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Resumo 

Este artigo trata-se de um estudo das percepções de alguns professores a respeito do 
ensino e a qualidade da educação e, decorreu numa das escolas da cidade de Quelimane, 
Província da Zambézia, Moçambique. Tem como objetivo investigar as práticas dos 
professores de Matemática.Foi adotada a pesquisa qualitativa com base na análise de 
conteúdos.Os dados foram coletados por meio de uma entrevista semi-estruturada.Dos 
dados obtidos construimos quatro categorias a relação do professor com os alunos;  a  
relação do professor com o ensinar e com o aprender; os professores e sua relação como 
ensinar e, a relação do professor com o saber docente na Educação Matemática. A partir da 
análise dos dados constatamos uma fraca relação entre as categorias elencadas.  
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1. Introdução 

O presente artigo tem como objetivo investigar as práticas dos 

professores de Matemática na Educação Básica do Ensino Moçambicano. Aborda os 

saberes e os valores que são mobilizados para a melhoria da qualidade de ensino. 

Existe um mecanismo de controle das atividades do professor e a respectiva 

prestação de contas? Ou os professores estariam na escola a passar tempo para 

justificar um salário no final do mês e mais nada? Em Moçambique, a educação, 

desde o ensino básico até ao superior, tem sido nos últimos dias objeto de muitas 

análises e discussões. Tanto a sociedade civil, educadores e estudantes, quanto os 

políticos tem se mostrado muito preocupados com o rumo que a nossa educação vai 

tomando dia após dia. Essas discussões revelam, quase sempre, a falta de 

qualidade no nosso ensino e a necessidade de se ter profissionais capacitados na 

tarefa social de educar. Diante desse cenário, colocamos as seguintes questões: 

Quais são os saberes necessários que aquele grupo de professores devem 

possuir a respeito do ensino? Como os relacionam com os alunos e consigo 

mesmo como professor?  

Para abordar as concepções teóricas desta pesquisa, as reflexões 

foram reunidas em quatro partes, que procuram articular de maneira clara a revisão 

dos conceitos, a análise e interpretação dos dados, as compreensões produzidas no 

terreno durante a pesquisa e as indagações provocadas. Na primeira parte, foram 

aprofundadas as práticas pedagógicas dos professores, na segunda parte, traz os 

caminhos desta investigação, na terceira parte, os resultados da pesquisa foram 

discutidos a luz da teoria adoptada e assumindo a intervenção analítica dos 

pesquisadores. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

O professor pode olhar o ensino não só como um mecanismo de 

transmissão e mediação de conhecimentos mas também com um meio 
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transformador do cidadão. Para Libâneo (2006, p. 16) “o trabalho docente é parte 

integrante do processo educativo mais global pelo qual os membros da sociedade 

são preparados para a participação na vida social”. O professor é um transformador 

e está acima de qualquer outra profissão, porque o professor mexe com a educação 

que com certeza é a coluna vertebral de uma sociedade. A educação tem o poder de 

transformar e é através dela que surge um pensamento inquieto, que defenderá uma 

ideia capaz de mudar toda uma nação. Partindo desse princípio, pudemos perceber 

que um dos papéis do professor é formar cidadãos capazes de produzir mudanças 

na sociedade e não somente distribuir diplomas que no concreto não se traduzem 

em nada. É preciso que o professor seja capaz de refletir sobre os saberes 

necessários á sua profissão. Dessa reflexão, estudar a sua atuação no sistema 

didático (CHEVALLARD,1985). Esses saberes podem ser atualizados por meio de 

pesquisas envolvendo os próprios professores, como atores principais nos seus 

ambientes de trabalho.  

Os educadores e pesquisadores, o corpo docente e a comunidade 

científicatornam-se dois grupos cada vez mais distintos, destinados a tarefas 

especializadas de transmissão e de produção dos saberes sem nehuma relação 

entre si [...] (TARDIF, 2012, p.35). 

Um aspecto evidente que notamos é a separação entre ensino e 

pesquisa como pólos diferentes. Enquanto as Universidades produzem os saberes, 

os professores aplicam-no, ou seja, os professores são reservadas às competências 

técnicas e pedagógicas para a transmissão de saberes elaborados por outro 

grupo.Em Moçambique, essa separação é caracterizada pela ausência de centros 

de pesquisas que pudesse envolver docentes dos diferentes níveis de 

escolaridades, entre Ensino primário, secundário, Educação de adultos, Institutos de 

formação de professores primários, Escolas comerciais e Industriais e as 

Universidades. Todavia, os saberes que podem ser construidos a partir da interação 

Universidade–Escola aprimoram a prática docente e, pode ser uma das alternativas 

para uma reflexão profunda a respeito da qualidade da educação. 

Sendo o saber docente um saber plural constituido pelos saberes de 

formação profissional, proveniente das instituições de formação de professores, 
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saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Todos esses saberes são 

relevantes e inseparáveis para a formação da personalidade do professor e 

necessitam de uma integração (TARDIF, 2012). A ausência dessa integração pode 

fazer com que o professor ao terminar a sua formação profissional, muito cedo 

abandone os saberes adquiridos na formação e escolhe pelos saberes escolares 

presentes nos livros didáticos. Com relação ao saber escolar, esse se situa entre o 

saber cotidiano e o saber científico (PAIS, 2011, p.52). 

Essas múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes 
fazem dos professores um grupo social e profissional cuja existência 
depende, em grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e 
mobilizar tais saberes enquanto condições para a prática [...] 
(TARDIF, 2012, p.39). 

 

Segundo Mwamwenda (2001, p. 367),  

“[...] podemos então pensar que a educação tende a tornar-se elitista 
no sentido em que só beneficia uma pequena percentagem de 
africanos. A continuidade desta situação não pode ser permitida. 
Tanto quanto possível, a educação com qualidade deve estar 
disponível para todas as crianças africanas. Uma das formas que 
temos para garantir que isso aconteça é assegurar que os 
professores sejam eficientes no seu trabalho”.  

Poderíamos garantir a eficiência nas escolas públicas se os 

professores tomassem mesma atitude visto que os mesmos quando trabalham em 

escolas privadas tendem apresentarem um bom rendimento pedagógico.  

“ não existe outra razão melhor, para a presença do professor nas 
escolas, do que o objetivo de promover a aprendizagem de mestria e 
compreensão nos estudantes, em relação ao que isto solucione-se, 
em parte, se os professores tomarem esse conhecimento às más 
carreiras enquanto professores” (MWAMWENDA, 2001, p. 373). 

O simples fato de os alunos não compreenderem as matérias, deve 

ser um motivo de preocupação para o professor, deve ser um motivo de ele 

pesquisar quais as razões da não compreensão; deve fazer uma auto avaliação do 

seu trabalho. Assim, o problema fundamental não é como ensinar o aluno, mas sim, 

como mudar a relação com o saber (CHARLOT, 2005). A relação do professor com 
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o saber pode não ser boa. E como resgatar essa mudança tendo em conta que os 

saberes do professor são múltiplos? 

Para Freire (1994), a figura do professor tanto pode ser um modelo, 

um estímulo, um ponto de referência, como pode significar também uma ameaça, 

uma incerteza, um desconforto. O sucesso ou insucesso de uma disciplina 

dependerá muito do professor. Fica claro na análise desta questão que, os alunos 

continuam acreditando na figura do professor, e para eles, neste caso, a Matemática 

seria sem sentido sem a presença do mestre na sala de aula. Partindo deste 

principio o professor no exercício das suas funções pode tomar em conta o meio 

social (escola, bairro, cidade, família, etc) e dentro deste meio procurar servir de 

modelo para aquele que o tem como mestre. A forma com o professor relaciona o 

saber com o ensino pode ser um dos motivos para os sucessos ou insucessos dos 

alunos. 

Pelas nossas experiências pudemos compreender que um professor 

incita de uma forma direta ou indiretamente ao aluno a seguir um estilo de vida em 

função daquilo que são as práticas do próprio professor, cada criança durante o 

processo de aprimoração de conhecimentos procura ter um professor como modelo, 

mesmo na escolha de um futuro curso o professor têm um papel fundamental na 

criança.  Assim sendo, deveria ser um pensador da cultura, assumindo o seu papel 

de transmissor da mesma, para o qual é pago, mas mantendo a crítica e a reflexão 

sobre  a mesma. 

Conforme Marx (1985, p. 111), o trabalho é a atividade vital humana 

que distingue os homens dos animais.  Assim, nos processos de ensino e de 

aprendizagem, o trabalho constitui um meio pelo qual se pode valorizar a 

transformação do conhecimento cotidiano em conhecimento escolar por intermédio 

de tarefas realizadas pelos alunos. De igual modo o professor pode criar um 

mecanismo de prestação de contas de modo que os alunos dêem importância as 

tarefas dadas por ele. Esse processo de resolução de tarefas pode culminar com a 

produção ou descoberta do conhecimento matemático. Assim, podemos minimizar a 

supervalorização da teoria. Entendemos que ela é importante tendo em conta que 

sustenta a prática. Entre a teória e prática, não podemos remeter a comparação de 
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qual delas é mais importante, para evitarmos negligenciar uma das faces do mesmo 

processo, elas caminham juntos de forma indissociável. 

Assim, concordamos com Bachelard (apud Pais, 20011, p.12), 

quando argumenta que "toda análise teórica deve ser submetida ao crivo de uma 

verificação experimental" [...]. Para Pais (2011), o  professor para além de ser 

matemático, ele procura fazer a dupla função: encontrar modelos de explicação dos 

conceitos matemáticos que sejam acessíveis aos alunos de modo que esses 

possam compreender bem as idéias matemáticas subjacentes. 

O educador matemático é aquele que concebe a Matemática como 

um meio: ele educa através da Matemática. Tem por objectivo a formação do 

cidadão e, devido a isso, questiona qual a Matemática e qual o ensino são 

adequados e relevantes para essa ou aquela formação (PAIS, 2011, p.10). Tal 

questionamento remete a uma transposição didática com vista atender as demandas 

dos alunos em termos dos conhecimentos que lhes possam servirem para o seu 

cotidiano. 

Para que haja qualidade na divulgação e socialização das ideias 

matemáticas, é preciso que os professores de Matemáticas, que lhes cabem a 

responsabilidade de divulgar essas ideias sejam profissionais. Quando referimos 

profissionais, estamos a referir de pessoas com preocupação de melhorar as suas 

aulas e atualização por meio de pesquisa-ação que poderia decorrer na sala de 

aulas com os seus alunos. Essa pesquisa, não exigem que o professor se desloca 

para outro canto afim de coletar dados. Ela não tem um lugar predeterminado para 

começar, trata-se de um trabalho de reflexão permanente que pode ocorrer em sala 

de aula.  A pesquisa para um professor constitui um eixo fundamental para o seu 

desenvolvimento professional, aprimorando os seus conhecimentos matemáticos e 

as suas práticas do ensino. O professor percebe desse o modo o ensino e 

aprendizagem com os seus próprios olhos. 

De acordo com Mosse (2006, p. 27), a gestão do pessoal no sector 

da Educação em Moçambique é pobre e a supervisão inadequada, o que faz com 

que professores e funcionários não sejam controlados.  
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Os Saberes gerados a partir do trabalho são fundamentais para o 

ensino. São saberes ligados ao sistema didático. O sistema de ensino é formado 

pelas escolas, essas por sua vez sofrem influencia da noosfera (pesquisadores, 

políticos, administradores, secretaria da Educação, etc). A noosfera por sua vez é 

influenciada pela sociedade onde se localizam tais escolas (CHEVALLARD, 1985). 

O foco está no trabalho. O professor precisa gerenciar a relação do saber com o 

aluno. Ele não tem controlo sobre o que ensina. Quem decide o que deve fazer está 

na Noosfera. Atividades do docente ocorrem em interações com pessoas, num 

contexto onde o elemento humano é determinante e dominante. Tais interações, 

naturalmente, ocorrem numa escola em que funciona com normas que precisam ser 

seguidas. Os saberes devem ser verdadeiros para a comunidade científica. Para o 

Tardif (2012), o saber é uma informação que um sujeito apropria e está sujeita a 

mudanças ao longo do tempo e, resulta de múltiplas interações.  

Por isso, o saber dos professores é incompleto visto que sempre 

está em construção ao longo da carreira, necessitando desse modo a sua validação, 

o que remete a necessidade de trabalhos em equipe com outros professores, 

investigadores. [...] o saber dos professores parecem estar assentado em 

transformações constantes entre o que eles são e o que fazem. O ser e o agir, ou 

melhor, o que eu sou e o que faço ao ensinar [...] (TARDIF, 2012, p.16). Os saberes 

do professor se dão em função do trabalho e são mediados pelo trabalho que 

exerce. 

Tardif (2012, p.103) distingue três tipos de saberes fundamentais do 

ensino: existenciais, sociais e pragmáticos. São sociais visto que provém de fontes 

diversificadas ( tempo da infância, da formação escolar, formação profissional, na 

carreira) e são produzidos e legitimados  pelos grupos sociais. São existenciais visto 

que existem em função da vida, com o que foi, com o que viveu, com aquilo que 

acumulou em termos de experiências da vida, em termos de lastros de certeza 

(p.103). São pragmáticos porque estão ligados ao trabalho e a pessoa do 

trabalhador, são práticos ou operativos e normativos visto que deve ser adequados 

às funções, aos problemas reais e às situações do trabalho, bem como aos objetivos 

educacionais, são regidos pelas normas pré-estabelecidas. 
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3. Procedimentos metodologicos da pesquisa 

 

Participaram do estudo seis dos dez professores de Matemática em 

serviço numa Escola Secundária e Pré-Universitária da cidade de 

Quelimane.Escolhemos essaescola pelo facto de ser a mais antiga da Província da 

Zambézia e que reuneprofessores muito experientes no ensino. Ainda devido ao fato 

de quehá anos atrás a escola já foi uma referência Nacional em virtude da maioria 

dos alunos que frequentaram e concluiram o ensino médio tiverem tidos bastante 

sucessos nos vestibulares para o Ensino Superior ao nível Nacional.Porém, nos 

últimos anos esse cenário se mostra contrário, fato que nos levouà enveredar pela 

pesquisa.Todos os entrevistados têm pelo menos o nível de Bacharelato em ensino 

da Matemática e alguns com outras formações adicionais na área de educação. 

Possuem uma larga experiencia do magistério no Ensino fundamental e médio. Os 

entrevistados foram designados P1, P2, P3, P4, P5 e P6.  

 A Escola possuem dez professores mas devido ao elevado número, 

fato que poderia requerer muito tempo para as análises, decidimos seleccionar ao 

acaso 6 professores para participaram no estudo.Para escolha desses 6professores, 

fizemos um baralho de 10 pedaços de cartolina enumerados de onde cada pedaço, 

contendo o nome de cada um dos 10 professores. E só iriam participar do estudo 

aqueles que seriam sorteados ao retirar casualmente os papéis do baralho, esta 

atividade foi realizada com o delegado da disciplina de Matemática daquela Escola. 

Foi usada uma entrevista semi-estruturada2 como forma de possibilitar a inclusão de 

perguntas pontuais. 

A nossa pesquisa se constitui em três partes fundamentais: a 

primeira parte refere-se a revisão teórica. A segunda parte, a pesquisa do campo 

caracterizada pela coleta de dados a respeitodas práticas educativas e sua 

Integração e, a última, a análise dos dados obtidos. 

                                                             
2 Esse trabalho contou com a participação do José Piletichi, docente da Escola Secundária de Inhassunge, 

Província da Zambézia, República de Moçambique. 



246 

 

Inicialmente não foram delimitadas categorias para elaboração da 

análise, foi preciso um esforço no sentido de analisar todos depoimentos e agrupar 

os dados, ou seja, o processo de categorização foi emergente (MORAES e 

GALIAZZI, 2011). Nossa intençãofoi de analisar o problema através das percepções 

e sentidos que os entrevistados atribuem a sua prática. 

De acordo com Bardin (2011, p.125) a análise de conteúdo 

compreende três fases: a pré-analise; a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. Essas fases não serão definidas 

seqüencialmente nesse estudo. 

Primeiro, formulamos o problema e os objetivos da pesquisa e em seguida 

escolhemos os documentos pertinentes. A preparação do material da pesquisa e o 

estabelecimento das unidades de registros ou indicadores foram obtidos via idas e 

vindas das leituras flutuantes. Esse movimento sucessivo nos permitiu a 

compreensão e aprofundamento do nosso problema da pesquisa. Fazemos o uso da 

intuição durante a organização do material de forma que um caminho seja delineado 

e a análise facilitada. A preparação do nosso material exigiu o cumprimento de 

algumas regras. A regra da exaustividade utiliza a exaustão junto aos dados do texto 

de forma cautelosa e com tempo. Nada do material foi excluído sem explicação. A 

regra da homogeneidade (agrupamos os termos ou palavras semelhantes ou que 

tinham o mesmo significado). Tivemos em conta a necessidade de evitar que outro 

tema, idéias ou textos sejam inclusos na mesma categoria, e a regra da pertinência, 

adequando o material selecionado ao conteúdo e ao objetivo da análise.Pelas 

características que apontamosacima, a nossa pesquisa toma o carácter qualitativo, 

tendo como teóricos Bardin (2011) a respeito da análise de conteúdo e MORAES e 

GALIAZZI ( 2011) sobre a análise textual discursiva.Desse modo, agrupamos os 

depoimentos colhidos a partir de quatro categorias, nomeadamente:  a relação do 

professor com os alunos;  a  relação do professor com o ensinar e com o aprender; 

os professores e sua relação como ensinar e, a relação do professor com o saber 

docente. 
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Todos depoimentos dos entrevistados foram obtidos por meio de 

entrevistas semi-estruturadas, o que deu espaço para cada um compor sua resposta 

de maneira própria. O questionário da entrevista não foi previamente encaminhado. 

Assim, garantimos que o depoimento de cada professor indicaria um valor, sentido 

ou percepções naquele momento e que refletisse a sua prática. A entrevista 

decorreu na Escola em salas, horários e dias diferentes. Foi usado um gravado para 

possibilitar que não haja perca de tempo e que pudessemos gravar todas 

informações da conversa. Cada entrevistado era informado a hora e o local do 

encontro. Depois da entrevista, fomos transcrevendo os depoimentos e agrupando 

de acordo com o seu teor. Primeiro, analisamos os depoimentos de cada 

entrevistado e, em seguida fizemos uma análise global envolvendo todos os 

depoimentos dos entrevistados. No fim cruzamos os dados da pesquisa, com o 

referencial teórico e o nosso posicionamento, resultando desse modo os metatextos. 

4. Apresentação dos resultados  

4.1 A Relação do professor com os alunos 

Nessa seção apresentamos os depoimentos ou expressões que 

indicassem posições referentes a relação que os entrevistados estabelecem com os 

alunos. O quadro a seguir elucida esses depoimentos 

Quadro 2— Relação do professor com os alunos 

Professor Respostas 

 

P1 

 É desgastante saber que os alunos não gostam da sua disciplina, não resolvem 
as tarefas, se resolvem é por encomenda e eles não percebem nada do que foi 
feito.  

 Não consigo manter contacto com os alunos, porque é desgastante trabalhar 
com mais de 70 alunos, pelo número de alunos na sala somos obrigados a 
corrigir mais de 300 avaliação o que satura. 

 

P2 

 Sou exigente na conduta pessoal, na linguagem, na forma dos trabalhos, no 
cumprimento dos horários e tarefas. Mas sinto que os alunos não gostam; 

 Os alunos as vezes preferem faltar as minhas aulas que encararem as minhas 
exigências, e sinto-me mal.  
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P3 

 As vezes me exponho aos alunos, falo de mim da minha vida, das minhas 
experiências no quotidiano de modo a aproxima-los mais a mim; 

 Procuro exigir menos aos alunos, nunca puní-los de modo a preservar a nossa 
relação. 

 

 

P4 

 As vezes sinto-me só na sala de aulas, é difícil ver os alunos participarem 
activamente na aula, dar as suas opiniões, ir ao quadro resolver exercícios. 
Tento excita-los mas torna-se quase que impossível. 

 Os alunos não estudam porque, desenvolveram uma ideia intuitiva que não 
precisam fazer muito esforço para passarem de classe. “no final de tudo o 
professor será obrigado a me passar de classe para cumprir com as suas 
obrigações. 

 

 

P5 

 Procuro ser mais reservado com os alunos, não falar muito de mim, procuro 
apenas cumprir com o meu papel que é a transmissão dos conhecimentos 
porque os alunos já não se mostram amigos do professor; 

 As vezes quando aproximamos os alunos, eles pensam de forma errada, 
pensam que o professor quer se aproveitar dessa amizade para pedir isso ou 
aquilo. 

Fonte: Dados primários 

Assim, a partir dos depoimentos verificamos que os entrevistados 

têm algumas visões em comum, todos eles afirmam que gostam muito de ensinar 

Matemática, apesar das dificuldades que enfrentam na sala de aulas, porque um 

conhecimento só é válido quando é visto e comprovado e as nossas aulas não são 

caracterizadas por demonstrações, assim os alunos podem considerar  como 

abstrata a Matemática ensinada. O outro aspecto que foi salientado em comum por 

todos os professores foi a alegada falta de interesse de estudar a Matemática por 

parte dos alunos. Ainda os professores foram unânimes de nas suas entrevistas 

afirmarem que sentem os alunos se distanciarem deles quando procuram ser mais 

exigentes, até chegam de afirmar que os alunos pouco se interessam com as 

exigências dos professores chegando até de desvalorizar a sua presença na sala de 

aulas. 

4.2      A  relação do professor com o ensinar e com o aprender  

 

Nessa seção agrupamos depoimentos dos entrevistados a respeito 

da prática pedagógica referente as relações que estes estabelecem com o ensinar e 

com o aprender. 
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Quadro 3—A  relação do professor com o ensinar e com o aprender 

Professor Resposta 

 

 

P1 

 Nunca pensei ser professor de outra coisa que não de Matemática. A 
Matemática é fundamental para o desenvolvimento de um pais, é também 
instrumento de aprendizagem e da cultura; 

 Procuro não ser apenas teórico, em cada conteúdo, depois das aulas teóricas 
reservo algumas aulas práticas onde resolvo exercícios com os alunos, corrijo 
os trabalho e promovo discussões acerca dos conteúdos aprendidos. 

 

 

P3 

 Nem todos alunos gostam de Matemática, aliás posso mesmo dizer que 90% 
dos alunos não gostam de Matemática, só estudam por não tem outra 
alternativa, isto é preocupante para os professores; 

 Como educador e Professor de Matemática, tento passar aos meus alunos, 
esse gosto pela Matemática, bem como fazê-los perceber que a cada 
descoberta, poderemos qualificar o nosso desempenho, e, portanto, o dos 
alunos.  

 

 

P5 

 Em cada aula, dou aos alunos um roteiro de tarefas para a prática, e exijo que 
eles apresente as vezes classifico a resolução dos alunos. Nem sempre 
consigo resolver as tarefas com eles, por isso apelo que eles façam em grupos; 

 Procuro sempre ter domínio cabal das matérias que vou dar aos alunos, assim 
posso responder as questões, quando tenho alguma dúvida, prefiro primeiro 
consultar aos meus colegas para ir a sala sem problemas. 

 

 

 

P6 

 Uma das frustrações que tenho refere-se à união da teórica e da prática. Não 
gosto de me sentir falando da coisas, mas gosto de me sentir fazendo as coisas 
e em matemática praticar com os alunos é extremamente difícil, quase que 
impossível; 

 Acho que a hora da prática é que é propícia para explorar a teória. Para nos 
professores de Matemática, a nossa prática se cinge em resolver exercícios 
entre os alunos e o professor. Onde damos liberdade para todos apresentarem 
livremente as suas ideias.  

  Fonte: Dados primários 

Os professores entendem que a produção de conhecimentos é mal 

percebida pelos alunos. “quando os professores adoptam a produção de 

conhecimentos na sala de aulas, os alunos pensam que o professor esta a fugir das 

suas responsabilidades, até chegam a pensar que o professor não tem o domínio da 

matéria”, deste modo os professores preferem adoptar a reprodução de 

conhecimentos, que é a simples transmissão de conhecimentos, “os nossos alunos 

são preguiçosos, eles preferem os conhecimentos prontos para serem consumidos, 

acabados, eles não gostam de procurar e nem de pensar”. Essas falas mostram a 

relação do professor com o ensinar e com o aprender. 
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Os entrevistados mostrarampreocupados com a linguagem utilizada 

na sala de aulas, no sentido de que ela seja vinculadora da compreensão e não um 

meio de ocultamente da mensagem. “um professor pode ter um grande domínio da 

matéria, mas se durante a passagem dessas matérias para os alunos não usa uma 

linguagem simples e popular, uma linguagem objetiva, os alunos não vão perceber 

nada”. Os entrevistados reconhecem esse valor e estão conscientes que para a 

percepção da matéria, já fazem algum esforço, e não pode ser o professor a exigir 

mais esforços ao aluno para descodificar a linguagem que o professor traz, o 

professor deve sempre descomplexar o complicado. 

  4.3 Os professores e sua relação como ensinar 

No quadro a seguir apresentamos os depoimentos dos 

entrevistados a respeito da sua  relação com o ensinar. 

Quadro 4— Os professores e sua relação como ensinar 

Professores Respostas 

 

 

P1 

 Antes de cada aula, levo muito tempo para planificar, é um esforço que não 
me compensa porque não me resta tempo para fazer outras atividades que 
me possam render dinheiro, o salário do professor já é magro, se não 
procuramos mais atividades, não conseguimos ter uma vida pelo menos 
equilibrada.Valorizo mais a planificação individual, porque é na planificação 
individual que consigo produzir o esquema da minha aula. 

 

P2 

 Nem sempre preparo as aulas, estou a 5 anos que trabalho com as 10ª 
classe essa experiência é que me da subsídios. Procuro sempre motivar os 
alunos, mas tem sido a atividade mais difícil, nos últimos anos parece que os 
alunos perderem confiança da escola e se vão lá é só para cumprirem sei lá 
quem. 

P3  Os alunos dizem que as minhas avaliações são muito difíceis, mas procuro 
sempre avaliar o que do, e eles reclamam.Quando planifico, procuro sempre 
fazer uma auto avaliação aos meus métodos para procurar melhorar. 

P4  Em minhas aulas procuro motivar os que participam nas aulas, os que 
respondem questões, aumentado alguma nota na sua media final, essa é a 
maneira que encontrei de fazer trabalhar os alunos. Prefiro usar o domingo 
para planificaras aulas de toda a semana, as vezes planifico para duas ou 
três semanas, assim sobra tempo para minhas actividades e lazer. 

P5  Para mim planificar não é fazer um esquema da aula, mas sim fazer algumas 
anotações do que vou tratar na sala de aulas que nem levo para sala de 
aulas. Os alunos ficam motivados quando não levo nenhum papel para me 
guiar durante a aula, eles ficam mais confiantes em mim. 
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Fonte:Dados primários 

  No quadro acima os professores falam  de sua relação com o 

ensinar. E buscamos nele uma compreensão dos movimentos que os mesmos 

fazem para ensinar. 

Poucos dos entrevistados, não se referiram a respeito da pesquisa e 

os que se referiram afirmaram que depois da sua formação não desenvolveram 

nenhuma pesquisa, “nunca produzi nem publiquei nenhum trabalho resultado de 

uma pesquisa, mas as vezes costumo produzir textos de apoio a partir dos livros” . 

Outros ainda dizem que a falta de tempo e dinheiro são o fator principal para a 

ausência de investigação nas nossas escolas, “não existe nenhum programa 

concreto que estimule a pesquisa e nós não podemos fazer nada”. Mas todos eles 

assumem ser importante o desenvolvimento de pesquisas nas escolas. O quadro a 

seguir elucida algumas das respostas referentes a relação do professor com o saber 

docente. 

 

Quadro 5— Relação do professor com o saber docente 

Professor Resposta 

P1  Eu penso que a pesquisa é de extrema importância para a nossa atividade de 
docência, mas confesso que nunca desenvolvi nenhuma pesquisa, não por falta 
de vontade, mas as circunstâncias obrigam que seja assim.Somos obrigados a 
ter mais de 300 alunos, corrigir mais de 300 avaliações não é tarefa fácil de 
certeza já não resta cabeça para pesquisar. 

P2  Não existe um programa sério que estimule a pesquisa nas nossas escolas, 
porque perder muito tempo com isso se não terá nenhum efeito. Se para o 
professor já é difícil pesquisar, fica quase que impossível incentivar o aluno 
para a pesquisa. 

 

P3 

 Vontade de pesquisa não falta, mas onde vamos publicar nossos trabalhos? 
Ninguém está interessado com essas pesquisas, nada podemos fazer. Mas 
quando dou tarefas aos alunos e eles encontram situações problema nessas 
tarefas, penso que para chegarem a conclusão acontece alguma pesquisa, e 
assim estou a desenvolver o espírito de pesquisa no seio dos alunos. 

P4  Penso que nos como professores das escolas Secundárias, cabe-nos apenas 
transmitir conhecimentos aos alunos, há pessoas apropriadas para discutir 
trabalhos científicos e mudanças curriculares e são pagos para isso. Eu 
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pessoalmente não concordo com alguns aspectos do nosso currículo, mas 
nesse pais um simples professor não tem o puder de influenciar nenhum tipo de 
mudança, então só nos resta cumprir com o nosso papel e mais nada. 

Fonte:Dados primários 

Notamos que os professores não pesquisam para o aprimoramento 

do ensino, limitando na transmissão de conhecimentos. Afirmam que não há 

condições para fazer tais pesquisas. Portanto, o quadro trata-se da relação do 

professor com o saber docente, com o saber que provem de uma pesquisa ou de 

uma reflexao sobre o seu ensino. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos resultados obtidos foi possível perceber as diferenças de 

percepções entre os diferentes professores que constituíram a pesquisa e as 

tensões que vivem no desenvolvimento das tarefas sob sua responsabilidade. 

Durante a realização da pesquisa, foi possível constatar no seio dos 

professores, um enorme descontentamento, os professores a pesar de serem uma 

figura importante na educação, estão em segundo plano nesse processo. Eles se 

encontram reduzidos a cumpridores de programas, planos e orientações que se 

encontram no terreno, não fazem parte integrante na elaboração,  cumprem o que  

foi elaborado pelo Ministério da Educação, portanto, somente operam as mudanças 

curriculares. Desse modo fica de lado as transformação que poderia ser introduzidas 

para problematizar os curriculos, articulando-os com as teorias e os métodos para 

consubstanciar as ações da prática docente.  

Ainda foi possível constatar que os professores por se encontrarem 

descontentes, nem sempre cumprem com as suas obrigações, tornando monótono o 

processo de transmissão e consequentemente o de aquisição de conhecimentos e o 

seu aprimoramento.  

Desse estudo,constatamos  que o grande problema em nossas 

escolas não se resume por falta de professores formados. Já existem professores 

suficientes com formação superior, o problema é a falta de motivação. Esses fatores 
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contribuem para o enfraquecimento das suas atividade com zelo e dedicação. 

Portanto,eles encontram-se de costas viradas com os gestores da educação, de 

uma forma silenciosa (greve silênciosa), porque segundo os mesmos, a sua 

desvalorização tem como grandes culpados os gestores da educação que em algum 

momento prescindem do próprio professor. 

Foi possível constatarmos também a partir dos depoimentos dos 

entrevistados que eles não confiam nos seus alunos e os alunostambém não os 

consideram como professores. Como alternativa, propomosque haja  incentivo para 

a formação de pequenos grupos ou núcleos de investigação nas escolas, 

capacitação de professores a respeito das suas  relações com o saber e melhoria 

das condições da vida.  
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