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RESUMO

Este trabalho trata  da  relação entre  professor  e  aluno no processo  de ensino e 
aprendizagem e elegeu como problema de pesquisa:  de que maneira o aluno de 
ensino  médio  da  escola  pública  percebe  as  influências  positivas  e  negativas  do 
relacionamento  entre  professor  e  aluno  no  seu  processo  de  aprendizagem?  O 
objetivo  geral  foi  analisar  as influências  positivas e negativas  do relacionamento 
entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem segundo alunos de 
ensino  médio  de  uma  escola  pública.  Especificamente  pretendeu:  aprofundar 
conhecimentos sobre a importância do relacionamento professor aluno no processo 
de ensino e aprendizagem; verificar a percepção dos alunos sobre as influências da 
relação professor aluno em sua aprendizagem; identificar as influências positivas e 
negativas  do  relacionamento  professor  e  aluno  na  aprendizagem  e  destacar  e 
analisar  aspectos  relevantes  que  demonstrem  a  importância  do  relacionamento 
professor aluno no processo de ensino aprendizagem. A pesquisa foi qualitativa e, 
por meio de questionários, foram consultados 48 alunos do 2° ano do ensino médio 
de uma escola pública da zona norte de Londrina. Os resultados revelam que os 
alunos  indicam  que  essa  relação  com  o  professor,  seja  ela  boa  ou  ruim,  tem 
influências  na  sua  vida  escolar  e  em  seu  aprendizado  e  que  percebem  estas 
influencias no dia a dia do relacionamento com o professor na sala de aula, quando 
o este  demonstra  ou  não interesse por  eles,  como nas práticas avaliativas,  nos 
métodos  utilizados  e  até  mesmo  na  interação  com  o  grupo  na  aula. O  estudo 
considera  que,  embora  o  professor  não  seja  o  único  responsável  para  uma 
educação de qualidade, é um dos principais agentes para que essa educação se 
concretize e deve fazer a diferença, estabelecendo um bom relacionamento com 
seus alunos e possibilitando, assim, um ambiente favorável de aprendizagem.

Palavras-chave:  Relação  professor–aluno. Aprendizagem.  Trabalho  docente. 
Diálogo. 
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INTRODUÇÃO

A relação professor aluno é um assunto abordado por muitos autores na área 

pedagógica,  tais  como:  Libâneo  (1994);  Masetto  (1994);  Haydt  (1995);  Cunha 

(1995); Lopes (1996); Freire (1998)Morales (1999); e muitos outros. É estudado no 

curso de pedagogia especialmente pela disciplina de Didática.

Sabemos  que  pesquisar  nos  conduz  a  questionamentos  sobre  a  nossa 

própria constituição como pedagogas. É necessário refletir sobre a forma de ensinar 

e aprender e sobre as relações humanas que se estabelecem nesse processo é 

sempre  estimulante.  Na  graduação,  início  de  nosso  processo  de  construção  de 

identidade  acadêmica,  que  informações,  valores,  crenças,  expectativas  se 

confirmam ou se transformam, ampliando o nosso campo de conhecimento. 

Consideramos que a relação professor- aluno está relacionada com a forma 

como o professor cria vínculos com seus alunos, buscando melhorar o trabalho de 

ensino  aprendizagem  no  contexto  escolar.  Em  minha  vida  de  estudante  e  de 

professora sempre tive interesse por este assunto, por perceber a importância desta 

relação para o trabalho docente e para o aprendizado do aluno. Isto me levou a 

optar por desenvolver no Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, uma pesquisa 

que abordasse esta relação,  para poder esclarecer,  estudar e aprofundar melhor 

esta questão.

Este  trabalho  buscou  encontrar  respostas  sobre  como  a  relação  dos 

professores e dos alunos é importante para o desenvolvimento das capacidades de 

aprendizagem, dentro da sala de aula, mas focando essa importância na percepção 

dos alunos de ensino médio.

Diante das considerações acima, formulamos nosso problema de pesquisa: 



De que maneira o aluno de ensino médio da escola pública percebe as influências 

positivas e negativas do relacionamento entre professor e aluno no seu processo de 

aprendizagem?

O  objetivo  geral  foi  analisar  as  influências  positivas  e  negativas  do 

relacionamento  entre  professor  e  aluno  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem 

segundo alunos de ensino médio da escola pública.

Como objetivos específicos estabelecemos:

1. Aprofundar conhecimentos sobre a importância do relacionamento professor 

aluno no processo de ensino e aprendizagem.

2. Verificar  a percepção dos alunos sobre as influências da relação professor 

aluno em sua aprendizagem.

3. Identificar as influências positivas e negativas do relacionamento professor e 

aluno na aprendizagem.

4. Destacar  e analisar  aspectos relevantes que demonstrem a importância do 

relacionamento professor aluno no processo de ensino aprendizagem.

Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  utilizamos  um  questionário  para 

consultar os alunos da rede pública de ensino do 2° ano do ensino médio de uma 

escola localizada na zona norte, do município de Londrina. Foram consultados 48 

alunos.

Procuramos analisar como os alunos entendem esta temática e descobrir a 

resposta para nosso problema, mas sempre vendo essa importância através do que 

eles consideravam como importante para eles.

Tendo em vista a essência das questões constituintes desta pesquisa e a 

idéia  de  que  a  escolha  da  metodologia  se  dá  em  conseqüência  do  problema 



formulado (LUNA, 1994), a metodologia qualitativa foi considerada a melhor opção a 

ser  utilizada,  especialmente  no  que  se  refere  às  percepções,  vivências  e 

experiências do sujeito a ser avaliado, o aluno. A escolha do modelo qualitativo para 

esta pesquisa  justifica-se  também na afirmativa  de Minayo (1994),  para  quem a 

pesquisa  qualitativa  aborda  o  conjunto  de  expressões  humanas  constantes  nas 

estruturas, nos processos, nos sujeitos e nas representações. 

O  trabalho  utilizou  o  questionário  como  instrumento  de  coleta  de  dados. 

Segundo Richardson (1989), o questionário permite observar as características de 

um individuo ou grupo. Por exemplo, sexo, idade, estado civil  etc. O questionário 

também  permite  obter  informações  de  um  grande  número  de  pessoas 

simultaneamente ou em um tempo relativamente curto.

O  tratamento  e  análise  dos  dados  coletados  buscou  uma  aproximação 

possível com a proposta de Minayo (1994): 

a) Ordenação, mapeamento de todos os dados obtidos na pesquisa de campo.

b) Classificação dos mesmos em categorias; identificação das estruturas relevantes 

dos  atores  sociais  e  determinação  do  conjunto  das  informações  presentes  na 

comunicação.

c)  Análise  final,  buscando  estabelecer  articulações  entre  os  dados  obtidos  e  os 

referenciais  teóricos  da  pesquisa,  com  objetivo  de  responder  as  questões  da 

pesquisa com base nos objetivos propostos.

Destacamos  que,  de  acordo  com Minayo (1994),  o  produto  final  de  uma 

pesquisa, é sempre provisório e aproximativo.

Este  relatório  de  pesquisa  está  composto  por  três  capítulos.  No  primeiro 

apresentamos de forma geral um estudo bibliográfico sobre como se deu o processo 

histórico do ensino médio no Brasil desde os jesuítas até os dias de hoje.



No  segundo  capítulo,  com  base  também  em  referenciais  da  literatura 

pedagógica, fizemos uma discussão acerca da relação professor aluno e o trabalho 

pedagógico na sala de aula. Tratamos a respeito de como o professor deve realizar 

seu papel  como mediador  dos conhecimentos,  mas sempre tendo como objetivo 

uma boa relação com seus alunos, para contribuir para o desenvolvimento do aluno 

em sua aprendizagem escolar.

No  terceiro  capítulo,  relatamos  e  analisamos,  fundamentados  em  alguns 

atores, que contribuiriam para a discussão, as respostas do questionário utilizado 

junto  aos  alunos  de  uma  escola  pública  estadual.  Nesse  capitulo,  buscamos 

compreender e identificar se o relacionamento entre professores e alunos no ensino 

médio  tem influencias  positivas  ou  negativas  no  processo  de  aprender.  O texto 

procurou entender como esse relacionamento se faz importante na visão dos alunos 

deste nível de ensino.

  



1.  O  TRABALHO  DOCENTE  NO  ENSINO  MÉDIO:  HISTÓRIA  E 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Assim como as outras organizações de ensino que se constituiriam no Brasil 

o  ensino  médio  teve  seu  processo  histórico  delineado  por  acontecimentos  que 

possibilitaram o seu nascimento. Para estudarmos sobre essa modalidade de ensino 

devemos fazer uma retomada de como iniciou a escolarização no Brasil.

O primeiro modelo de escola que se teve no Brasil foi aquela proposta pelos 

jesuítas  em  1549,  denominado  período  jesuítico.  Eles  foram  enviados  para 

catequizar  os  povos  indígenas  que  viviam  nessas  terras  que  até  então  eram 

desconhecidas dos europeus. O objetivo dessa missão era levar a esses povos a 

civilidade, que tinha como base a pregação através da palavra de Deus. Teixeira 

Soares (1961, p. 142) afirma que a Companhia de Jesus surgiu como "uma explosão 

de pensamento religioso transvertido ao campo das atividades práticas. Refazer o 

homem, infundir-lhe espírito novo, arquetipá-lo em finalidade sociais e religiosas, foi 

a ação da Ordem dos Jesuítas."

Os  jesuítas  criaram,  nas  próprias  aldeias,  modelos  de  escolas  onde 

catequizavam os índios. Eles chegaram em meados do século XVI, com a convicção 

do primado da fé, que era defendido pela Igreja católica e pela coroa portuguesa, 

visando a um interesse político  e religioso.  Para Hilsdorf  (2003),  o  período dos 

jesuítas no Brasil possuiu dois objetivos, sendo um deles o da missão, em que a 

Igreja tem um processo missionário para converter novos cristãos; e o outro, o da 

colonização, com interesses econômicos e caráter invasor.

 Na realidade, a união da Igreja com a coroa tinha um único objetivo: dos 

padres jesuítas civilizarem e educarem os nativos, fazendo com que, de uma forma 



ou de outra, eles se transformassem em instrumentos que trouxessem mais riquezas 

para o Império, através da força do trabalho. As primeiras escolas foram fundadas 

para filhos dos donos de terras e, também, para os índios, os que não tinham vez 

nesse  ensino  eram os  escravos  e  as  mulheres,  que  não  possuíam dinheiro  ou 

riquezas.

O papel dos jesuítas foi crucial para o aparecimento dos futuros colégios, que 

seriam a o berço da futura organização escolar que se constituiu no Brasil. Muitos de 

seus princípios educativos estruturados na Ratio Studiorum ainda estão presentes 

em nosso sistema educacional.

A educação escolar proposta pelos jesuítas se afirmou de duas maneiras: na 

primeira denominada período heróico, os padres moravam nas aldeias junto com os 

nativos. Eles acreditavam que essas pessoas eram papeis em branco. Nessa etapa, 

os jesuítas divulgavam a doutrina da Igreja e usavam formas e estratégias, por meio 

convencimento,  para educar  os rebeldes.  Aproximavam-se dos índios  devagar  e, 

com mímicas e presentes, iam atraindo os índios para o mundo que eles queriam 

impor nas suas vidas (HILSDORF, 2003 p.7).

Mais tarde, os jesuítas começaram a perceber que essa forma de civilizar os 

índios, conforme seus moldes não estava dando certo, pois os nativos começaram a 

se rebelar. Por isso, foi necessário uma nova proposta iniciada por padre Nóbrega 

com  o  consentimento  da  coroa  portuguesa.  Ao  invés  de  aculturar  os  adultos, 

começaram  recolher  as  crianças,  dando  uma  forma  mais  institucionalizada  ao 

ensino. Essas crianças passaram a participar de varias atividades, como aulas de 

contar,  cantar,  tocar flauta,  ler,  escrever,  além de catecismo de doutrinas cristãs, 

ensino profissional artesanal e agrícola.

  Outro  momento  histórico,  que  representou  educação  escolar  segundo  os 



jesuítas,  foi  o  período  denominado  de  consolidação.  Nessa  etapa,  foram 

instaurados,  nas  colônias,  colégios  administrados  pelos  padres  jesuítas,  com  o 

objetivo de educar meninos brancos. Em troca, a coroa mantinha economicamente a 

ação missionária.  Esses  colégios  de  ensino  secundário  tinham um programa de 

atividades proposto nos modelos da Ratio Studiorum, que também havia nas demais 

instituições que a Companhia de Jesus coordenava, em varias partes do mundo. O 

programa de ensino dos colégios era composto por aulas de gramática, retórica e 

filosofia. O curso tinha um percurso elaborado em oito anos de frequência. 

Nesse período de consolidação, percebe se que os jesuítas vão deixando de 

lado o caráter missionário, estabelecendo a partir de então uma visão de cunhos 

pedagógicos, educacionais e culturais. Nesses colégios, pode-se perceber também 

que  a  rigorosidade  e  disciplina  eram  maiores  do  que  havia  anteriormente  nas 

aldeias.  Os alunos tinham que cumprir com suas tarefas se não eram punidos com 

muita severidade e levados até mesmo ao castigo físico.

Mais tarde, no inicio do século XIX, as mudanças continuavam ocorrendo no 

cenário político e econômico do país. A vinda da família real para o Brasil trouxe 

várias mudanças nesses campos porem em nível de ensino médio, que é o foco 

deste trabalho, nada se modificou, este continuava com o propósito de formar a elite, 

que era a minoria, para chegar até os cursos universitários.

As mudanças no campo da educação, e também em nível de ensino médio, 

só teriam uma grande reviravolta com a revolução de 1930,  sob o comando de 

Getúlio Vargas. É criado, por sua vez, o Ministério da Educação, que teve como 

encarregado Francisco Campos.

O  ensino  médio,  nesse  determinado  período,  teve  as  seguintes 

reformulações:



Do ponto de vista do ensino médio, já em 1931, em pleno governo 
provisório,  surge  o  Decreto  n°  19.890,  que  dispõe  sobre  a 
organização  do  ensino  médio  secundário,  complementado  pelo 
Decreto-Lei  n°  4.244,  de  abril  de  1942  (gestão  de  Gustavo 
Capanema), que se constituiu a lei orgânica do ensino secundário. 
Este sistema vai sobreviver em linhas gerais, até 1971. Por ele, o 
ensino secundário tinha a duração de sete anos e se dividia em duas 
etapas ( ginásio de  quatro anos e colegial de três anos). Para avaliar 
a seletividade do sistema, os alunos que concluíam ensino primário 
tinham que se submeter a um exame (exame de admissão) para o 
ingresso no ginásio.  Em caso de reprovação, deveriam cursar  um 
ano de estudo complementar (PINTO, 2007, p.50).

Com o movimento de industrialização, trazido pela era Vargas, com objetivo 

de  novos  interesses  de  cunho  econômico  para  o  desenvolvimento  do  país,  as 

alterações que ocorreram nessa modalidade de ensino foram mais profundas do que 

se possa imaginar. Foi instituído o ensino profissionalizante, tendo duas versões: o 

ensino médio propedêutico e profissionalizante, porém, só o propedêutico poderia 

levar o aluno aos cursos superiores, mas essa regra foi descartada com a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 4.024/61 (BRASIL, 1961).

O ensino médio profissional técnico foi implantando com o intuito de atender a 

demanda de formação de mão de obra para o trabalho, pois o país estava decidido 

ter  um  avanço  cada  vez  maior  como  potencia  econômica  e,  para  que  isso 

acontecesse  com  êxito,  o  ensino  médio  deveria  formar  técnicos  em  grande 

quantidade e o mais rápido que pudesse e para tal, foram aumentados os números 

de vagas nesses cursos para atender o toda população. 

     

Dar prioridade à preparação de recursos humanos para atender aos 
programas de desenvolvimento nos diversos setores, adequando o 
sistema  educacional  às  crescentes  necessidades  do  país, 



principalmente  no  que  se  refere  à  formação  profissional  de  nível 
médio  e  ao  aumento  apreciável  da  mão  de  obra  qualificada 
(MACHADO apud RAMOS, 1989,p. 53).

Nesse contexto, o que marcou com profunda certeza o campo educacional e 

principalmente a modalidade de ensino médio, foi a Lei n° 5.692/71, que estabeleceu 

a união do antigo ginásio com o primário, dando origem ao 1°grau que tinha duração 

de oito anos, e o colegial, alterado para 2°grau, com duração de três anos. Mas o 

marco inesperado foi  a compulsória profissionalização: todas as escolas de nível 

médio tinham que oferecer ensino técnicos a seus alunos. Na verdade, essa forma 

de ensino veio para conter a demanda para o nível superior. O argumento usado era 

que os jovens que não tinha a chance de ingressar nas universidades pudessem ter 

um curso,  pelo  menos de nível  técnico,  para ingressar  no mercado de trabalho. 

Somente com a Lei  n° 7.044,  no ano de 1982,  que essa medida foi  descartada 

acabando com a profissionalização junto ao 2° grau.

Após a era Vargas, o ensino de nível médio houve vivenciou um avanço em 

relação a sua organização, passando a ser considerado como parte da educação 

básica, que hoje engloba desde a educação infantil até o ensino médio. Se antes o 

propósito era formar técnicos especialistas, agora o propósito era de que os alunos 

se tornassem politécnicos, fazendo uma relação da sua pratica social com o trabalho 

distanciando-se daquele ensino profissionalizante de antes:

Esta  era  uma  concepção  radicalmente  diferente  do  2°  grau 
profissionalizante  “em  que  a  profissionalização  é  entendida  como 
adestramento a uma determinada habilidade sem o conhecimento 
dos  fundamentos  dessa  habilidade,  menos  ainda,  da  articulação 
dessa habilidade com o conjunto do processo produtivo” (SAVIANI, 
apud RAMOS, 1997, p. 40).  



Devido às crises que tiveram origem na busca por vagas de empregos,  a 

concepção de formar para o trabalho se tornou instável.  Agora, o importante era 

formar  os  sujeitos  para  vida  em  sua  totalidade,  como  ser  humano.  Com  a 

constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei n° 9394/96 (BRASIL, 1996), o ensino 

médio passou a ter essa a função, fazendo com que as pessoas aprendessem a ter 

flexibilidade diante das dificuldades. 

Em  outras  concepções  anteriores  de  ensino  médio  não  havia  essa 

preocupação explícita  com a  formação do homem. Traziam uma visão de aluno 

passivo, indiferente à realidade em que viviam, não fazendo ponte entre a teoria e a 

pratica da vida e nem de seu trabalho, como sujeito da sociedade. O aprendizado 

era muito técnico, repetitivo, sem conceito prévio do que estava sendo aprendido, 

porém, com LDB de 1996 (BRASIL, 1996), essa configuração se transformou, dando 

a oportunidade de se preparar  e  instruir  pessoas com direitos  e deveres,  e  que 

possam se desenvolver através de seus próprios conhecimentos.   

 Esse  novo  modelo  de  educação,  que  nasceu  em  razão  da  Lei  9394/96 

(BRASIL,  1996),  traz  consigo  outras  modificações  para  a  organização  escolar 

brasileira. Resta também inquestionável que o acesso ao ensino médio é direito do 

cidadão e dever do Estado (Pinto, 2007).

O ensino médio, normalmente, atende estudantes com idade aproximada de 

14 anos de idade, em fase de adolescência e início de juventude, em momento de 

interação com a vida pública e com o mundo do trabalho. Seriam interessante que 

os professores, além do conhecimento de suas ciências de referência, conhecessem 

as questões que estruturam esse nível de ensino (DIAS, 2008).

Esta modalidade de ensino tem sido marcada, no contexto escolar brasileiro, 

ora pela formação para a continuidade dos estudos no Ensino Superior,  ora pela 



formação técnica para o mundo do trabalho. Para Kuenzer (2005, p. 25), “o grande 

desafio a ser enfrentado é a formulação de uma concepção de Ensino Médio que 

articule de forma competente essas duas dimensões”. Para a autora, essa é uma 

questão  política  que  só  pode  ser  solucionada  a  partir  da  formulação  de  uma 

concepção de sociedade e de compromisso com o futuro.

Dias (2008, p.19) destaca que,

a temática sobre a identidade do Ensino Médio também foi discutida 
pela SEED-PR antes de iniciar a construção coletiva das Diretrizes 
Curriculares das disciplinas. Percebemos que a histórica concepção 
da ambigüidade - formação acadêmica versus formação profissional - 
acompanha  a  oferta  dessa  modalidade  de  ensino  no  Estado  do 
Paraná sem apontar,  objetivamente,  um caminho,  mas supondo a 
autonomia do estudante.

Para  Dias  (2008),  de  forma geral,  e,  especialmente  nesta  modalidade  de 

ensino, são muitas as situações que condicionam o trabalho do professor, pois, as 

exigências  são  crescentes,  pois  além  de  interagir  com  os  alunos,  colegas  e 

mantenedora, deve atender às novas demandas como o domínio de tecnologias, a 

abordagem  de  assuntos  diversos  como  saúde,  sexualidade,  meio  ambiente, 

educação no trânsito, entre outros. No exercício da prática, essas exigências são 

cotidianas ou rotineiras e podem conduzir  o professor a um desgaste psicológico 

que pesquisadores consideram possível levar o professor ao limite do stress pessoal 

e profissional.

Com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação,  de  1996,  progressos 

importantes aconteceram no campo da educação,  porém ainda há muito que se 

fazer para a educação brasileira chegar a ser de boa qualidade. Para que isso seja 

possível,  deve-se  investir  muito  nesta  área  e  aumentar  o  repasse  de  recursos 



financeiros  para  as  escolas  para  investir  na  sua  infraestrutura,  na  compra  de 

materiais e equipamentos de laboratórios, reformas e melhoria nas bibliotecas.

 Acreditamos ainda, que o ponto mais importante, nesta questão, é investir na 

formação dos professores e, discutir qual a formação dos professores que atuam 

dentro das salas de aulas do ensino médio,  quem são esses professores,  como 

trabalham com seus alunos,  que formação possuem e como eles  lidam com as 

dificuldades encontradas em seu trabalho docente.

Para que o processo educativo, nas escolas, seja de boa qualidade, é preciso 

uma formação inicial dos professores eficaz para o desenvolvimento de um trabalho 

cooperativo e que dê resultados satisfatórios. Qualidade, no sentido que lhe confere 

Cortella (1998), que adjetivada de social, é indicadora da presença de: uma sólida 

base científica, de formação crítica de cidadania e solidariedade de classe social.

É claro que uma educação de qualidade não se limita somente a esse fator, 

mas  acreditamos  que  a  formação  do  professor  seja  de  real  importância  para  o 

aprimoramento do trabalho pedagógico. De acordo com a observação de Ghedin, 

(apud TEDESCO, 1998, p.57), essa formação inicial não tem sido a esperada.

A formação  inicial  do  professor  se  apresenta  de  forma  insuficiente  e 
aligeirada, não sendo capaz de suprir os desafios da formação docente 
diante do novo contexto  que exige que dos profissionais  uma série  de 
capacidades  e  habilidades  (pensamentos  sistemático,  criatividade, 
solidariedade,  habilidade  de  resolver  problemas,  trabalhos  em equipes. 
(dentre outros) que não estavam presentes nos cursos de formação. 

 Os problemas que envolvem a formação dos professores, de modo geral, 

trazem consequências junto ao seu desempenho no contexto da escola. Quando os 

professores vão para o campo educacional, muitas vezes, não conseguem enfrentar 

problemas que surgem no decorrer do dia a dia, dentro da instituição de ensino. 



Pensando  nisso,  a  preparação  dos  professores  deve  superar  aquela  formação 

técnica  que  durante  muito  tempo  foi  vigente  nos  cursos  de  licenciatura, 

estabelecendo novos objetivos com capacidade lidar com a realidade de hoje. 

Na formação de professores é necessário investir cada vez mais no abandono 

de uma preocupação de transmissão passiva de informações, que faz com que os 

alunos ainda sejam mais reprodutores e menos construtores de conhecimento.

Até o momento, buscamos compreender melhor como se deu e constituiu o 

ensino médio, bem como sua organização no decorrer do tempo até os dias de hoje. 

Abordamos também o trabalho docente nesse nível de ensino, desde sua origem, 

como parte importante para o desenvolvimento do ensino dentro da sala de aula, 

ressaltando, que a formação do professor para essa etapa do ensino é primordial 

para bom andamento e qualidade do trabalho desenvolvido. 

Outro  aspecto,  sobre  o  qual  iremos  discorrer  no  próximo  capitulo,  é  a 

importância das atitudes do professor no seu trabalho pedagógico dentro da sala de 

aula  focando  sua  relação  com  o  aluno,  buscando  compreender  as  influências 

negativas e positivas do relacionamento entre o professor e aluno no processo de 

aprendizagem.  

 



2. A RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NO TRABALHO PEDAGÓGICO

Quando falamos em trabalho pedagógico devemos pensar nos sujeitos que 

protagonizam essa ação, que são os professores e os alunos. O professor como 

mediador desse trabalho deve ter em mente que seu modo de agir e realizar a ação 

educativa poderá influenciar e também receber influências positivas ou negativas no 

cotidiano da sala de aula.

As  relações  que  permeiam  o  bom  andamento  do  processo  de  ensinar  e 

aprender, no contexto escolar, vão além do simplesmente “passar” o conteúdo e do 

“adquirir” de forma passiva tais conhecimentos.  

É difícil  dicotomizar a imagem de um bom professor como pessoa e como 

profissional.  Para  os  alunos,  as  duas  coisas  se  entrelaçam.  Com isso,  estamos 

dizendo que dificilmente um aluno apontaria um professor como bom, ou o melhor 

de  um  curso,  sem que  este  tenha  condições  básicas  de  conhecimento  de  sua 

matéria de ensino. (CUNHA,1995 p.48).

 Assim, para os alunos, o bom professor, é aquele que tem conhecimento do 

que está trabalhando sobre o conteúdo, é também aquele que organiza suas aulas 

de forma com que eles se interessem e interajam com o assunto que está sendo 

discutido.  Por  isso,  destacamos,  em  primeiro  lugar,  a  importância  de  uma  boa 

organização e planejamento das aulas, com antecedência, visando à motivação dos 

alunos para o aprendizado.

Segundo Morales (1998), a organização e planejamento das aulas também 

requer flexibilização por parte dos docentes. Aparecendo em muitos estudos como 

características  dos  professores  mais  bem  avaliados  está  a  capacidade  desse 



professor se adaptar ao que acontece na sala de aula.

O  ensino  e  a  aprendizagem fazem parte  de  uma dinâmica  que  acontece 

dentro  da sala  de  aula  e são vários os  fatores  responsáveis por  esse processo 

educativo.  Como  destaca  Lopes  (1996),  a  aprendizagem escolar  envolve  vários 

fatores afetivos e sociais. Envolve também as condições de vida do educando, a sua 

relação  com  a  escola,  sua  percepção  e  compreensão  do  conhecimento 

sistematizado a ser estudado.

A motivação dos alunos,  para interagir  com o estudo,  é importante,  assim 

como a forma de mediar  os conhecimentos  com eles,  pelos  professores.  Dessa 

maneira,  professores  e  alunos  são  responsáveis  pelo  conjunto  do  processo  de 

ensino e aprendizagem. O processo de ensino, no contexto escolar, não é uma ação 

individual,  mas  um conjunto  que  envolve  a  todos  e  depende  de  uma  interação 

pessoal.

A  interação  professor-alunos  é  um  aspecto  fundamental  da 
organização  da  situação  didática,  tendo  em  vista  alcançar  os 
objetivos do processo de ensino: a transmissão e assimilação dos 
conhecimentos, hábitos e habilidades. Entretanto, esse não é o único 
fator  determinante  da organização do ensino,  razão pela qual  ele 
precisa ser estudado em conjunto com outros fatores, principalmente 
e a forma de aula (atividade individual, atividade coletiva. Atividade 
em  pequenos  grupos,  atividade  fora  da  classe  etc.).  (LIBÂNEO, 
1994, p. 249).

l

O trabalho pedagógico do professor deve considerar sua relação com o aluno, 

a qual possibilita uma aprendizagem mais harmônica e eficaz levando em conta que 

esta relação é um passo importante para o dialogo dentro  da sala de aula e,  a 

escola, como instituição educativa, deve oferecer condições para que o diálogo seja 

uma base comum para o bom andamento do ensino,  objetivando o ensinar  e  o 



aprender (LOPES, 1996).

[...]  Cabe  ao  professor  o  desafio  de  transformar  sua  prática 
pedagógica de modo a garantir um espaço de interação em que haja 
a  possibilidade  de  participação  e  troca  de  todos  os  alunos,  sem 
privilegiar  apenas  aqueles  que  destacam  nas  iniciativas  ou 
verbalizações.  É  fundamental  nessa  interação  que  o  professor 
assuma  ao  papel  de  interlocutor  mais  experiente,  contribuindo 
efetivamente  para  que  todos  os  alunos  indistintamente,  consigam 
apropriar-se dos conhecimentos [...] (LOPES, 1996, p. 111).

Desse  modo,  os  alunos  vão  construindo  o  conhecimento  como  sujeitos 

históricos. A interação pessoal, no processo de ensino, torna o aprendizado mais 

motivador,  pois  partindo  dos  seus  conhecimentos  e  interagindo  com  os 

conhecimentos dos demais colegas e com a experiência do professor vão sendo 

criadas  condições  para  melhor  compreensão  do  conteúdo  que  esta  sendo 

trabalhado. O professor deverá mediar um tipo de trabalho pedagógico que desafie 

os  alunos  na  construção  dos  conhecimentos,  havendo  uma  interação  e  a 

socialização dos conteúdos na elaboração de novos conceitos.

 O fator motivação é um segundo ponto que consideramos importante para a 

relação professor aluno na sala de aula. A escola é vista por muitos alunos como 

algo  chato,  entediante,  e,  muitas  vezes,  eles  estão  lá  simplesmente  por  serem 

obrigados  pelos  dos  pais  e  por  terceiros.  Em  vista  disso,  o  professor,  como 

profissional, tem o dever de criar situações que motivem seus alunos. O primeiro 

passo é mostrar a eles o quanto é interessante trabalho que poderá ser realizado 

com os conteúdos e mostrar a importância que este pode ter para a vida.

Acreditamos que a partir do momento que o aluno tem uma boa relação com 

o professor,  ele  terá vínculos também com disciplina.  Em muitos  casos,  o aluno 



desenvolve ódio pela matéria, em virtude das atitudes que o docente tem ou deixa 

de ter em sala de aula. Desse modo, os alunos irão atribuir significados negativos, 

por exemplo, deduzir que o professor “não se interessa por nós”, que a matéria é 

“inútil e enfadonha”, que não “vale o esforço”, e que a própria pessoa “não tem valor” 

(MORALES, 1998, p. 24).

O docente, na sua profissão, sempre encontrará vários obstáculos para que 

sua ação se torne eficaz, porém não é impossível desenvolver um trabalho bom para 

com os alunos.

A relação professor-aluno, que estamos discutindo nesse capitulo, é aquela 

em que professores alunos possam se comunicar e respeitar um ao outro em suas 

diferenças e opiniões. Não devemos confundir a temática abordada com afetividade 

materna, pois o termo relação é muito amplo e deve-se tomar cuidado com a forma 

como  refletimos  sobre  a  relação  professor  e  aluno,  pois  esta  se  da  no  meio 

profissional  e  pode  fazer  do  trabalho  educativo  um  ambiente  de  paz  para  o 

desenvolvimento dos conhecimentos. O papel do professor é destacado por Garrido 

(2006):

[...] o papel de mediador do professor assume diferentes aspectos. É 
coordenador e problematizador nos momentos de diálogo em que os 
alunos  organizam  e  tentam  justificar  suas  idéias.  Aproxima,  cria 
pontes,  coloca  andaimes,  estabelece  analogias,  semelhança  ou 
diferenças entre a cultura “espontânea e informal do aluno, de um 
lado, e as teorias e as linguagens formalizadas da cultura elaborada, 
de  outro,  favorecendo  o  processo  interior  de  ressignificação  e 
retificação  conceitual.  Explicita  os  processos  e  procedimentos  de 
construção do conhecimento em sala de aula, tornando- os menos 
misteriosos e mais compressíveis para os alunos. Ao fazer os alunos 
pensarem, ao invés de pensar por eles, o professor está favorecendo 
autonomia intelectual do aluno [...]. (GARRIDO, 2006, p. 130).



Nesse sentido, a relação do professor com o aluno, bem como a do aluno 

para  com  o  professor,  será  um  mecanismo  favorável  para  exercer  o  trabalho 

pedagógico no contexto da ação educativa. Segundo Haydt (1995), no processo de 

construção do conhecimento, o valor pedagógico da interação humana é ainda mais 

evidente, pois é por intermédio da relação professor e aluno e da relação aluno–

aluno que o conhecimento vai sendo coletivamente construído.

Embora muitos pensem que o professor é o detentor do saber, e que é ele 

quem ensina os alunos determinado o conhecimento, e isto até certo ponto e sob 

certos aspectos pode até ser verdade, no decorrer do processo da ação educativa o 

aluno aprende com o educador, mas o professor também poderá aprender com seus 

alunos. 

Na relação professor e aluno,  no aspecto em que estamos discorrendo,  o 

diálogo  se  faz  um  importante  instrumento,  fazendo  com  que  ambas  as  partes 

desfrutem  de  um  conhecimento  coletivamente  elaborado.  Para  que  o  professor 

interaja  com seus  alunos,  de  maneira  que  eles  se  interessem e  posteriormente 

possam adquirir os conhecimentos propostos ele tem que repensar suas atitudes e 

em como conduz a sua aula.

 Segundo Haydt (1995, p.84) “[...] a atitude do professor, na sua interação com 

a classe e nas suas relações com cada aluno em particular, depende da postura por 

ele adotada diante da vida e perante o seu fazer pedagógico”. 

Muitas vezes, no início do ano letivo, o professor entra na sala de aula como 

certo preconceito a respeito dos alunos, criado por alguns estereótipos construídos 

por antigos professores da turma. Isso é muito recorrente nas escolas e, apesar de 

não parecer, é um fato preocupante, tendo visto que isso traz certo receio por parte 



do professor para com os alunos. 

O docente  pode chegar  na classe com certo  autoritarismo sem ao menos 

ouvir os alunos e conhecer cada um. O professor age na defensiva e isso levará os 

alunos a pensarem que esse professor não é bem vindo, desencadeando a partir de 

então um ambiente instável entre os indivíduos. Em vista desses fatos, que podem 

ocorrer quando o professor entra pela primeira vez em sala de aula é preciso que ele 

tenha cautela  para colocar  seu modo de ser,  pois,  dependendo disto,  os alunos 

podem se sentir  acuados imaginando e criando falsas concepções a respeito  do 

professor e isso poderá contribuir para uma má relação ou relação nenhuma com o 

docente.

 Na aprendizagem dialógica e comunicativa o docente não será o centro do 

processo. Ele terá, com seus alunos, uma relação de instigador e mediador para 

com todos,  desenvolvendo uma ação  que  hes  permita  falarem e  exporem suas 

idéias e valores aprendidos ou que desejem descobrir em conjunto com os demais 

na sala.   

O trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor supõe um caminho que 

ele  deve  percorrer  para  alcançar  os  objetivos  propostos  no  processo  de 

aprendizagem dos alunos. Um bom professor procurará a melhor forma de chegar 

ao  aprendizado  de  seus  alunos  elaborando  aulas  diferenciadas,  revendo 

metodologias  utilizados  que  não  deram  certo  ou  criando  outros,  para  que  seus 

alunos tenham uma escolarização de qualidade.

O professor deve tentar, de várias maneiras, dar uma aula que proporcione 

aos alunos um empenho nas matérias ofertadas criando assim um interesse maior 

pelos  assuntos  abordados.  Cabe  ao  docente  planejar  aulas  que  motivem  a 

aprendizagem, como, por exemplo: criar situações de atividades em campo, usar 



recursos diferenciados,  e,  conhecendo os níveis de aprendizado de seus alunos 

tentar fazer com que suas explicações sobre determinado conteúdo sejam as mais 

claras  possíveis,  procurando  chamar  a  atenção  dos  aprendizes,  buscando  a 

participação e curiosidade pela discussão proposta.

O relacionamento interpessoal  entre  alunos e professores e os demais da 

escola é uma fator preponderante para o empenho das ações educativas que se 

deseja atingir.

Para  Masetto  (1994),  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  o  aluno  é  o 

sujeito e construtor do processo. A aprendizagem envolve sempre alguma mudança 

de comportamento ou de situação e isto só acontece na pessoa do aprendiz. Ela é 

estritamente pessoal. Dessa forma, ou o aluno aprende, ou ninguém aprenderá por 

ele.

O tema que estamos discutindo é complexo em sua totalidade,  pois,  para 

refletir  sobre essa relação,  é necessário entender que estabelecer boas relações 

entre professores e alunos não é uma tarefa fácil, mas este é um dos vários fatores 

que devemos dar atenção, para que possamos ter condições de fazer um trabalho 

pedagógico diferenciado, dentro de nossas salas de aulas. 

O  professor  tem  a  necessidade  de  ser  um  profissional  capacitado;  ser 

pesquisador;  conhecer  vários  assuntos  e  questões  relevantes  relativas  a  seu 

trabalho; favorecer um aprendizado para que os alunos possam se sentir à vontade 

em suas  opiniões,  respeitando  as  diferenças  existentes;  ter  como principio  uma 

relação com a realidade dos alunos; ser flexível; incentivar de diversas formas seus 

alunos  e  conhecer  os  alunos  em  todo  o  processo  de  aprendizagem  buscando 

alcançar um resultado significativo para ele.

Sendo assim, a boa relação professor e aluno depende tanto de um quanto 



do outro, porém, na maioria das vezes, cabe ao professor incentivar para que ocorra 

essa interação, como destaca Masetto:

Em outras palavras, o modo de agir do professor em sala de aula 
estabelece um tipo de relação com os alunos que colabora (ou não) 
para o envolvimento buscado pela escola. Nesta relação professor e 
alunos desempenham papéis diferenciados e, ainda em nossos dias, 
cabe ao primeiro, conforme vimos, tomar maior parte das iniciativas. 
(MASETTO,1994,p. 56).

Em vista  do  que o  autor  nos  traz  acima,  entendemos que  o  docente,  na 

maioria das vezes, tem que trabalhar para que essa relação seja construída para o 

estabelecimento  de  condições  para  o  processo  de  ensino  aprendizagem.  Nesse 

caso, cabe ao professor criar situações para tal. A partir disso, podemos também 

colocar em questão outro fator que interfere no processo de ensino e aprendizagem: 

a disciplina na sala de aula.

Muitas  vezes,  a  disciplina na sala  de aula é alvo de muitas  discussões e 

pesquisas  que  têm  como  objetivo  descobrir  o  que  leva  o  aluno  a  não  querer 

participar ou criar  desconfortos com professores e os colegas durante a aula.  O 

professor, como agente organizador do espaço da aula, deve criar entre si e sua 

classe pactos combinados para que este elemento não atrapalhe o andamento do 

trabalho pedagógico. Desta maneira, quando o professor preparar suas aulas para 

dialogar e interagir com os alunos possibilitará a criação de um vínculo relacional. Se 

isto for feito desde o inicio, fará com que ambos se sintam a vontade para discutir 

qualquer assunto pertinente ao trabalho realizado e, à medida que isso acontece, o 

professor terá um ambiente favorável para com os alunos, o que consequentemente 

irá se transformar num recurso de prevenção de situações de indisciplina.

A relação professor e aluno é um tema que envolve variados aspectos,direta 



ou  indiretamente  ligados  ao  processo  de  ensino  na  escola  em  todas  as  suas 

modalidades.  Cada  modalidade  de  ensino,  seja  educação  infantil,  ensino 

fundamental,  ensino  médio  e  também  ensino  superior,  possui  características 

especificas de cada realidade e depende muito da maneira como o professor efetiva 

vínculos  com  esse  aluno  para  que  proporcione  um  ensino  ativo,  participativo  e 

satisfatório da disciplina que ministra. 

O professor é o mediador do saber elaborado e ele cria condições para que o 

seu aluno construa o conhecimento. O docente, mas que  simplesmente trabalhar 

com um conteúdo predeterminado,  tem que saber  das necessidades dos alunos 

para poder melhor  compreendê-las e possibilitar  que seus alunos não se sintam 

ameaçados e avancem no processo de aprender. Em suma, ele tem suas mãos o 

papel e a responsabilidade de fazer com que os educandos tenham para com ele 

uma relação que enriqueça cada dia o seu modo de aprender.

Freire (1996) aborda vários aspectos a respeito do fazer docente, entre eles 

aponta  que  cabe  o  professor  respeitar  os  saberes  dos  educandos  e  os 

conhecimentos  que  eles  já  possuem,  pois  esses  saberes  foram  socialmente 

construídos.  Quando  o  professor  respeita  esses  conhecimentos  ele  estará 

respeitando a autonomia do educando.

Não podemos pensar nos seres humanos como sujeitos passivos, o trabalho 

educativo tem que considerar a transformação educativa e não treinamento técnico, 

pois para Freire (1996) esta atitude é amesquinhar o que é há de fundamentalmente 

humano no exercício educativo, educar é também formar. O ensino e aprendizagem 

não existem sem a  participação dos  dois  sujeitos,  que  são os professores  e os 

alunos. O trabalho não depende exclusivamente do professor e nem somente dos 

alunos. Os papeis são diferentes mas, ambos aprendem, tanto quem está ensinando 



quanto quem está aprendendo.

Ao saber docente cabe também um pensar certo, que envolve um movimento 

dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Partindo disto, o professor 

deve propor, no contexto da sala de aula, uma relação em que ele e o aprendiz 

pensem certo. Para Freire (1996), esse pensar certo supera o pensar ingênuo e tem 

que ser produzido juntamente entre aprendiz e professor.

Para que o trabalho docente seja eficaz, o professor como agente que faz a 

mediação  dos  conhecimentos  ter  uma  reflexão  crítica  de  suas  práticas.  Dessa 

maneira perceberá as razões porque são assim e será capaz de mudar quando for 

necessário.

 O trabalho do professor com seus alunos se constrói a partir de vários fatores 

para  que  a  prática  educativa  seja  transformadora.  O  aprender  é  um  processo 

constitutivo  que  surge  nos  educandos  na  medida  em  que  eles  transformam 

pensamentos anteriores e refletem e fazem comparações sobre a realidade.

Procurando,  então,  compreender  melhor  a  importância  desta  relação, 

consultamos,  como já indicamos anteriormente,  alunos de ensino médio de uma 

escola pública. 

No próximo capítulo apresentamos os resultados de nossa coleta de dados e 

nossa analise e discussão sobre a relação professor e aluno na visão dos próprios 

alunos. A consulta aos alunos teve como objetivo conhecer o que eles entendiam, o 

que pensavam, como percebiam e qual era a importância que atribuíam à relação 

professor e aluno dentro da sala de aula.  



3.  A RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA

A coleta  de  dados para  pesquisa  foi  realizada em uma escola  pública  da 

região norte de Londrina, que atende ao ensino fundamental  e ao ensino médio. 

Procuramos analisar, na percepção dos alunos, se eles consideravam importante ou 

não ter um bom relacionamento com os professores dentro da sala de aula e se este 

fator de alguma forma influenciava em sua aprendizagem.

A coleta de dados foi feita com 48 alunos, de ambos os sexo,s do 2° ano do 

ensino médio. A consulta foi realizada por meio de um questionário, contendo duas 

questões, que nortearam a discussão (APÊNDICE). 

A primeira  questão  foi  a  seguinte:  Você considera  importante  ter  um bom 

relacionamento com o professor dentro da sala de aula contribui para o aprendizado 

da  disciplina  ?  Dos  48  estudantes  todos  sem  exceção  assinalaram  sim  como 

resposta.  Dessa  forma,  já  podemos  constatar  que  eles  acreditam  que  o  bom 

relacionamento contribui para o melhor desenvolvimento de suas capacidades no 

contexto escolar.

Para  buscarmos  um  entendimento  mais  amplo  da  exposição  feita  pelos 

alunos, nessa primeira questão, identificamos unidades de análises das respostas. A 

unidade  que  mais  apareceu  nas  considerações  dos  alunos  foi  facilidade  de  

aprender.  Os  estudantes  argumentaram  que  a  boa  relação  com os  professores 

resulta numa facilidade maior em aprender os conteúdos trabalhados em sala de 

aula. Consideramos as seguintes respostas:

Se nos dermos  bem com nossos  professores,  o  aprendizado fica 
mais fácil,  porque se gostarmos dele, a matéria fica mais legal,  o 



nosso interesse nela só tende a crescer (A9).

Sim. Porque nós conseguimos aprender mais e quando o professor 
se relaciona bem com o aluno a aula não se torna cansativa e fica 
até mais fácil de compreender o conteúdo (A11).

Sim.  Se  o  aluno tem um bom relacionamento  com o professor  a 
matéria com certeza fica bem mais fácil de entender (A13).

Porque  assim  facilita  o  modo  de  aprendizagem  entre  os  alunos 
(A25).

 Como  vimos,  os  alunos  foram  bem objetivos  nas  respostas  que  deram, 

afirmando que o bom relacionamento se faz importante para conseguir desenvolver 

melhor a capacidade de aprender, criando, assim, um entusiasmo pelo conteúdo e 

propiciando a sua compreensão de forma mais fácil.  No modo de ver dos alunos 

consultados, uma matéria que consideram difícil pode ser mais bem compreendida 

dependendo das condições de relação com que o professor tem com seus alunos. 

Nesse aspecto podemos nos remeter a Deiro, quando afirma:

[...]  é  preciso  saber  criar  um  ambiente  ou  um  atmosfera  de 
segurança, de paz de maneira que os alunos possam sentir que aqui 
se deve trabalhar,  mas o ambiente é bom. Uma matéria pode ser 
difícil e exigir muita atenção e esforço, mas isso não significa que se 
deva estar tenso na classe... (Deiro apud Morales 1995, p.56).

Os depoimentos dos alunos revelam que estes valorizam a boa relação entre 

professor  aluno  destacando  que  esta  é  geradora  de  respeito  mútuo  e  de 

expectativas positivas, reforçando a importância do bom relacionamento na sala de 

aula. Muitos evidenciaram que, a forma como se relacionam dentro da sala de aula 

pode criar subsídios para entender melhor o conteúdo, podendo então ter um maior 

respeito e compreensão de ambas as partes, favorecendo assim um trabalho mais 



prazeroso, sem conflitos e com expectativa positivas. 

Por  outro lado,  se essa relação não for  boa,  os alunos passam a não se 

interessar  pela  matéria,  delineando  assim  vários  conflitos  na  sala  de  aula. 

Destacamos alguns exemplos:

Porque se você não tiver um bom relacionamento com o professor, 
você passa a não gostar da matéria que ele atua, E acaba não tendo 
um bom aprendizado (A6).

Porque se  não  tiver  um bom relacionamento  com os  professores 
dentro da sala de aula, ai não aprende a matéria, passa a não gostar, 
se interessar  pela  matéria  e  também passa a  não gostar  e  a  ter 
conflitos com o professor (A10).

Pois  com a ajuda do professor  podemos aprender  mais,  um bom 
relacionamento é importante, pois a respeito entre aluno e professor 
se não haver isso só brigas, brigas (A18).

Outro aspecto que chamou atenção, nas justificativas dos alunos em relação 

ao tema relacionamento professor-aluno, foi o dialogo como determinante para essa 

relação na sala  de aula.  Freire  (1996)  nos  alerta  que para que o conhecimento 

verdadeiro seja construindo com um processo ao longo da educação, o professor, ao 

entrar  na  sala  de  aula,  deve  estar  aberto  às  indagações  à  curiosidade  e  às 

perguntas dos alunos, ele deve ser investigador e curioso e instigar o conhecimento 

em momentos de busca. 

O professor, para ter uma boa prática educativa, deve estar disposto a ouvir, a 

dialogar  fazer  da  aula  um  espaço  aberto  de  liberdade,  de  falar,  debater  e 

compreender o que os alunos querem, trocar experiências, estimular e incentivar a 

aprendizagem,  pois  para  Freire  (1996),  ensinar  não  é  transferir  informações.  A 

prática  docente  também exige  do  professor  para  com o  aluno  o  respeito  a  sua 



autonomia, possibilitando coerência no saber que ele traz consigo para escola. Este 

respeito  que  o  educado  necessita  exige  do  professor  uma  reflexão  crítica 

permanente da sua prática, na qual o professor avalia seu fazer.

Tendo como base que em todas as relações humanas se faz importante uma 

comunicação saudável para o bom convívio da vida escolar, consideramos, nesta 

unidade, os seguintes depoimentos:

Sim, porque assim ele não fica como um ditador na sala e da chance 
dos alunos expressarem suas opiniões (A19).

Pois tendo um bom relacionamento com o professor fica mais fácil 
para tirar as duvidas e até discutir o assunto na aula (A28).

Porque,  às  vezes  o  professor  chega  à  sala,  enche  o  quadro  de 
coisas, manda procurar as respostas no livro e no final do bimestre, 
manda estudar as respostas como revisão para fazer a prova e, às 
vezes, nem chega a corrigir  as respostas. Então,  eu acho que se 
houvesse  um  dialogo  entre  professor  e  aluno,  poderia  ter  um 
rendimento maior tanto para o aluno em ter entendido, quanto para o 
professor ter passado um pouco do seu conhecimento (A31).

Nesse ponto, podemos ver que os alunos demonstram, em suas falas, que o 

relacionamento entre educador e educando favorece além de um aprendizado mais 

facilitado  como  observamos  na  categoria  anterior,  como  também  esse 

relacionamento  cria  mecanismos  que  possibilitam  um dialogo  mais  contundente, 

vinculando, dessa maneira, a um trabalho de ensino aprendizagem melhor. Muitos 

professores estão tão alheios ao aprendizado de seus alunos,  o que torna suas 

aulas  mecânicas  sem  motivação  e  sem  objetivo  e  os  alunos,  como  podemos 

observar  na  fala  do  aluno 31,  estão  captando  a  mensagem de que o  professor 

transmite não dando importância ao conteúdo como deveria. O aluno coloca muito 



bem  em  sua  fala  que  isso  não  contribui  em  nada  para  sua  formação,  que  se 

houvesse um dialogo entre aluno e professor, o modo como o trabalho pedagógico é 

feito seria mais eficaz e proveitoso tanto para o aluno quanto para o professor.

Se o professor pensa de maneira diferente do aluno, não procurando 
integrar-se  no  grupo  dos  alunos,  evitando  o  diálogo,  a  aula  se 
apresentará,  apenas  como  um  conjunto  de  pessoas  submissas, 
indiferentes ou indisciplinadas.  O professor  monopolizará a função 
docente, abarcando as iniciativas dos alunos, concentrando em sua 
pessoa  as  atenções  de  todos,  conduzindo  os  alunos  à  total 
passividade (Hillal,1985, p. 41).

Em vista do que ressaltamos até o momento com base nas respostas dos 

alunos consultados e por meio da literatura pedagógica percebemos que o diálogo é 

de  extrema  relevância  para  essa  temática  e  deve  se  fazer  presente  no 

relacionamento entre professores e alunos. Como nos ensina Freire (1998), ensinar 

exige disponibilidade para o diálogo e uma abertura ao mundo e aos outros, pois isto 

possibilita uma relação dialógica entre professores e alunos.

 O saber escutar é outro aspecto apontado por Freire (1996), como um saber 

necessário á prática docente. O saber escutar que ele fala não é apenas ouvir o que 

outro diz e deixar pra lá, mas significa a disponibilidade permanente por parte do 

sujeito que escuta à fala do outro, ao gesto do outro e à diferença do outro.

Partindo disso saber escutar não se limita a mudar concepções a partir do 

que os outros dizem ou pensam. O verdadeiro escutar não diminui nada na pessoa 

que  fala  ou  escuta,  pois  você  tem a  capacidade  de  discordar  de  se  posicionar 

através do que está sendo dito, é saber respeitar a diferença do outro.

Ser professor exige inúmeros saberes para prática educativa é um deles é 

querer  bem  os  educandos.  Na  verdade,  esse  querer  não  está  relacionando 



puramente a afetividade, mas a relação que o educador tem com seus educandos, 

na qual cria um compromisso entre ambos, pois não se deve avaliar um aluno por 

um bem querer maior ou menor que se tenha por eles,  mas “também não serei 

considerado  um  bom  professor  quanto  mais  severo,  mais  frio,  mais  distante  e 

‘cinzento’ me ponha nas minhas relações com os alunos” (FREIRE, 1996, p.159-

160).  Querer  bem na  concepção  de  Freire  (1996,  p.160)  significa  “disposição  à 

alegria de viver. Justa alegria de viver, que, assumida plenamente, não permite que 

me transforme num ser ‘adocicado’ nem tampouco num ser arestoso e amargo”.

 Na  realidade,  a  prática  educativa  é  aquela  permeada  por  tudo  isso: 

afetividade alegria, capacidade cientifica, domínio técnico em busca da mudança.

Depois  de  examinarmos  com atenção  a  primeira  questão  para  saber  dos 

alunos o que pensavam sobre o assunto, partimos para uma segunda questão, mais 

aprofundada,  tentando coletar  dados concretos de experiências que eles tiveram 

sobre essa boa ou má relação com professores no decorrer da sua vida escolar.

A segunda questão proposta aos estudantes foi a seguinte: você teve alguma 

experiência negativa com algum professor que tenha afetado sua aprendizagem na 

disciplina?  O objetivo dessa pergunta foi tentar conhecer alguns aspectos, que na 

visão  dos  alunos,  foram  empecilhos  para  sua  aprendizagem  em  determinada 

disciplina.  Nessa  questão,  a  expectativa  era  de  que  os  alunos  se  sentissem  a 

vontade para colocar o que sentiam em relação aos professores ou a fatos que de 

alguma forma os deixaram desmotivados com o ensino e com aprendizagem.

Dos 48 alunos, 26 responderam que não tiveram nenhum tipo de experiência 

conflitante com algum professor e 22 alunos responderam que sim, que já haviam 

tido algum tipo de problema que, na sua concepção, influenciou de alguma maneira 

sua aprendizagem. Os problemas estão evidenciados nas seguintes respostas:



 Com uma professora eu não entendia o jeito de explicar, daí eu falei 
com ela e ela não gostou e eu não gostava e acho que nem ela de 
mim e discutia com ela e assim comecei a não aprender (A6).

Uma professora que apesar de explicar várias vezes não entendia e 
ela  gritava,  e  isso  me  fez  não  gostar  dela  e  não  ter  vontade  de 
aprender a matéria, pelo fato dela ser muito ignorante (A9).

Tive  varias  experiências  especialmente  com  professores  de 
matemática.  Não  sei  se  é  porque  eu  odeio  a  matéria  ou  as 
professoras são sempre chatas (A14).

O professor não explicava direito (A33).

Analisando as  falas  anteriores  dos estudantes  chegamos uma unidade de 

análise que nas variadas respostas dadas apareceu, que foi o aspecto metodologias  

utilizadas pelos  professores.  Podemos  observar  nas  considerações  feitas  pelos 

alunos que a forma como os professores conduziam as aulas deixava os alunos com 

dificuldades ou até mesmo com certo receio do que estava sendo passado a eles.

Muitas  vezes,  esses  professores  estão  tão  desmotivados,  por  diferentes 

razões que podem ser desde questões salariais até a problemas pessoais ou ainda 

por falta de comprometimento com a profissão, que acabam proporcionando para 

seus alunos uma aula não muito boa fazendo com que conflitos sejam gerados. Uma 

situação que pode ocorrer é a falta de empenho na elaboração de um planejamento 

mais bem detalhado para criar condições prazerosas para os alunos fazendo com 

que sintam que aquele conteúdo é importante para vida.

Nos depoimentos dos alunos observamos que, muitas vezes, o método ou a 

forma que o professor trabalha em sala de aula não favorecia aprendizagem de seus 

alunos. Possivelmente alguns até conseguiam a aprender, mas sabemos que cabe 

ao professor averiguar como os alunos estão percebendo a forma como está sendo 



trabalhado o conteúdo dentro da sala de aula. 

Os  professores  não  podem  esquecer  que  os  alunos  são  constantemente 

avaliados  por  meio  de  exames,  provas,  trabalhos  entre  outros  meios,  mas,  eles 

também avaliam o  trabalho  docente  realizado.  Acreditamos  que  o  entendimento 

desta  questão  é  primordial  para  um  bom  andamento  do  processo  de  ensino 

aprendizagem aliado a outro aspecto, já mencionado, que é o dialogo, que deve 

sempre se fazer presente para que não haja impedimento para aprender e para se 

ter uma boa relação professor aluno dentro da sala de aula. Isto significa que 

[...]  uma das atitudes de um bom professor consiste em pesquisar 
contínua  e  ativamente  a  conveniência  e  a  aplicabilidade  de  seus 
processos.  Dá  a  cada  decisão  o  sentido  da  hipótese  de  que  o 
ambiente,  os objetivos,  a matéria,  os processos e os métodos de 
avaliação  que  está  proporcionando  levam  cada  aluno  á 
aprendizagem e ao desenvolvimento (LEMBO, 1975, p. 96).

As unidades de análise foram elaboradas a partir dos aspectos presentes nas 

respostas dos alunos que mais chamaram atenção. Outro aspecto muito destacado 

foi a respeito da falta de comprometimento dos professores. Alguns alunos relataram 

fatos que fizeram com que eles chegassem à conclusão de que, seus professores 

tinham  certo  descaso  em  relação  a  disciplina,  como  podemos  verificar  nos 

depoimentos a seguir:

A professora de biologia, pois ela é muito atrapalhada, ela tem várias 
turmas para dar aula e além de tudo já passou nota errada, a sorte 
foi  que ela percebeu.  Ela  só grita,  xinga e é muito  mal  educada, 
ninguém gosta dela aqui na sala ( A18).

A professora de sociologia, nós acabamos discutindo e ela acabou 
dando zero no meu trabalho de 30 pontos (A25).



O professor começou a explicar a matéria, porque antes ele só sabia 
ler jornal (A32).

Considerando o que os alunos nos descreveram, chama muito a atenção a 

forma como eles vêem os professores. Muitas vezes, acreditamos que os alunos são 

alheios ao que está acontecendo na sala de aula mas, assim como os professores, 

os  alunos  também  observam de  maneira  critica  como  o  processo  de  ensino  e 

aprendizagem é configurado. 

No  caso  do  Aluno  18,  por  exemplo,  ele  mostra  sua  revolta  porque  sua 

professora  não  tem  a  responsabilidade  com  as  formas  avaliativas  que  propõe, 

criando confusão com os alunos. Outro ponto, que consideramos muito importante 

nessa fala, é quando ele relata que o professor tem varias turmas, dando a entender 

que talvez isso seja um dos fatores que influenciam essa falta de comprometimento 

com a matéria de ensino. Esta questão nos remete às condições de trabalho do 

professor, que sabemos não ser favorável em nossa realidade educacional e que 

podem,  aliadas  a  outros  fatores  pessoais,  acarretarem  dificuldades  no  trabalho 

docente.

Há  inúmeros  estudos  que  falam  sobre  as  características  de  um  bom 

professor, como devem ser? Como devem trabalhar? O que devem proporcionar aos 

seus alunos para que cheguem ao objetivo desejado? Este é um problema muito 

difícil  de  se  falar  pois  o  professor,  assim  como outro  profissional  qualquer,  tem 

dificuldades, medos e incertezas. Não devemos idealizar o professor como se fosse 

um Deus, sem defeitos, seres prefeitos, mas o profissional da educação deve ter em 

mente que tem um papel diferenciado na vida das pessoas que estão educando.

Até os dias de hoje, assim como também ocorreu desde a institucionalização 

da escola, temos dificuldades e desafios para ser superados.  Não estamos aqui 



dizendo que o professor seja o único responsável para uma educação de qualidade 

e eficaz, mas acreditamos que o professor seja um dos principais agentes para essa 

educação tão desejada. Ele deve propor, fazer a diferença e inovar no que tange ao 

seu trabalho dentro da sala de aula. 

O professor inovador vai desafiar a maneira ‘certa’, transmitida pela 
administração. Em muitos casos, o professor que tenta proporcionar 
condições  apropriadas  de  ensino  para  seus  alunos  está, 
honestamente, tentando provocar uma mudança na política escolar 
(LEMBO, 1975, p. 96).

Considerando tudo que foi apresentado nesse capítulo de análise dos dados 

sobre  a  importância  da  relação  professor  aluno  no  ensino  e  na  aprendizagem, 

concluímos  que  essa  interação  é  pertinente  e  importantíssima  no  trabalho 

pedagógico  dos  professores  dentro  da  sala  de  aula.  Pudemos  constatar,  pela 

percepção  dos  alunos,  importantes  protagonista  nesse  processo,  que  uma  boa 

relação entre educador e educando se faz necessária. Considerando o que disse 

Hillal, (1985, p.39), 

Se o  professor  realmente deseja ser  um educador,  deve procurar 
criar  em  classe  uma  situação  ajustada  ao  desenvolvimento  dos 
alunos, como as relações em aula, evitando antecipar julgamentos, 
procurando ser receptivo, fazendo- se compreender tanto na matéria 
que leciona quanto na pessoa em si. Procure compreender o mundo 
do aluno, vendo as coisas como ele vê, a fim de poder chegar até 
ele.  Considere  e  compreenda  a  educação  como  uma  atividade 
construtiva e criativa.  Procure entender  a si  mesmo e aos outros, 
conscientizando- se do que pensa e sente. 

Nesse sentido, o ensino de médio, foco da nossa pesquisa, é uma etapa onde 

os alunos estão em fase de procurar  descobrir  o  que realmente  querem para o 

futuro.  Em vista disso,  os professores dessa modalidade de ensino devem estar 



atentos para a formação humana desses jovens. Os professores, em muitos casos, 

estão na sala de aula apenas para transmitir um único conhecimento de matemática, 

física ou química, esquecendo-se que estão formando pessoas. O professor, além 

de ser  profissional  que trabalha com um determinado conhecimento,  tem de ser 

primeiramente um educador, procurando entender o mundo que o aluno vive. Com 

estas considerações finalizamos nossa discussão sobre as respostas que coletamos 

junto aos alunos. A relação entre professor e aluno é um tema que ainda tem muito a 

ser discutido pela área da educação, da psicologia e da formação de professores, 

mas, acreditamos que muito se tem avançado na abordagem de questões que no 

passado não eram colocadas tão em evidência.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente  trabalho  teve  como objeto  de  estudo  compreender  a  maneira 

como os alunos de ensino médio percebem a relação do professor com eles e, se 

esse  aspecto  tem  influencias  positivas  ou  negativas  no  seu  processo  de 

aprendizagem.  Entendemos  que  esse  fator  tem uma grande  importância  para  o 

aprendizado  do  aluno  dentro  da  sala  de  aula.  O  professor  é  o  mediador  do 

conhecimento sistematizado e tem de possibilitar variadas situações para que seu 

aluno consiga chegar ao aprendizado necessário. Seu papel é de nortear os alunos 

criando  assim  um  caminho  satisfatório  e  motivador  para  que  os  educandos  se 

interessem pelo conteúdo apresentado. Por isso, a isso a relação do professor com 

o aluno deve ser boa para facilitar a comunicação dentro da sala de aula.   

Nesse sentido, o problema levantado foi: De que maneira o aluno de ensino 

médio  da  escola  pública  percebe  as  influencias  positivas  e  negativas  do 

relacionamento  entre  professor  e  aluno  no  seu  processo  de  aprendizagem? 

Partindo da análise das respostas coletadas, conseguimos chegar ao resultado de 

que, na percepção dos alunos do ensino médio da escola que foi campo de nossa 

investigação, a relação que eles possuem com o professores influenciam sim no seu 

aprendizado, tanto em aspectos positivos quanto negativos. Os alunos conseguem 

perceber esse fator no dia a dia do relacionamento com professor, dentro da sala de 

aula, tanto na forma como o professor demonstra interesse ou não pelos educandos 

como nas práticas avaliativas, nas metodologias utilizadas e até mesmo na interação 

com o grupo na aula.

Partindo  da  problemática  levantada,  procuramos  alcançar  os  objetivos 

propostos.  Um dos objetivos era analisar  as influências  positivas e negativas do 



relacionamento entre professor aluno no processo de aprendizagem segundo alunos 

de ensino médio da escola publica. Acreditamos que isso foi possível na medida que 

os alunos responderam de maneira objetiva o questionário utilizado,  possibilitando 

verificar   a  percepção deles  sobre  as  influencias  dessa  relação no  processo de 

ensino  aprendizagem.  Em cada resposta  dada  vimos  que  os  estudantes,  à  sua 

maneira,  indicam que essa  relação com o professor,  seja  ela  boa ou  ruim,  tem 

influencias na sua vida escolar. Aprofundamos também nosso conhecimento sobre a 

importância  do  bom  relacionamento  professor  aluno  no  processo  de  ensino 

aprendizagem através  dos  autores  consultados  e  também da  coleta  de  dados.  

Consideramos que alcançamos o objetivo de aprofundar os conhecimentos 

sobre  temática  abordada  apesar  de  que  há  muito  ainda  a  ser  aprendido. 

Conseguimos também através de todo trabalho, mais precisamente na análise dos 

dados,  alcançar  o  objetivo  de  identificar  as  influências  positivas  e  negativas  do 

relacionamento professor aluno na aprendizagem. Isto foi possível, na medida em 

que os alunos, ao justificarem sua respostas, puderam descrever tanto influencias 

boas ou ruins e argumentar sobre elas, permitindo, deste modo, que pudéssemos 

identificar  que  fatores  eram  esses  que,  na  visão  dos  alunos,  dificultavam  a 

aprendizagem.

Neste estudo, também procuramos destacar e analisar aspectos relevantes 

que demonstrassem a importância do relacionamento professor e aluno no processo 

de ensino aprendizagem. Pudemos observar, por meio das justificativas dos alunos 

que,  além de  argumentos  ligados  a  pergunta  proposta,  eles  apontaram também 

outros  pontos  importantes  para  que  esse  relacionamento  seja  satisfatório  na 

educação escolar.



Consideramos  também  que  não  podemos  centralizar  no  professor  toda  a 

responsabilidade para que um ensino com um bom relacionamento entre os atores 

aconteça. São muitas as situações que condicionam o trabalho do professor e as 

exigências são crescentes. Além de interagir com os alunos, colegas e direção, deve 

atender  às  novas  demandas  como  o  domínio  de  tecnologias,  a  abordagem  de 

assuntos diversos como saúde, sexualidade, meio ambiente, educação no trânsito, 

entre outros.

As condições de trabalho do professor brasileiro são precárias e fazem parte 

das questões conjunturais do sistema educacional brasileiro. Muitos destes aspectos 

como organização  dos  horários,  do  espaço  físico,  da  oferta  de  materiais  ou  do 

número de alunos e turmas, afetam a qualidade de seu trabalho. 

Enfatizamos, portanto, que não consideramos que o professor seja o único 

responsável  para  uma educação de qualidade  e  eficaz,  mas acreditamos que o 

professor  seja  um  dos  principais  agentes  para  essa  educação  tão  desejada 

aconteça. É ele quem deve propor, fazer a diferença e inovar procurando sempre 

estabelecer  um  bom  relacionamento  com  seus  alunos  possibilitando  assim  um 

ambiente favorável de aprendizagem. 

A partir da realização do trabalho pudemos perceber as grandes contribuições 

pra nossa formação, como docente e como profissional da área da educação. Outro 

ponto importante diz respeito ao crescimento e amadurecimento como acadêmica do 

curso  de  pedagogia.  Observamos  que  o  trabalho  possibilitou  nosso  progresso, 

desenvolvendo um olhar mais apurado a respeito do assunto, assim como de outros 

que  surgiram  pelo  caminho.  O  processo  de  pesquisa  como  um  todo  foi  um 

aprendizado importantíssimo, pois ele ofereceu condições para que nascesse um 

profissional pesquisador que, mesmo iniciante, pode buscar, através da pesquisa, 



entender a realidade e temáticas que se fazem importantes no campo educacional.  

Acreditamos que o trabalho realizado, foi de muita relevância para esclarecer 

duvidas e reforçar o pensamento que já tínhamos anteriormente,  confirmando as 

nossas expectativas em relação ao tema abordado. A pesquisa foi necessária, tanto 

para  nossa  formação  como  docente  como  também  de  pesquisadora.  O  estudo 

interessa a todos que atuam na área da educação, pois ele traz uma reflexão sobre 

como os professores podem agir de maneira que seu trabalho dentro de sala de aula 

se torne cada dia melhor, criando mecanismos favoráveis para o desenvolvimento 

de sua profissão docente.

No  desenvolvimento  do  trabalho,  tudo  ocorreu  conforme  o  cronograma. 

Fomos bem recebidos pela escola e pelos alunos e o trabalho se concretizou de 

acordo com o esperado.  Estamos conscientes dos limites e fragilidades que são 

inerentes à toda pesquisa, mas indicamos que uma questão que o estudo não se 

propôs  e  que,  portanto,  não  atendeu,  mas  que  pensamos  ser  importante,  é  a 

respeito  de  os  professores  também  serem  consultados  sobre  essa  temática, 

fazendo, dessa forma, um paralelo e uma comparação com a visão dos alunos para 

com a dos docentes.  Acreditamos que se isto fosse feito resultaria num trabalho 

mais abrangente, mas, isso ainda pode ser feito posteriormente.

Neste momento devemos revelar que a realização do trabalho trouxe muita 

satisfação pois possibilitou confirmar nossas expectativas a respeito da importância 

da  relação professor  aluno no processo de ensino  e  aprendizagem assim como 

conhecer  novos  olhares  sobre  essa  abordagem,  o  que  só  fez  aumentar  nossa 

certeza de que o tema é de extrema relevância para área da educação.
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APÊNDICE



Questionário de consulta aos alunos

Caro(a) colega,

Este questionário faz parte da minha coleta de dados para a realização do meu TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso), no curso de Pedagogia da UEL, que desenvolvo 

sob orientação da Professora Maura M. Morita Vasconcellos, cujo título é A relação 

professor  aluno:  influências  positivas  e  negativas  no  processo  de  ensino 

aprendizagem.  O objetivo é discutir e analisar as influências positivas ou negativas 

do relacionamento entre professores e alunos no processo de ensino aprendizagem, 

segundo  a  visão  dos  alunos  de  ensino  médio.  Para  tanto,  agradeço  sua 

colaboração, que é muito importante.

 

Comprometo-me a manter total anonimato em relação aos seus dados assim como 

lhe asseguro o direito de, a qualquer momento, retirar seu consentimento para uso 

das informações coletadas.

Em         /        / 2010

Idade             Sexo                               Série

1-Você considera importante ter um bom relacionamento com o professor dentro da 
sala de aula contribui para o aprendizado da disciplina?

(   ) sim  (   ) não
Justifique sua resposta.



2- Você teve alguma experiência negativa com algum professor que tenha afetado 
sua aprendizagem na disciplina?

(   )sim   (   ) não
Em caso positivo justifique sua resposta.


