, por parte dos alunos, de ideias próprias, reflexões acerca do 

que é estudado e vivido na escola e fora dela. 

 Portanto, podemos relativizar, pelas falas dos professores e autores aqui citados, 

que o diálogo em sala de aula não é, e não deve apenas ser, mera distração, ele 

juntamente com o planejamento pode contribuir para a construção do conhecimento. 

Essa colaboração traz a vantagem de estimular o trabalho coletivo, necessário para 

transformar uma ação interpessoal e, portanto social.  

A relação professor-aluno tem também como importância o compromisso de não 

determinar a autoridade imposta do professor para o aluno, estabelecendo o educador 

como dono do saber. Aqui ele assume a função de facilitador da aprendizagem, onde 

implicam habilidades de um saber e de o outro ajudar (FREIRE, 1996; SAVIANI,1997, 

TAVARES, 2001).  

 
 

4.2 Sob o olhar do aluno 

 Acerca dos argumentos dados pelos professores quanto as suas relações com a 

turma e as práticas utilizadas para um trabalho que oportunize um aprendizado 

adequado, perguntamos aos alunos o que pensam a respeito e de que forma veem o 

desenvolvimento das aulas. 

 

1. Perguntados sobre os aspectos que mais os motivam a estudar, os alunos 

responderam: 

”O que mais me motiva a estudar são os meus amigos em sala de aula, 
pois consigo prestar mais atenção com a ajuda deles. A animação dos 
professores ao explicarem as matérias, a felicidade da maioria.” 
(Aluno 1). 

”Bom, acredito que preciso estudar para ter uma boa educação e sendo 
assim, ter um bom futuro de vida. Quero fazer medicina e tenho que 
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me preparar desde agora para poder alcançar minha profissão. Além 
disso, os meus professores me motivam muito, são muito engraçados e 
isso faz com que eu consiga ter um foco maior nas matérias.” (Aluna 
2) 

”Sou bem tímido, e ainda venho de outra escola, mas confesso que o 
tem me motivado são os meus professores, me ajudam e ajudam os 
meus colegas sempre que a gente tem alguma dúvida. Depois das 
aulas também costumamos conversar com eles e isso faz uma 
aproximação maior” (Aluno 3).  

 

Das entrevistas com os alunos, elencamos três características principais que 

despertam a atenção e interesses deles para com as aulas: 1) os professores são 

divertidos; 2) os professores são motivadores; e 3) os professores são atenciosos. 

Podemos afirmar que a interação professor-aluno mantida na escola abre um 

espaço para a confiança entre ambos. Assim, o aluno sente-se à vontade para interagir 

durante a aula, quanto ao conteúdo ensinado, bem como para procurar o professor fora 

do horário da aula para expor suas dúvidas, sem se sentir constrangido. Observa-se que 

o professor mostrar que está disposto a dar toda atenção possível ao aluno é uma 

característica imprescindível à construção de uma relação pedagógica-afetiva, que 

influencia positivamente o cotidiano da sala de aula. 

A criatividade do professor em tornar a aula descontraída mostrou-se um aspecto 

significativo entre as falas dos três alunos entrevistados. Com isso, o professor consegue 

atrair a atenção da turma, promovendo um ambiente onde o aluno se sente motivado 

com a aula e me estar partilhando desse momento de aprendizado com os colegas. 

Por fim, podemos constatar que o olhar atento do professor e a confiança na 

capacidade dos alunos são essenciais para o estabelecimento de um vínculo com a 

turma, contribuindo para um bom desenvolvimento das aulas. O respeito e a confiança 

podem colocar a turma na situação de se sentir obrigada a corresponder a essa 

expectativa positiva. 

Essas características refletem no interesse e comprometimento do aluno para 

com as aulas, motiva-os a querer aprender e participar com os seus saberes no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Analisamos também se os métodos abordados pelo professor oferecem maior 

facilidade no aprendizado.  
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2. Perguntados se os métodos de ensino utilizados pelos professores contribuem 

para um melhor aprendizado, os alunos responderam: 

”Sim, existem conteúdos que eu apenas consigo aprender pelo modo 
em que os professores ensinam, muitas vezes são muito complexos. 
Infelizmente não são todos os professores que conseguem ter uma boa 
dinâmica, mas em termos gerais, são muito bem aproveitados, por 
mim e acredito que pela turma inteira, pois é sempre muita alegria” 
(Aluno 1). 

”Acredito que todos os métodos utilizados sejam úteis, só depende da 
absorção do aluno, porém, em relação aos meus professores de 
matemática e português, gosto mais dos métodos que os de 
matemática utilizam, principalmente porque se trata de uma matéria 
mais difícil para mim” (Aluna 2). 

”Têm aluno que não gosta de alguns professores, mas acho que isso é 
normal, e temos que entender que estamos no colégio para aprender e 
estudar. Porém, os métodos nos ajudam muito na hora do aprendizado, 
principalmente quando as matérias são mais difíceis. Os professores 
em modo geral nos ajudam muito em relação a isso, principalmente 
por estarmos no 9° ano” (Aluno 3). 
 

As entrevistas, neste caso, admitem a real importância dos métodos de ensino 

utilizados pelo professor no processo de ensino-aprendizagem, como destaca a 

discussão bibliográfica feita sobre o tema nesta pesquisa. 

Dois dos alunos entrevistados destacaram o quanto o método de ensino abordado 

pelo professor é fundamental à compreensão, sobretudo quando os conteúdos mostram-

se mais complicados e, por isso, trazem uma maior dificuldade de aprendizado para o 

aluno. Nesse quesito, os alunos concordam que a abordagem metodológica de ensino do 

professor permite o sucesso do aprendizado, especialmente no caso do ensino da 

matemática enfatizado como de maior dificuldade. 

 

4.3 Sob o olhar do gestor 

Charlot (2006, p.18) afirma que “a escola ideal é aquela que faz sentido para 

todos e na qual o saber é fonte de prazer”. Ela pode manter o diálogo e a participação de 

e para com seus diferentes atores e sempre buscar ajustar o conhecimento desenvolvido 

no âmbito escolar às práticas de ensino. 
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Nesse sentido, entrevistamos um dos gestores da Escola e perguntamos sobre o 

que se espera da metodologia de ensino aplicada pelos professores. 

 

1. Perguntado sobre a(s) exigência(s) da escola para com o professor concernente aos 

métodos de ensino aplicados ao aprendizado do aluno, obtivemos a seguinte resposta 

do Gestor: 

”É exigido não somente uma boa qualidade de ensino na transmissão 
do saber, como também atividades diferencias para uma melhor 
fixação do aluno e, principalmente, para englobar uma interação 
daqueles que possuem uma timidez ou não conseguem expressar 
muito bem suas dúvidas. É exigido comprometimento dos professores 
com os alunos, para que eles possam sanar todas as dúvidas. Porém, 
deixamos os professores livres para implementarem os métodos que 
melhor lhes convém, mas necessitamos de resultados positivos” 
(Gestor). 

 

Na fala do Gestor identificamos que a escola tem a preocupação na forma como 

o conhecimento é transmitido/ensinado e com a qualidade do mesmo. Outro aspecto 

relevante da entrevista, que denota o que é dito nas bibliografias abordadas sobre o 

assunto, é a exigência da aplicação de procedimentos diversificados no processo de 

ensino-aprendizado para que possam atender aos estudantes em suas diferentes 

características em aprender. 

Para além do comprometimento para com os alunos, que é um aspecto por si só 

já esperado do educador, o entrevistado apontou a postura, por parte da escola, de deixar 

o professor livre para empregar os métodos de ensino que avalia como melhores ao 

contexto de aprendizado de sua turma. A única preocupação é que esses métodos 

assegurem bons resultados de desempenho pelos alunos. 

 

5. Conclusão 

 Este trabalho teve como objetivo averiguar a percepção de professores e alunos 

sobre a importância dos métodos de ensino no aprendizado. Aspectos como interação, 

motivação, formação do professor, afetividade, confiança e diálogo na relação 

professor-aluno mostraram-se como elementos indissociáveis e somatórios 

desenvolvimento e eficiência das metodologias aplicadas pelos professores em sala de 

aula. 
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As entrevistas permitiram entender que o uso de práticas de ensino diferenciadas 

é exeqüível e resultam positivamente no aprendizado dos alunos, contemplando aqueles 

alunos que possuem maior dificuldade no acompanhamento dos conteúdos. Isso é 

importante, sobretudo para o ensino da matemática que é considerado, pelos alunos, 

com maior grau de dificuldade.  

Outro ponto importante em destaque nas entrevistas, diz respeito ao 

comportamento motivador e criativo dos professores, buscando tornar as aulas 

divertidas e participativas, segundo a visão dos alunos entrevistados. 

A preocupação do professor em dar sempre atenção e promover uma interação 

pedagógica-afetiva com suas turmas, de maneira a conquistar a confiança dos alunos 

também se mostrou essencial ao bom desempenho dos métodos escolhidos e, 

conseqüentemente, dos estudantes. Essa atitude faz com que até aqueles alunos mais 

tímidos e com maiores dificuldades de assimilar o conhecimento, durante as aulas, 

sintam-se mais confiantes e à vontade de interagir e buscar o professor para o 

esclarecimento de dúvidas. Assim, a boa relação entre professor-aluno contribui 

positivamente para o aprendizado em sala de aula. 

Dentre os métodos de ensino empregados pelos professores entrevistados, 

destacaram-se o em grupo e o misto como melhores ao aproveitamento dos alunos, 

tanto para a compreensão e reflexão dos conteúdos, quanto para difundir a 

sociointeração da turma, não apenas tornando a aula mais amigável, mas, também, 

gerando coletividade uns para com os outros no aprendizado. 

 Concernente ao papel da escola, observamos que há uma cobrança quanto à 

metodologia a ser aplicada pelo professor. Entretanto, há o espaço para que o educador 

exerça a sua autonomia criativa na escolha dos métodos de ensino que julgue mais 

satisfatório ao perfil de seus alunos. 

 Em última análise, se considerarmos a formação dos professores e tempo de 

profissão podemos pressupor que possuem conhecimentos das metodologias e 

sensibilidade pedagógica necessários ao ensino. Porém, verificou-se, pela análise das 

entrevistas, a necessidade de uma formação complementar aos professores, pois ainda 

tem em mente que a agitação dos alunos nas aulas, com conversas paralelas e dispersão 
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da atenção, são problemas de indisciplina apenas. Desconsideram que essa inquietação é 

comum à fase da adolescência na qual se encontram e, também, podem ser acentuadas 

por outros problemas/dificuldades vividas pelo aluno. A formação continuada é muito 

importante, porque possibilita a atualização do professor e reflexão sobre suas práticas. 
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