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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo abordar a relação professor – aluno 

nas séries iniciais e suas implicações no processo de ensino aprendizagem. No intuito de analisar 

como se processa essa relação realizei uma pesquisa teórica seguida de conversas e entrevistas com 

alunos\ as e professores, em que se pesquisaram juntos aos mesmos, como seria essa relação na 

visão do aluno e também do professor. Pude perceber durante minhas pesquisas que existe uma 

cobrança muito grande do professor, como se ele fosse o único responsável pela educação do aluno. 

Palavras chaves: afetividade, aprendizagem, aluno e professor.
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Não há educação sem amor.

O amor implica luta contra o egoísmo.

Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode 

educar.

Não há educação imposta, como não há amor imposto.

Quem não ama não compreende o próximo, não o respeita.

Não há educação do medo.

Nada se pode temer da educação quando se ama.

Paulo Freire
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INTRODUÇÃO

Durante minha caminhada no curso de Pedagogia de Angra dos Reis, sempre tive 

contato direto com a prática escolar, pois, nosso prédio que foi cedido pela prefeitura ficava numa 

escola Municipal. Ali tive o privilégio de ter bons professores que relacionavam teoria a prática. Por 

isso, estava sempre tendo que realizar  atividades nas escolas com os alunos e seus professores, 

colocando em prática os conteúdos estudos no curso.

Neste contexto estranhei muito a questão da afetividade quando observa a relação 

professor x aluno em sala de aula.  Percebi que os professores mais rígidos na disciplina e que 

cobravam  mais  eram  amados  pelos  seus  alunos.  Enquanto  outros,  com  uma  postura  mais 

distanciada afetivamente, não recebiam a mesma atenção por parte dos alunos.

Como futura educadora, o que mais me incomoda neste cenário em que se encontra a 

educação hoje é a relação professor x aluno. Então, resolvi pesquisar sobre este assunto. Ou seja, o 

relacionamento afetivo na sala de aula e como ele pode influenciar na aprendizagem do aluno.

 Ao escolher o referido assunto como tema da minha pesquisa, tentarei responder 

algumas  indagações,  que  ao  longo  do  curso  e  da  minha  vivência  de  escola  permearam  meus 

pensamentos.

Muitos trabalhos têm sido realizados na área da Educação e na maioria, colocando o 

professor como o único responsável por esta relação,  como se essa ela dependesse somente do 

professor.

Como futura Pedagoga, encontrei no tema A afetividade como fator fundamental no 

processo de ensino aprendizagem  um grande desafio para os que, como eu, pensam na educação 

como um todo.

Hoje, com a sociedade exigindo que a escola se insira cada vez mais: na vida pessoal 

dos alunos, nos seus problemas, em sua realidade... contribui para que o papel do professor vá além 

da sala de aula, colocando-o como único responsável pela formação do aluno em todos os aspectos.
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 Porém, sabemos que a escola não é o único lugar onde acontece a educação. Somos 

educados a  todo o momento  no cotidiano de nossas vidas,  em casa,  no clube,  na igreja  e  etc. 

Segundo Neidson Rodrigues  “A escola  é  uma instituição  social  e,  como tal,  está  inserida  na  

história. Ela é uma instituição que sofre influência e influencia aquilo que acontece ao seu redor.”

 Antigamente esse fator não era considerado. Hoje em dia a maioria das escolas e 

corpo docente tem levado tudo isso em conta. Para Cunha (2004, p 24) “O professor com relação à  

escola é, ao mesmo tempo, determinante e determinado". Continua o autor esclarecendo que: "  

Assim como o modo de agir e de ser, recebem influencia do ambiente escolar, também influencia  

este meio ambiente". (p.24)

Sabemos  que  o  professor  tem  um  papel  fundamental  e  significativo  na  relação 

professor x aluno e que é no ambiente escolar, principalmente na sala de aula, que o aluno poderá se 

desenvolver em diferentes áreas: cognitiva, afetivo-emocional, motora, social e profissional. 

Percebo que todas  as  áreas  de conhecimentos  devem ser  muito  bem trabalhadas, 

porém tendo em vista que a escola é o lugar onde aprendemos a ser mais humano, onde os alunos 

terão oportunidades de construir outra lógica social e é neste contexto que acontece o encontro e a 

convivência entre professor e aluno. Vejo a importância  de trabalhar  um pouco mais a área de 

conhecimento que é o afetivo-motor que compreende entre outros aspectos o conhecimento que o 

aluno terá de si mesmo e que servirá como base para ele se situar no mundo. Abrindo espaço para 

que se trabalhe e expresse diferentes emoções, tais como: tristeza, alegria, raiva, amor, respeito, 

carinho, atenção, união, solidariedade, competitividade, liderança.

Sendo assim, a escolha deste tema visa uma contribuição para a discussão entre os 

educadores que acreditam que  através da educação poderemos melhorar este país.

Sabemos  que  o  bom relacionamento  entre  professor  x  aluno  contribui  para  uma 

melhor  aprendizagem,  deste  modo  este  trabalho  tem  como  objetivo  desvendar  o  âmago  desta 

relação diante dos problemas educacionais, buscando com isso uma reflexão acerca do processo de 

construção da aprendizagem, especificamente compreender  como uma boa relação afetiva entre 

estes pares pode melhorar a aquisição do saber.

Este trabalho está estruturado em primeiro lugar na metodologia empregada nesta minha 

pesquisa onde procurei abordar alguns conceitos sobre afetividade, falando um pouco do ambiente 

de sala de aula.
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As partes seguintes procuram mostrar o professor na visão do aluno do 5º ano, e 

quem é o professor de hoje no contexto em que vivemos, tendo a responsabilidade não só de ensinar 

conteúdo, mas também educar em todos os sentidos.

Por fim, na conclusão procuro analisar e dar o meu parecer sobre o tema em geral. 

CAPÍTULO I

A ESCOLA HOJE

A escola  é  vista  como um refúgio,  um lugar  aprazível  onde as  crianças  aprendem 

enquanto  brincam  e  precisam de  afeto  enquanto  se  formam  cidadãos.  Principalmente  entre  as 

famílias pobres, a escola é vista como a esperança de um futuro melhor para o filho, diferente da 

situação atual dos pais.

A escola aparece relacionada ao futuro, como se o presente fosse um tempo de infinita 

espera.  Entretanto,  como tempo de prazer  e  de fuga,  o recreio é  vivido no presente na escola. 

Tonucci (1997) argumenta que é fundamental às crianças terem direito ao hoje, ao presente. No 

entanto, também observa que a criança só tem direito ao futuro com base no cidadão que ele será.  

Corsaro e Molinari (2005) definem a rotina como um grupo de atividades produzidas 

coletivamente, recorrentes e previsíveis, e a consideram importante porque oportuniza às crianças e 

aos adultos a garantia de pertencimento a um grupo social. Todavia, Barbosa (2000) alerta sobre a 

diferença entre cotidiano – o tempo vivido – e a rotina – a organização do cotidiano. A autora 

(BARBOSA, 2000) assume as antinomias criadas em torno do conceito de rotina e a necessidade de 

superá-las, com vistas a se pensar em uma ação pedagógica complexa, movida pela tensão e não 

pela contradição. Obviamente a rotina exige repetição, o que é importante para a organização das 

crianças e adultos na escola. Contudo, é necessário a tensão e o equilíbrio entre o tédio e o novo, 

argumento também defendido por Barbosa (2000).

Todavia, de modo geral, as crianças gostam das suas escolas e os motivos para isso 

variam, principalmente porque dependem da avaliação que fazem das relações estabelecidas com os 

adultos  e  com os  seus  pares.  As  disciplinas  são  gostadas  ou  abominadas  com base  nos  laços 

construídos com os professores responsáveis pelo ensino dessas. 

As fases da vida se diferenciam porque estão em relação e não porque estão separadas. 

Só é possível identificar a infância porque esta é atravessada pelas outras gerações. 
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As crianças mostram as relações estabelecidas com pares em diferentes contextos, sendo 

que na escola isso se torna mais evidente pela própria classificação das crianças por faixa etária. A 

noção de amizade surge com a idéia de atividades compartilhadas em espaços-tempos específicos 

da escola, como o pátio e o recreio. 

Definições  sobre  amizade  aparecem de  diferentes  modos nos  relatos  das crianças  e 

muito  dependem das  experiências  imediatas,  que  são  por  elas  usadas como  exemplos.  Muitos 

entendem que amigos contam segredos e confissões uns aos outros, e nesse caso, ela elege uma das 

amigas como a melhor porque não só confia nela, mas ela “brinca direitinho” e “se comporta”. 

Tentando  diferenciar  a intensidade  das  relações  com  os  seus  pares,  outros  fazem  questão  de 

caracterizar o que significa ser amigo e ser colega, sendo a última relação mais impessoal e consiste 

somente na convivência na sala de aula.

O recreio é a categoria espaço-temporal que mais aparece nos relatos das crianças como 

facilitador  do  encontro  com  os  amigos.  Para  todas  as  crianças  o recreio  é  um  dos  melhores 

momentos do dia, senão o melhor, enquanto a sala de aula aparece como o oposto, o lugar e o 

tempo de ouvir os professores. O espaço é dividido de acordo com os comportamentos esperados 

das crianças e acabam se transformando em dicotomias. 
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CAPÍTULO II

AFETIVIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

A criança é dotada de facilidades e liberdades de criação, já o adolescente, com todas as 

transformações  biológicas  e  emocionais  associadas  ao  convívio  social  mais  exigente,  passa  a 

desvincular-se  do  espírito  criativo  dando  lugar  aos  complexos  pessoais  que  limitam  seu 

desenvolvimento,  se  não  forem  cativados  para  a  continuidade  do  processo  criativo.  A  escola 

contribui para esse retrocesso à medida que afunila a liberdade dos alunos ao longo dos anos que 

estes passam frequentando-a e tendo que sucumbir às penalidades do sistema se o comportamento 

não estiver de acordo com os padrões estabelecidos.

Em sala de aula, o aluno muitas vezes sente-se ameaçado pelas notas que o professor 

possa lhe atribuir. Em trabalhos individuais ou mesmo em grupo, há competição entre os alunos 

para destacarem-se diante do professor, às vezes gerando conflitos entre os colegas de turma ou 

entre turmas diferentes e isso tem que ser trabalhado pelo professor para que seja saudável.

Já  nas  atividades  e  projetos  extracurriculares,  o  aluno  participa  sem  o  clima  de 

competitividade,  apenas  por  participar,  por  colaborar.  Não  que  a  competição  não  possa  ser 

saudável, muitas vezes até pode servir de estímulo para um bom desempenho, para uma busca mais 

aprimorada pelo saber e pelo fazer bem feito. Portanto, as atividades e projetos extracurriculares 

também podem e devem receber avaliação qualitativa por parte dos professores.

Porém, não cabem mais na escola atual, atitudes repressoras e ameaçadoras por parte 

dos professores quando o aluno não se identifica com a atividade proposta e não participa em total  

acordo com a sua expectativa. Cabe aos professores reavaliar a relevância de seu planejamento para 

estimular o interesse do aluno.
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Segundo Lembo (op.cit., p. 36):

(...) essas ameaças constituem a "pedagogia do medo" pela incompetência 
do professor. Quando ocorre na individualidade do aluno, (o que acontece), 
produz nele a vergonha, a humilhação... Quando um estudante vence, passa 
a  ser  hostilizado  por  aqueles  a  quem  venceu;  quando  é  vencido,  fica 
geralmente  magoado  com  os  que  o  derrotaram.  É  claro  que  nenhum 
processo é mais destruidor de amizades e de um relacionamento positivo 
entre  pessoas,  durante  a  infância  e  a  adolescência,  do  que  a  ênfase 
implacável que a escola atribui ao vencer.

Ao querer a transformação da sociedade para uma melhor qualidade de vida a todos e 

não  apenas  as  atividades  e  projetos  extracurriculares  podem  auxiliar  no  desenvolvimento  de 

habilidades que poderão auxiliar  o aluno a identificar-se até com uma linha de preferência  que 

poderá  despertá-lo  para  uma  possível  futura  profissão.  Não  que  a  escola  tenha  que  oferecer 

educação tecnicista em todas as instâncias, mas na escola comum, há muitas formas de aprender 

muitas  coisas  diversificadas,  de  muitas  áreas  diferentes,  sem  esgotar  nossos  alunos  com 

metodologias pesadas para sua pouca experiência e perseverança.

A tecnologia  caminha muito  depressa e  a  maioria  dos  jovens  e  crianças  tem muita 

facilidade de absorver muito bem esses recursos. Portanto, faz-se necessário a atualização constante 

não apenas do professor, mas de toda a escola para inserir os alunos nesta modernidade e colocá-lo 

à altura de competir de forma justa na sociedade enquanto cidadão, sem deixar de lembrar que isso 

não é o mais importante. Toda essa tecnologia e metodologia moderna devem ser utilizadas também 

a serviço da formação do cidadão consciente, humano e crítico, com capacidade de refletir sobre a 

sua condição e dos seus semelhantes. Tornando-o disposto a participar da sociedade e não apenas 

preocupado com sua sobrevivência esquecendo-se do seu próximo.

Nas transformações que a sociedade sofre, o homem passa a ser visto conforme suas 

exigências,  tendo que atender  à demanda de produção adequada ao suprimento de profissionais 

necessários  ao  cotidiano  do sistema  de  governo  ao  qual  a  escola  encontra-se  inserida.  Porém, 

enquanto  ser  social,  o  aluno  deve  ser  estimulado  a  interessar-se  por  conhecer  as  formas  de 

socialização, interessar-se pelos problemas da sua comunidade e do mundo, estimulado à reflexão 
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crítica  dos  fatos  da  vida,  estimulado  à  busca  incessante  pelas  alternativas  de  solucionar  os 

problemas ao seu alcance, estimulado a si próprio.

Uma  escola  que  se  propõe  a  promover  unicamente  o  desenvolvimento  intelectual 

arrisca-se  a  fazer  com que o  racional  passe  a  significar  insensível.  Uma escola,  que  promove 

unicamente  o  desenvolvimento  dos  sentimentos  arrisca-se  a  fazer  com  que  sensível  passe  a 

significar irracional. A promoção do desenvolvimento de apenas um nível de aptidões, na escola, 

restringe o desenvolvimento do potencial humano e nega aos alunos a possibilidade de lidar com 

todas  as  diferentes  espécies  de problemas  humanos,  fora da escola.  As escolas  não devem ser 

centros de desenvolvimento intelectual, apenas, mas, sim, de desenvolvimento humano (Ibidem, p. 

51).

Porém,  educadores  de  todo  o  mundo  há  muito  vêm  discutindo  esta  entre  outras 

questões, para promover uma educação que respeite a formação do indivíduo enquanto ser humano 

e  não  como bem de  produção.  Neste  intento,  uma  das  propostas  são  as  atividades  e  projetos 

extracurriculares, através dos quais, se pode resgatar o processo criativo associando-o aos processos 

de socialização e de desenvolvimento tecnológico e intelectual.

Atividades e projetos extracurriculares auxiliam no desenvolvimento da autonomia do 

indivíduo enquanto dono do seu mundo e criador de sua história, uma vez que praticam de forma 

paralela as situações vivenciadas pelos adultos na vida social, laboral, familiar, etc. Em sala de aula, 

através dos conteúdos programáticos curriculares, os alunos aprendem a teoria muitas vezes sem 

significância,  dificultando  sua  compreensão  e  relação  com a  prática  do seu dia-a-dia.  Então,  a 

educação deve reunir sempre esses dois pressupostos para ser eficaz no seu objetivo de formação 

completa do ser.

Negamos a existência  ou a importância  dos problemas para os estudantes  e,  depois, 

acusamo-los de não entenderem as coisas. Quão desonestas são as escolas e que grande desserviço 

prestam, ao privarem os alunos de tantos conhecimentos, enquanto jovens e ao negar-lhes tantas das 

aptidões de que terão necessidade para desempenharem-se como adultos capazes (Ibidem, p. 25).

Neste trecho, Lembo nos relembra a importância de que a escola e os professores se 

preocupem em oferecer aos seus educandos atividades e projetos que complementem seu preparo 

para a vida e dê-lhes condições de aprender muito mais do que apenas os conteúdos sistematizados 

dos currículos escolares nacionais, estaduais, municipais ou de qualquer instituição privada.

Arroyo escreve também sobre a questão do currículo no processo de formação docente 

dizendo que: "Um projeto de currículo, de parâmetros é apenas um elemento. Há uma crença quase 

13



lógica de que o currículo faz a escola. Essa crença já está superada. O currículo tem importância 

sim, mas é a prática escolar, que introduz novas dimensões, que terminará construindo um novo 

projeto de educação" (ARROYO apud CANDAU, op.cit., p. 100).

Neste aspecto atividades e projetos extracurriculares devem permear os currículos das 

escolas de acordo com os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também de acordo com a 

real significância de sua execução. É preciso identificar quais as necessidades mais urgentes da 

comunidade e de que forma a escola pode contribuir através dos trabalhos desenvolvidos com seus 

educandos.

Uma das vantagens do projeto pedagógico extracurricular é que se a escola elaborá-lo 

cuidadosamente promoverá o senso da pesquisa em seus alunos e através da pesquisa descobrir os 

anseios e necessidades do seu povo. Não convém oferecer-lhes tudo pronto e acabado, é indicado 

lançar desafios para que busquem as respostas e formas de atuar para desenvolver as atividades 

propostas.

Demo (1993, p. 128) coloca muito bem esta questão dizendo: "(...) pesquisa funda o 

ensino e evita que este seja simples repasse copiado. Ensinar continua função importante da escola e 

da universidade (...). Quem pesquisa tem o que ensinar (...). Quem não pesquisa, nada tem a ensinar, 

pois apenas ensina a copiar (DEMO apud DACOREGGIO, 2001, p. 34).

Copiar  não  deixa  de  ser  uma  técnica  de  aprendizagem,  mas  como  todas  as  outras 

técnicas, não funcionam para todas as pessoas. Cada indivíduo tem suas próprias potencialidades e 

sua forma particular de aprender. Por esse motivo a escola deve preocupar-se em garantir no seu 

PPP – Projeto Político Pedagógico, formas diversificadas de avaliação e de desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares e extracurriculares.

Os seres humanos têm natural potencialidade para aprender. São curiosos a respeito dos 

assuntos que interferem no seu meio de vida, principalmente, àqueles que dizem respeito aos seus 

objetivos. Toda aprendizagem depende de alguns fatores tais como interesse e necessidade, que são, 

na verdade, de onde surgem significativos. Estimular o indivíduo para levá-lo à motivação é fator 

fundamental para ocorrer a aprendizagem. (RESENDE, op.cit., p. 33)

Neste tipo de aprendizagem, os alunos acabam encontrando a motivação por si própria, 

pois percebem a diferença do seu autoprogresso ao longo do desenvolvimento do trabalho e das 

atividades,  sentindo-se  capaz  e  reforçando  sua  auto-estima  a  cada  passo  conquistada  no 

cumprimento das tarefas. Percebem-se atuantes, habilidosos, criativos e é comum observarmos nos 

seus diálogos e atitudes, falas e gestos de alegria e satisfação pessoal pela criação da sua obra, por 
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mais simples que seja. E o professor deve ser sensível para perceber a importância disso para o 

aluno, policiando-se nos seus comentários, principalmente na hora de efetuar correções e ajustes aos 

trabalhos realizados, para não jogar por terra todo o esforço do aluno, podendo provocar nele um 

retrocesso de desenvolvimento social e de interesse pelos estudos.

A importância das dinâmicas de grupos sejam estas dentro do segmento da escola, do 

trabalho,  da  comunidade,  visa  à  comunicabilidade,  a  sociabilidade,  dinamicidade,  motivação, 

desperta a criatividade,  além do que injeta  no indivíduo uma satisfação interior,  acelerando sua 

capacidade individual,  atingindo os aspectos cognitivo,  afetivo e psicomotor.  O afastamento  do 

desempenho autoritário do professor e da escola é fator preponderante para despertá-lo da liberdade 

de ação e promoção dos participantes (RESENDE, op.cit., p. 157).

Tânia Zagury (2004, p. 35), em seu artigo  Relação professor/aluno, disciplina, saber, 

diz que lidando com crianças ou adolescentes, mesmo que exerça autoridade de forma democrática 

e participativa, o professor tem o direito e o dever de manter em classe as condições que permitam 

ocorrer à aprendizagem.

2.1. A família

O papel da escola é, portanto, complementar a educação que a criança e o jovem têm no 

seu cotidiano. Assim, as várias esferas que influenciam a escola têm seu papel educador, segundo 

seus interesses, mas a escola precisa ter autonomia para discernir entre os interesses daqueles em 

favor dos interesses dos próprios educandos. Tais esferas constituem os Agentes Educativos, que 

são:

 A família –  primeiro  elemento  social  que  influi  na  educação  do se  humano.  Sua 

estrutura, problemas, falta de tempo, desencontros, trato adequado, frustrações, carinho, cansaço, 

abandono, vizinhança, colegas, namoros, noivos, casamentos, comunicação via internet...

A  posição  dos  pais,  geralmente  mães,  era  semelhante  nos  diferentes  casos  e 

demonstrava a grande insegurança e a falta de familiaridade com o espaço escolar. Eram pessoas 

humildes e que entendiam ser a submissão o melhor caminho;  questionar a escola representava 

questionar a autoridade, que por sua vez era inquestionável. Essa posição está associada, também, à 

ideia de que a escola é dádiva, é um favor do governo, e por isso "os favorecidos" não podem tomar 

atitudes de exigência ou cobrança (VEIGA, op.cit., p. 75).
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 A comunidade –  a  escola  é  uma  instituição  social  e  significa  um serviço  que  a 

comunidade presta à família e a si mesma. Os recursos da comunidade são de todos. Não se vive 

nela primordialmente para defender os próprios direitos e prover o sustento, mas para colaborar 

também ativamente para o bem coletivo. O bem coletivo deve ser entendido como o bem do todo (a 

comunidade), de todos (os integrantes da comunidade) e de cada um (as pessoas individuais). Esses 

direitos não se opõem, mas se complementam. O primeiro bem comum é, sem dúvida, a educação. 

Escola  desligada  da  comunidade  e  comunidade  desinteressada  da  escola  constitui  absurda  e 

aberrações. Para garantir a obtenção dos objetivos de ambas, é mister uma estreita colaboração entre 

elas.

2.2. O fator Sócio-afetivo afinidade social.

Visto que a escola é um espaço marcado por contradições, relações de poder favoráveis 

à manutenção dos valores hegemônicos, a busca de construção da gestão democrática perpassa por 

longos  caminhos  que  precisam  ser  refletidos  numa  dimensão  acadêmica  favorável  à  sua 

compreensão.  É impossível  mudar a escola,  promover  a gestão democrática  mediante discursos 

demagógicos e populistas, quando não é possível ainda alcançar um nível de conscientização do 

papel participativo dos sujeitos e seu comprometimento com o processo de mudanças.

É  de  fundamental  importância  que  se  estabeleça  a  articulação  entre  a  escola  e  a 

comunidade que a serve, pois a escola não é um órgão isolado e suas ações devem estar voltadas 

para as necessidades comunitárias com muito trabalho, dedicação, participação para se chegar ao 

objetivo da educação que é promover o homem dentro de seu contexto social e político.

Ao  longo  deste  estudo  percebemos  a  importância  e  a  necessidade  de  se  construir 

coletivamente um projeto pedagógico da escola. Todos devem entender que a gestão democrática é 

sinônimo de projeto coletivo e  só pode ser viabilizado se o conjunto de todos os grupos que lidam 

com  a  educação-governo,  escolar  e  sociedade  –  estiverem  dispostos  a  participar  de  forma 

compartilhada,  pois ela é materializada a partir  de duas concepções: a de que é composta pela 

responsabilidade  coletiva;  e  a  de  que  depende  da  vontade  individual  de  transformar  a  própria 

consciência,  autocrítica e humildade para aceitar  a diferença como condição para o diálogo em 

conjunto.

Entende-se que foi a partir da Lei 9.394/96, art.12, inciso I, de Diretrizes e Bases da 

Educação,  que possibilitou  certa  autonomia  da escola para criar  o seu projeto pedagógico com 
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vistas  à  melhoria  a  qualidade  do  ensino.  Em  função  disso,  nós  profissionais  atuantes, 

compreendemos que somente a organização, a participação e as modificações no interior da escola, 

vinculada  ao  processo de  uma gestão  democrática,  e  que atenderá  as  perspectivas  e  desejo  da 

maioria da população articuladas no projeto pedagógico.

É  com  esse  sentido  de  comprometimento  que  nos  deixam  esperançosos  e 

compromissados com a transformação da prática educativa atual, para que resulte no crescimento 

do homem nos vários aspectos que compõem, para que possa intervir na realidade vigente.

Para que a escola democrática saia do papel e passe para uma prática faz-se necessário 

apontar caminhos que possibilitem a ampliação da teoria em cima da prática realista.

1-  A  comunidade  deve  ser  participativa  na  escola,  isto  é,  não  se  omitir  em  fazer 

colocações ou dar opiniões, que devem ser aceitas, tão logo tenha fundamentos, sejam teóricas ou 

práticas.

2- A administração escolar deve ser feita de forma que todos se sintam à vontade a 

participar, pois uma administração autoritária vai de encontro com a democracia escolar.

3-  O educador  deve  estar  sempre  em constante  busca  pelo  aprimoramento  de  seus 

conhecimentos,  para  que  possa  atuar  com  segurança  favorecendo  um  ensino-aprendizado  de 

qualidade.

4- Para que a gestão democrática se efetive nas escolas públicas é necessário antes de 

tudo uma conscientização de toda a comunidade escolar, a respeito do que é e como se faz gestão 

democrática na escola.

Concluímos que apesar das dificuldades impostas ao processo de gestão democrática, é 

possível se construir um ambiente em que cada membro da comunidade educacional sinta-se parte 

importante  do  mesmo.  Através  da  ação  verdadeiramente  político-pedagógica  do  gestor  escolar, 

atuando como um incentivador, um líder democrático que ouve e que dá oportunidade a todos os 

componentes de opinarem e decidirem as soluções adequadas às problemáticas surgidas, pois ao 

assumir o cargo deve ter a consciência de que a educação brasileira sofre com os mais diversos 

problemas e carências, portanto tem o dever de realizar uma ação comprometida, crítica e, acima de 

tudo, DEMOCRÁTICA.
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CAPÍTULO III

CONVERSA COM ALUNOS E COM PROFESSORES

3.1. MINHA PESQUISA DE CAMPO

 Minha  maior  dificuldade  para  falar  sobre  este  tema  foi  fazer  o  recorte  do  que  eu 

realmente queria expressar na minha escrita, por isso, resolvi fazer uma pesquisa onde observei 

durante alguns meses as turmas do ensino fundamental da escola Municipal, que fica próxima da 

minha  casa  e  está  temporariamente  no  prédio  da  faculdade.  A diretora  autorizou  sem nenhum 

problema para que eu fizesse minhas pesquisas naquele espaço escolar. 

Após algumas semanas, resolvi observar a relação afetiva entre professor e aluno em 

sala de aula. A turma escolhida para minha pesquisa foi a do 5º ano da parte da manhã, que tinha 

em média 30 alunos. Escolhi esta turma por causa da professora, pois, nas minhas observações tive 

a impressão de que ela era muito severa e também por achar que a turma já dominava a escrita e 

oralidade,  fator  muito  importante  para o andamento  das  minhas  pesquisas.  Achei  que teria  um 

pouco de resistência em relação à professora, mas para minha surpresa ela me recebeu muito bem 

assim como os alunos. 

 Para trabalhar com esta turma, além do meu trabalho de observação dentro e fora da 

sala de aula, tivemos três momentos onde fiquei sozinha com a turma: 

1º Momento

Para conhecer e criar um elo de amizade com a turma resolvi começar primeiramente 

com uma conversa informal onde falamos sobre diversos assuntos: sobre o que eles queriam ser 

quando fossem adultos,  se gostavam de estudar,  o que eles achavam do professor e como eles 

seriam se fossem professor.   Acredito que sob a forma de uma conversa amigável, a criança pode 

nos fornecer um testemunho direto e sincero.
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Em nenhum momento direcionei a conversa para o tema da minha pesquisa. Fato que 

foi tratado naturalmente por eles.

2º Momento

Conhecendo a turma um pouco mais e conseguindo sua confiança tive liberdade 

suficiente para pedi-lhes que fizessem uma redação com o seguinte tema  “Como eu seria se 

fosse professor.” 

Amiga, legal, carinhosa, que ajuda em tudo e que cobra tanto os deveres de 

aula como o de casa, quando o aluno precisar de mim sempre vou ajudá-los, e quando algum 

deles precisar de algum material eu darei etc., pois é assim que eu acho que uma professora tem 

que ser. (Larissa)

Eu ia ser cobradora dos deveres e ia ser muito legal e ia ajudar os alunos e, se 

eles fizessem bagunça eu ia escrever no livro de ocorrência. Eu ajudaria o aluno deficiente, eu ia 

manter também, minha sala limpa e ia sempre passar matéria nova etc. E o mais importante de 

tudo é que o aluno saia do colégio, lendo e escrevendo. ( Daniele )

Ser professora é ensinar, educar, disciplinar etc. Mas, para ser professora, tem 

que estudar bastante  e não é fácil...  Também para ela ser professora tem que ter  educação, 

disciplina  etc.,  para  ensinar  tem que  ter  tudo  isso  e  quando  eu  crescer  também  quero  ser 

professora, mas sei que não vai se fácil, mas não vou desistir: vou se forte, guerreira e vou com 

fé em Deus e vou alcançar tudo que eu quero. ( Ana )

Eu não seria muito brava, mas é lógico que eu cobraria os deveres, cobraria respeito, 

atenção e etc.

No primeiro dia eu já falaria:

- Eu não gosto de “bagunça”!

Na minha sala iria ter disciplina e muito mais. ( Mariana )

Caso eu fosse professora, mas isto não vai acontecer, gostaria de ser uma excelente 

professora, pois eu iria cobrar e colocar de castigo, também colocaria sem recreio e iria ser um 

19



pouco maldosa enchendo o quadro de dever. Eu sei que os alunos não iam gostar, iria passar 

bastante produção de texto, porque quero ajudar aos meus alunos a ter um futuro melhor, que eu 

possa vê-los grandes, formados, e matriculados fazendo o mesmo trabalho que eu, com certeza, 

vou ficar orgulhosa de mim e dos meus alunos, e vou agradecer aos meus professores. Esse ano 

vou me formar  e  passar  para  o  6º  ano,  até  agora  não  repeti,  graças  a  Deus  e  pela  minha 

esperteza. Bom eu acho que tenho esperteza, mas não tenho que me preocupar com a opinião 

dos outros, para que eu seja alguém, pelo menos eu acho isso. ( Rafaela )

Se  eu  fosse,  uma professora  eu  iria  educar  os  alunos  respeitá-los  para  que  eles 

também respeitassem não somente a mim, mas também as merendeiras e as diretoras. ( Sofia)

Se eu fosse um professor eu ia ser: educado, rigoroso, divertido, amoroso, cuidadoso, 

bondoso, se fizessem bagunça eu botaria num castigo maneiro, e por isso eu seria um ótimo 

professor,  e  se  os  alunos  precisassem  de  explicação  eu  explicaria  quantas  vezes  fosse 

necessário, eu ia ajudá-los muito. Para ser um bom professor não tem que ser só rigoroso, mas 

tem que ajudar muito a todos os alunos sem distinção e é só isso. ( Márcio )

Um professor antes de ser um professor tem que estudar, e se eu fosse um professor 

eu iria ser amorosa e carinhosa, mas, se eu tivesse uma turma bagunceira  eu ia deixar sem 

recreio, porém, eu também ia ser educada.  ( Victória )

Um professor tem que estudar muito. E um professor tem seus alunos preferidos. E 

todos os alunos têm seus amigos preferidos, mas, tem hora que os preferidos são colocados na 

secretaria de castigo ou dentro da sala. Tem aluno que até bate nas professores não aqui, mas em 

outro lugar. ( Guilherme )

Um professor tem que ser respeitado e para isso tem que dar amor, carinho para os 

alunos e tem que respeitá-los para que também sejam respeitados etc.( Nathanael )

Se eu fosse um professor, eu ia ser muito exigente, e ia ser um professor linha dura,  

botaria de castigo, e ao invés de colocá-los depois do horário eu ia deixá-los sem recreio e ia ser 

bem rigoroso, mas ao mesmo tempo muito brincalhão. (Vitor )

Para ser professor tem que estudar muito, pois não adianta ensinar sem saber o que está 

falando, porém  eu seria muito educado. ( Matheus )

Hah!  Eu seria um professor ótimo e se eu estudasse para ser educador seria professor 

de educação física. ( José )
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Um professor deve ser educado, esperto, saber explicar, ajudar o aluno a pensar e ter 

várias idéias novas para passar para seus alunos, ensiná-los sobre seus direitos como ser humano 

e ser social, não deixando que batam em seus colegas, usem palavrões, pois assim eles serão 

mais educados. ( Natália Larissa )

É muito importante ser professor. Quando um aluno fizer muita bagunça, chamar a 

atenção dele e nunca permitir agressões na escola etc. O professor tem que ter muita atenção na 

hora de corrigir,  eu seria uma boa professora ajudando nos trabalhos e nunca deixaria meus 

alunos desapontados. ( Lídia )

Se eu fosse professor eu seria cuidadoso, bondoso, prestativo, carinhoso com todos 

os alunos da minha turma. Eu seria legal como professor etc. ( Hudson )

Ser professora é bom porque todas as pessoas precisam delas para ensiná-los a ler e 

escrever, ajudar várias na maneira do possível para que os alunos não encontrem dificuldades ao 

fazê-lo. As crianças têm que ser educadas falar baixo quando tiver na sala e é muito bom a gente 

ajudar nossas professoras. ( Sara )

Eu seria pontual, não seria violento, se tivesse que brigar com o aluno eu brigaria, 

mas o faria com carinho e educação. O mesmo amor que eu tivesse pela minha família teria por 

meus alunos e a mesma educação que desse em casa daria para eles, eles seriam meus filhos. 

(Lucas )

Eu seria um professor muito mal e quando eu falasse uma coisa eu não ia mudar de 

idéia e se me respondessem eu passaria cópias de quatro folhas do livro dos dois lados eu ia 

realmente ser muito exigente. O aluno ia entrar na minha sala rebelde e ia sair o mais educado 

do mundo. ( Thiago )

Eu  gostaria  de  dar  poucas  tarefas  de  aula  e  muita  recreação  e  gostaria  de  ser 

professor de educação física. ( Daniel ) 

Eu seria legal, gentil, educado e os ajudaria nos deveres difíceis e também ia cuidar 

das minhas coisas. Eu também ia educá-los para serem bons alunos, ensiná-los a manter a sala 

limpa. ( Matheus )
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3º Momento

No terceiro momento pedi outra redação, desta vez com o seguinte tema: “A mágica do 

aprendizado”. 

Ele fazia uma mágica do aprendizado. Ele usava um fio de cabelo de cada aluno para 

poder  fazer  com que os  alunos aprendessem a matéria  e  para que  dormissem. Ele  também 

tratava os alunos muito bem, passava nossos deveres e fazia muita gincana para os alunos. E 

assim. Através da mágica os alunos aprenderiam a estudar para ficar inteligente e para fazer 

avaliação. ( Matheus  )

O  professor  estaria  usando  uma  cartola  e  fariam  uma  mágica  para  os  alunos 

aprenderem, fazer as tarefas de casa, trataria as crianças bem para que os alunos o respeitassem. 

Na hora da avaliação as crianças estariam mais sabidas. (Sofia )

Era uma vez um professor mágico que fazia todo mundo aprender o dever que ele 

passava. Ele usava o seu material de mágica que era a sua mente e o seu corpo, a música e 

muitas outras coisas. E ele tratava seus alunos como se fossem filhos e os alunos se sentiam 

filhos deles. E seus alunos gostavam muito dele por causa disso, porque eles se sentiam filhos 

deles.  Ele  fazia avaliação,  e ai  ele avaliava seus alunos com o amor carinho e muito mais. 

( Paola )

Esse professor fazia uma mágica muito especial, isto é, dava amor para as crianças 

por isso elas aprenderiam muito rápido

O material que ele usaria era a varinha mágica e o amor. Ele tratava os alunos muito 

bem por que ele tinha muito amor por que ele era muito legal. Ele fazia a avaliação através da 

mágica. . ( Raeo )

Um professor mágico seria muito bom para a aprendizagem. O material para a magia 

que ele usava era: um cajado, uma varinha, uma roupa e também utilizava o pensamento, a 

imaginação e o coração e tratava os alunos como se fossem seus filhos todos gostariam dele 

como  fosse  seu  pai  e  os  alunos  seriam  inteligentes,  não  fariam  bagunça  e  a  parte  mais 
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importante  que  é  a  avaliação,  através  de  uma  mágica  especial  ele  falava  assim:  “usem  a 

imaginação, usem a imaginação para tirarem notas boas usem a imaginação”. ( Clayton )

Como eles gostavam dele?

Nós gostamos dele porque ele nos trataria como os filhos deles. 

Como ele fazia na hora da avaliação

- Eu dava um resumo uma semana antes. Estudem! Pois a prova está difícil.

Meu nome é Matheus Gabriel sou um professor maluco! Mas sempre dou um jeito de 

cuidar dos meus alunos. ( Matheus Gabriel )

Ele não era mágico, mas era um professor bom com os alunos e ao invés de ficar 

botando os alunos para escrever, ele fazia brincadeiras que faziam com que elas aprendessem, ele 

usa muitos materiais, não materiais de obras, mas sim de escola como música, educação física e etc. 

ele tratava elas muito bem educava elas e elas se sentiam muito bem ele olhava de mesa e mesa 

qualquer dúvida ele ia dado dicas toda vez, no final da aula ele dava uma folha para eles escreverem 

tudo que ouve na aula. É pena que esse professor só exista na imaginação. (Thiago)

Ele era educativo ele usava para a aprendizagem: caneta que é a varinha mágica da 

aprendizagem  e  tratava  bem  os  alunos  que  se  sentiriam  bem  com  a  varinha  da  imaginação. 

(Nathanael )

Ele faria mágica para os alunos aprendessem, através da sua varinha mágica que seria 

a caneta, e conseguiria com que os alunos fizessem seus deveres, aprendessem música e dançasse 

ele tratava o aluno mal e a todo o momento estaria usando a varinha mágica. ( Daniel ) 

O professor era mágico e fazia mágicas com sapo e ensinava para as crianças e todo 

mundo com medo aprendia fácil, pois ele era rigoroso, mas para fazer mágica ele arrancava um fio 

de cabelo e  usava-os  para ajudar avaliar o aluno. ( José Lucas ) 

Ele fazia mágica para ensinar as crianças e para isso usava uma varinha de condão e 

a palavra mágica era: piririm pim pim. Ele faria de tudo para agradar as crianças e os ele tratava 

muito bem. 

Os alunos gostavam dele porque ele era legal. ( Lucas  )
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Com a mágica os alunos aprenderiam melhor as atividades e fariam boas avaliações. 

Ele seria bondoso, legal, trataria o aluno muito bem os ensinando tudo que sabia. 

Tudo daria certo, porque ele era mágico e ensinava as crianças.

E as mães buscariam os filhos satisfeitos e sabendo tudo. ( Douglas Hudson )

Ele era o mágico dos mágicos e explicava muito bem, pois teve que estudar muito 

para  ser  um educador  muito  esperto.  Ele  usaria  a  varinha  mágica  e  uma  cartola  e  assim,  ele 

conseguiria educar usava também, a criatividade e tratava o aluno muito bem, já que era muito legal 

e por isso os alunos gostavam dele. Na hora da avaliação ele explicava bem e assim os alunos 

conseguiam entender. ( Daniele  )

    Ele  faria  mágica,  mas  uma  mágica  que  as  crianças  não  pudesse  descobrir,  ele 

utilizava uma varinha mágica na mente das crianças para ensinar dança, música,  mágica,  e por 

último para que ele  pudesse ensinar.  Ele tratava  os alunos como filhos,  e tinha uma coisa que 

ninguém sabia, mas ele também hipnotizava e os alunos se sentiam bem e gostariam dele como um 

pai. Ele faria com que as crianças não se esquecessem da avaliação e fazia uma mágica assim: lumb 

cabum essas crianças não vão esquecer mais essa avaliação. ( Larissa  )

Ele usaria o pensamento e um papel, para que cada um entendesse o que ele estava 

falando e o que ele queria falar ele escreveria no quadro ou no papel. 

Ele  trataria  os  alunos  muito  bem  e  os  alunos  gostariam  dele  porque  ele  era  um 

professor  legal,  carinhoso  e  escreveria  no  quadro  para  que  todos  relembrasse  as  tarefas. 

( Maria Eduarda )

Para  ensinar  o  professor  ele  usaria  sua  varinha  mágica  e  o  seu  pensamento.  Para 

utilizar a mágica ele usava os livro. Os alunos seriam bem inteligentes e o professor os trataria 

muito bem, com amor e carrinho e o aluno trataria o professor com educação e respeito, pois eles 

iriam gostar  muito  dele.  Na hora  da  avaliação,  ele  apenas  colocava  uma bela  música  e  todos 

estariam corrigindo. ( Thais  )
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Magia especial  de aprendizagem que deixaria os alunos loucos para aprenderem as 

matérias. Ele usava a magia do cérebro e do pensamento. Ele usava o livro para deixar a aula mais 

divertida, e também continuaria a usar a caneta, o quadro, e a sua experiência. Ele trataria com 

muito carinho e qualquer dificuldade ele ajudaria e o aluno o trataria com muito amor e respeito. 

Na avaliação ele passava alguns testes para que os alunos não se esquecessem e tirassem notas boas 

e  no  final  do  ano  todos  os  alunos  passariam  de  ano  sabendo  e  as  mães  agradeceriam. 

( Rafaela  )

Ele usaria a magia da alegria, a magia da inteligência e como diz o ditado: “Se eles 

não respeitam junte-se a eles”, então ele se juntaria aos alunos e eles finalmente o respeitariam. O 

material que ele usaria seria o quadro brincando sempre com os alunos. 

Ele trataria os alunos muito bem e usaria a aprendizagem por isso os alunos gostariam 

muito dele. Ele usava a magia quando falava e dizia que é para não esquecer nunca mais as matérias 

da avaliação. ( Victória Christina )

Na mágica dos gestos ele usaria uma cartola, uma varinha mágica, música e um coelho. 

Ele trataria os alunos com carinho, fazia os alunos estudarem a lição e para fazer uma boa avaliação 

ele usaria um pouco da sua mágica. ( Gabriele )

Ele usaria incentivo, fazendo com que tudo ficasse mais divertido e usaria também seu 

carinho e muita música para amenizar a sala, enfim ele trataria os alunos muito bem. 

O professor seria tratado muito bem pelos seus alunos.

Ele daria s ou S ou A. Por hoje e só alunos. ( Lucas Vinicius )

Ele faria um tipo de mágica do aprendizado.

Ele  usaria  cartola,  varinha,  Bombons,  quadro,  caneta,  música,  dança  e  outros 

materiais. Ele trataria o aluno muito bem, não brigaria muito respeitaria muito e daria muita atenção 

para todos. Na hora da avaliação ele faria a mágica para ninguém esquecer o que aprendeu e as 

crianças, não esqueceria. ( Ana Carolina)
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A cartola e a varinha mágica, caneta, mente, música, lápis e borracha.

Educando e fazendo mágica com respeito e os alunos gostariam dele pelo carinho e 

pelas mágicas.

Com sua mágica especial e a secreta ele conseguiria com que os alunos  lembrassem a 

matéria das avaliações. ( Natalia Larissa )

O professor ensinaria através da mágica e para os alunos prestarem mais atenção e ele 

faria aparecer um coelho, um cachorro, um gato e um apagador e com ele apagar a boca dos alunos 

para que não falassem e deixassem que ele explicasse tudo. Ele gostaria muito dos alunos e os 

alunos gostariam da aula que ele dava, faria uma mágica também para os alunos lembrarem os 

conteúdos da avaliação. ( Sara )

Ele usava o pensamento, uma caneta e um quadro e a varinha. Ele tratava os alunos 

muito bem e, às vezes com a varinha faria coisas muito legais fazendo com que os alunos gostassem 

muito dele. Também, quando houvesse uma prova, usaria mágica para ninguém esquecer, e ai todo 

mundo tirava total. Com ele todos os alunos cresceriam e virariam grandes artistas. ( Márcio )

Ele faria a mágica do ensinamento e da aprendizagem.

Faria truques e brincadeiras para alegrar aos alunos. Porque ele seria um professor 

legal. Ele teria carinho com os alunos e todos gostariam muito dele.

Ele passaria na avaliação tudo o que as crianças aprenderam. ( Hudson )

 O  professor  mágico  utilizaria  pó  de  aprendizagem  e  para  isso  teria  uma  caneta 

mágica, um quadro cheio de inteligência, música, lápis, borracha, livro e apontador. Ele tratava os 

alunos bem e os alunos o tratavam bem e os alunos além de respeitá-lo iriam ter muito carinho por 

ele  seria  divertido.  Na  hora  da  avaliação  ele  relembraria  o  conteúdo  junto  com  os  alunos. 

(Lídia )
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3.2  OBSERVANDO,  ANALIZANDO  E  CONCLUINDO  O  COTIDIANO  ESCOLAR 

SEGUNDO QUESTIONÁRIO RESPONDIDOS PELOS ALUNOS

A fim de compreender a realidade escolar, tornou-se necessário a obtenção de dados por 

meio  de  uma  pesquisa  do  tipo  qualitativa,  fazendo  o  uso  da  subjetividade,  abrangendo  um 

conhecimento concreto de nossa realidade. 

Lüdke e André (1996, p.11) sustentam a afirmativa de que

A pesquisa  qualitativa  tem o  ambiente  natural  como sua fonte  direta  de 

dados  e  o  pesquisador  como  seu  principal  instrumento,  a  pesquisa 

qualitativa  supõe  o  contato  direto  e  prolongado  do  pesquisador  com  o 

ambiente e a situação que está sendo investigada. (...)

Neste sentido, este tipo de pesquisa possibilita ao pesquisador, um envolvimento maior 

e mais profundo com o objeto pesquisado. Sua proximidade com o fenômeno estudado leva-o a um 

nível  ainda maior  de conhecimento,  acerca das mais diversas situações que possam envolver  o 

ambiente pesquisado.

A pesquisa qualitativa segundo Minayo (1999 p.21-22)

(...) se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos,  aspirações,  crenças,  valores  e atitudes,  o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Após um estudo teórico sobre o tema abordado, foi realizada uma pesquisa de campo 

com a  visita  à  escola  local,  onde os  dados  foram coletados  por  meio  de entrevistas  com uma 

professora  e  com  alunos  de  uma  turma  do  2º  ano  das  séries  iniciais  e  também  por  meio  da 

observação direta deste contexto escolar. De acordo com as ideias de Lüdke e André (1996), a 

observação  na  pesquisa  possibilita  ao  pesquisador  uma  maior  aproximação  com  o  fenômeno 

pesquisado, pois permite a visualização e a presenciação dos acontecimentos, de modo que se possa 

verificar o significado que os sujeitos envolvidos dão à sua realidade e às suas próprias ações.

A  observação  além  de  propiciar  um  conhecimento  geral  do  ambiente  pesquisado, 

permite  a  comprovação  ou  não  das  respostas  dos  sujeitos  entrevistados.  É  necessário  que  o 
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pesquisador esteja atento não apenas ao roteiro e às respostas obtidas com a entrevista, mas também 

aos pequenos detalhes que só o contato direto pode lhe oferecer. 

Como ressalta Goldenberg (1998 p.49-53)

(...) Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações 
com o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos (...) 
obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e criatividade no momento de 
coletá-los e analisá-los. 

Assim, para se obter os elementos necessários a uma reflexão crítica e profunda acerca 

desta realidade, foi realizado um estudo de caso, considerando as ações, as vivências, as posturas e 

as escolhas tomadas no cotidiano de uma turma do segundo ano do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede municipal de ensino.

A instituição observada localiza-se no bairro de Jacuecanga, no município de Angra dos 

Reis. Atende às turmas do pré-escolar ao quinto ano (antiga quarta série), funcionando em dois 

turnos: manhã e tarde.  Possui uma clientela  bem diversificada,  visto que a comunidade em seu 

entorno, caracteriza-se por apresentar alguns contrastes sociais. O bairro possui uma boa rede de 

transporte, o que facilita o acesso a esta instituição, aumentando assim, a procura por vagas.

Quanto à estrutura física, a escola não apresenta grandes dimensões. Possui poucas salas 

e não há área de recreação ou quadra de esportes, contendo apenas um pequeno pátio central, onde 

as crianças costumam brincar na hora do recreio.

Observa-se  que  as  equipes  de  profissionais  que  ali  atuam,  possuem  um  bom 

relacionamento entre si e com os educandos o que facilita a troca de ideias e conhecimentos entre os 

mesmos. Além disso, a escola busca também a parceria com os pais e responsáveis, trazendo-os 

para  seu  interior,  a  fim  de  desenvolverem  oficinas  com  os  alunos,  por  meio  de  um  trabalho 

voluntário.

Dando ênfase ao cotidiano escolar da turma observada, percebe-se que a mesma possui 

em geral, um comportamento bastante agitado, o que, segundo a professora, às vezes dificulta o seu 

trabalho.

 É interessante que os alunos reivindicam atenção, carinho e mais educação da parte do 

professor em relação a ele, pois quem trata bem, com certeza será bem tratado. Os alunos criticam 

também, pelo que eu pude perceber, sobre o conteúdo que é passado para eles e de que forma é 
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ensinado. Pude perceber também que eles sentem falta de que o professor repita quantas vezes seja 

necessário  a  explicação  das  matérias  ensinadas,  pois  a  maioria  deles  estão  reivindicando  esse 

processo.

O professor não é mágico, mas têm que se adaptar ao sistema e fazer com que os alunos 

sejam estimulados a aprender, e para isso eles tem que usar a criatividade para chamar os alunos aos 

conteúdos sem que os  alunos percebam,  que estão entrando na dele.  Ele  deve fazer  jogos que 

estimule o raciocínio do conteúdo em questão, pois brincando também se ensina e se aprende.

Este estudo busca compreender e refletir sobre a prática da utilização do lúdico e as suas 

vantagens e desvantagens na aprendizagem dos alunos nos primeiros anos das séries iniciais. 

3.3. Questionário respondido pelos professores

Não pude esquecer que do outro lado da minha pesquisa estava o professor, desta forma, 

durante alguns meses observei o comportamento de alguns deles, não me fixei somente nesta escola 

municipal, onde fiz as pesquisas com os alunos, mas também, com professores de outras escolas e 

de  outras  séries,  sempre  do  ensino  fundamental.  Depois  da  observação  distribui  para  alguns 

professores um questionário, que foi respondido sem a presença do pesquisar por falta de tempo dos 

professores, com as seguintes perguntas:

1- FALE DO SER PROFESSOR HOJE.

Professor 1

Não  se  pode  imaginar  um  futuro  para  a  humanidade  sem  os  “educadores”. 

Educadores esses que, hoje em dia tem papéis muito diferentes dos dias passados; não estão na sala 

de aula para transmitir conhecimentos apenas, como detentores do SABER, mas estão ou deveriam 

estar com uma visão emancipadora, formando pessoas, lidando com sujeitos cheios de sentimentos, 

trazendo toda uma bagagem. O professor de hoje busca, ou tenta buscar, junto com seus educandos 

um mundo mais justo, mais produtivo e mais saudável para todos. Todos fazem parte.
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Como já dizia Paulo Freire...

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em 

comunhão”

Há 22 anos atuo como professora do Ensino Fundamental 1 e posso afirmar que hoje, 

ser professor está cada dia mais difícil. Temos desafios todos os dias. 

Algumas  características  de  um  professor,  consciente:  paciência,  criatividade, 

humildade,  carisma,  domínio próprio e  de público...  Ufa!  Não é tarefa fácil,  lembrando-se que 

professor também é pai, mãe, esposa, filho...

Professor 2

Ser professor hoje é difícil, pois enfrentamos desafios todos os dias. Apesar de ser 

uma tarefa difícil é compensadora e satisfatória quando conseguimos ensinar os alunos e ter uma 

recíproca verdadeira.

Ser professor é ser consciente e sensível e sobre tudo amar os seus alunos, pois, não 

só transformamos a informação em conhecimentos como formamos pessoas.

Professor 3

Ser  professor  ontem,  hoje  ou  amanhã  é  ser  uma pessoa  disposta  a  encarar  uma 

montanha russa e sem gritar. É estar disposto a amar incondicionalmente uma obra que é construída 

a muitas mãos, e não só a sua. Uma obra que recebe interferência de todos os lados:

• De um sistema contraditório que vive a tentar tirar o seu da reta e colocar o professor 

na berlinda ou na rede escolar já falida necessitando de mais escolas,  pessoal de 

apoio, corpo técnico especializado e professores, uma rede que não atende mais uma 

população que cresce vertiginosamente.

• De  pessoas  que  desejam  emprego,  mas  não  compromisso,  e  não  fazem  o  que 

deveriam fazer.

• Dos  salários  que  não  suprem necessidades  básicas,  quanto  mais  a  cultura,  a  de 

formação continuada do profissional e a de lazer para descarregar  o alto  estresse 

diário.
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• Ser  professor  hoje  é  ser  um guerreiro  que  enfrenta  lutas  diárias  na  tentativa  de 

auxiliar na construção de uma sociedade humana.

Professor 4

Ser professor hoje é um grande desafio...  O espaço/tempo da sala de aula precisa 

“abraçar” um mundo de possibilidades...  Vivemos a era da tecnologia da informação, do mundo 

globalizado, das transformações, da diversidade, da formação de sujeitos cada vez mais crítico e 

atuante...  Tradicionalmente,  o  professor  ensinava,  “  depositando  conteúdos”...Hoje,  o  professor 

precisa  compartilhar  o  conhecimento,  pesquisar,  refletir,  vivenciando  coletivamente  a  (  re) 

construção desse conhecimento com seus alunos.

Professor 5

Ser  professor  hoje  exige  grande  desempenho,  uma  vez  que,  ocorreram  algumas 

mudanças na aprendizagem, e nós professores temos procurado oferecer condições para construção 

do conhecimento, levando o aluno a pensar, a fazer e a criar.

Professor 6

Não tem sido fácil ser educador nos dia de hoje, principalmente nas escolas públicas. 

Há uma falta de incentivo por parte do governo, aliada a um grande caos em que se encontram a 

maioria das famílias.

Professor 7

Ser professor antes de qualquer coisa requer um profundo amor a profissão, você tem 

que gostar mesmo.

Pois, financeiramente é muito desmotivador por isso eu afirma você tem que gostar 

do  que  faz,  para  não se  tornar  mais  um que não  conseguiu  um “  emprego  melhor”  e  vai  ser 

professor.

Ser professor, hoje, ontem e sempre... É ter respeito a seu aluno, é perceber que sua 

formação  é  um  processo  contínuo,  é  você  acreditar  que  com  pequenas  atitudes  você  poderá 

contribuir na construção de uma sociedade mais justa, é nunca desistir que a humanidade pode ser 

melhor...
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Professor 8

Ser professor hoje é tarefa difícil. Pois, a agitação e a complexidade da vida moderna 

acabam  delegando  o  professor,  responsabilidade  que  antes  pertencia  a  seus  pais.  Ou  seja,  o 

professor assume o papel de formar, ensinar e impor limites.

Em sua prática encontra diversas dificuldades como: O número excessivo de alunos 

em sala de aula, que contribui par um baixo rendimento; outro ponto marcante é a rotatividade de 

professores  numa  determinada  turma,  durante  o  ano  letivo,  atrapalhando  a  construção  de 

conhecimento e também a criação de um vinculo afetivo ( professor x aluno); a carga horário que é 

suficiente  porém  se  a  escola  oferecesse  um  modelo  de  atividades  (  oficinas  educativas 

diferenciadas, esportes...)A carga horário seria insuficiente.

É  necessário  que  o  educador  encontre  formas  para  que  não  seja  interrompido  o 

processo ensino x aprendizagem.

Professor 10

Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade. Não se 

pode  imaginar  um  futuro  para  a  humanidade  sem  educadores.  Os  educadores,  numa  visão 

emancipadora, não só transforma a informação em conhecimento e consciência critica, mas também 

formam pessoas. Diante dos falsos pregadores da palavra, dos marqueteiros, elas são verdadeiros 

“amantes da sabedoria” porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade e 

buscam, junto, um mundo mais justo, mas produtivo e mais saudável para todos. Por isso eles são 

imprescindíveis.

Ser professor é, acima de tudo, buscar despertar no aluno o desejo pelo aprendizado 

geral,  preparando  para  a  sociedade  através  das  diversas  formas  de  conhecimento  na  escola;  é 

desenvolver-nos  mesmo  a  capacidade  de  ler  e  entender  o  mundo  que  o  cerca  e  ajudá-lo  a 

desenvolver todo o seu potencial como cidadão.

Por outro lado, ser professor é uma tarefa bem difícil, mas prazerosa, pois ele precisa 

se dedicar, e muito, aos estudos, a pesquisa, ao seu desenvolvimento profissional e a seus alunos, e 

não é bem remunerado, alguns sofrem violência nas escolas, etc. A profissão dos docentes é umas 

das mais difíceis, pois temos desafios todos os dias, como ensinar o aluno a apensar,a   pesquisar, 

etc.
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2- COMO VOCÊ VÊ OS ALUNOS?

Professor 1

O aluno sempre foi um sujeito  que leva para a escola uma série de experiências 

acumuladas em casa, no clube, na igreja... Só que antigamente esse fator não era considerado. Hoje 

em dia a maioria das escolas e corpo docente tem levado tudo isso em conta, mas as famílias dos 

alunos  têm deixado  de  cumprir  o  seu  “papel”.  Papel  esse  que  inclui  trabalhar  com os  valores 

necessários a toda raça humana: amor, respeito mútuo, humildade, responsabilidade... Visto isto, os 

noticiários  mostram  constantemente  o  aumento  de  violência  nas  escolas,  entre  os  alunos  e 

principalmente entre professores e alunos.

Vejo em minha caminhada que hoje, alguns alunos não estão/são interessados em 

aprender (uma aprendizagem que sirva para algo no futuro dele), mas sim alcançar apenas a média 

para passar de ano. Com todos os direitos de voz que os educandos têm hoje não se percebe um 

compromisso com o seu aprendizado; e aí entra de novo a ausência da participação da família nesse 

processo, o incentivo.

Professor 2

Hoje, com a progressão continuada dos alunos estão cada vez mais desinteressados, 

pois sabem que irão passar de ano de qualquer jeito. Sem falar na violência e na liberdade segundo 

o estatuto da criança e adolescente que abre as portas dando-lhes liberdade no ambiente escolar.

Professor 3

Como pessoas com potencial desperdiçado pelo sistema social, que se não acordar 

logo, terão problemas cada vez mais graves em seu seio,  devido a possuir  cidadãos com baixa 

perspectiva e desesperançadas.

Professor 4

Como  sujeitos  conhecedores  do  mundo  a  partir  de  suas  experiências  de  vida... 

Indivíduos com possibilidades e limitações... Com ritmos próprios...
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Professor 5

São passivos, desistem facilmente quando encontram dificuldades e muitas vezes não 

demonstram confiança em sua capacidade.

Professor 6

Vejo que as crianças  são mais  receptivas,  tem muita  vontade  de aprender  coisas 

novas (claro que há algumas exceções), de superar desafios. Os pequenos ainda possuem aquele 

brilho no olhar, a vontade de desvendar o desconhecido.

Professor 7

Atualmente os alunos estão mais “antenados” devido ao acesso as novas tecnologias.

Professor 8

Encontramos em nossa prática alunos desmotivados, com problemas familiares ou 

até mesmo com dificuldades em aprender.

Daí  vem  à  necessidade  em  transmitir  para  esse  aluno  confiança,  motivação, 

entusiasmo... Fazendo uso de diversos recursos, para que se obtenha um bom resultado.

Professor 9

O  aluno  é  um  agente  social  que  leva  para  a  escola  uma  série  de  experiências 

acumuladas em casa, no trabalho, no clube, na igreja, etc. Essas experiências do cotidiano tornam o 

aluno  capaz  de  reelaborar  os  conceitos  emitidos  pelo  professor.  É  nessa  contraposição  entre  a 

experiência do professor e a experiência do aluno que o conhecimento se faz. Ser aluno hoje é ser  

agente de elaboração do conhecimento e isso só acontece quando o aluno debate exige do seu 

professor, quando o questiona.

Atualmente está  sendo difícil  concentrar  o aluno em sala  de aula  com exercícios 

copiados da lousa, onde o aluno fica o tempo todo copiando, ouvindo o professor. O aluno vem com 

uma  bagagem  muito  grande  de  conhecimento,  principalmente  no  que  diz  respeito  a  novas 

tecnologias.

Alguns alunos de hoje não estão interessados em aprender e sim alcançar a média 

para passar de ano, pois aprender se tornou uma obrigação e não um desejo. Para outros, os alunos 

de hoje têm estabelecido compromisso com o aprendizado, isto que ele adquiriu o que por muitos 
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anos lhes foram negado o direito de voz, hoje os alunos se expressam livremente, expõem suas 

opiniões, e isto faz com que os alunos tenham vontade de aprender existindo um compromisso com 

o seu aprendizado, visto que este se fez por intermédio do próprio aluno.

A juventude de hoje tem seus valores modificados ao longo do tempo e sua atuação é 

bem mais dinâmica que antes. Precisamos estar antenados a esse movimento para melhor entendê-

lo. Nosso papel, enquanto educador,  também é transmitir  conhecimentos específicos que cabe a 

disciplina  que  lecionamos,  mas  temos  uma função  bem maior,  “social”,  a  de  formar  cidadãos 

responsáveis  por  suas  atitudes;  questionadores  na  sociedade  em  que  vivem;  participativos  na 

tomada de decisões, respeitando diferenças e que a democratização existe para terem o direito de 

serem jovens.

Nós,  educadores,  devemos  permitir  ao  aluno  ter  voz,  dando  oportunidades  de 

decisões, escolhas e opções; através da participação, a cooperação, da organização decidiu nosso 

dia-a-dia,  pois fazer nosso trabalho dentro da realidade dos jovens é mais significativo; a auto-

estima sempre é trabalhada, pois com tantas inquietações: problemas, preconceito, descaso etc. não 

nos sentimos motivados. Papel árduo, porem gratificante.

Professor 10

Falta  orientação  aos  alunos,  a  maioria  não  da  importância  a  escola  por  falta  de 

orientação dos pais.

3- DE  QUE  MANEIRA  A  RELAÇÃO  PROFESSOR-ALUNO  INTERFERE  NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM?

Professor 1

A relação  deve  ser  uma relação  dinâmica,  permeada  por  valores  como:  respeito, 

cooperação, humildade... Como toda e qualquer relação entre seres humanos.

Diante de uma parte do caminho já trilhado por mim, como educadora, em escola 

pública e particular, verifiquei e verifico a existência de maus relacionamentos entre professores e 

alunos,  caracterizando  entraves  nesta  relação  a  qual  vem  transformando  num  dos  grandes 

PROBLEMAS para  o  desenvolvimento  do  processo  de  construção  do  conhecimento  a  relação 
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professor-aluno deixa maracás, boas ou ruins e isso é sério! Essa relação, como toda relação entre 

seres humanos deve sempre buscar afetividade, respeito, diálogo.

Professor 2

O professor não tem que ser o “dono do saber” e terá que despertar no aluno o prazer 

de aprender, a curiosidade, enriquecer suas aulas com dinâmicas para que seja para eles uma tarefa 

não imposta como obrigação.

Sem falar na afetividade e confiança que devemos passar para eles e se conscientizar 

de  que  o seu  papel  é  de  facilitador  de  aprendizagem aberto  às  novas  experiências  procurando 

compreender também os sentimentos e os problemas dos seus alunos.

Professor 3

De maneira incisiva no processo escolar. É essa relação que determina a formação 

seja ela qual for.

Professor 4

Ela  é  fundamental  nesse  processo.  Contribui  positivamente  se  a  relação  é  de 

confiança mútua, respeito...

Professor 5

O professor deve levantar indícios sobre o desempenho dos alunos, serem claro no 

que pretende obter e que uso fará desses indícios, tornando a aprendizagem interessante e eficaz.

Professor 6

Quando a relação com os alunos é boa, o ambiente torna-se propício ao aprendizado. 

Um professor (o seu jeito de tratar os alunos, sua didática, seu temperamento) pode “levantar” ou 

“afundar” uma turma.

Professor 7

A relação professor-aluno interfere positivamente ou negativamente, tudo dependerá 

da postura do professor perante a classe.

Caso ele  seja  um professor  autoritário,  irá  contribuir  para que seus  alunos sejam 

submissos, dependentes e não críticos.
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Caso contrário, poderá estabelecer um ambiente de curiosidade, busca constante pelo 

aprender a aprender, onde ambos os professor e aluno caminham juntos.

Professor 8

A relação professor x aluno interfere no processo ensino aprendizagem quando há 

uma imposição. A relação deve ser de respeito, cooperação e crescimento. Uma relação em que haja 

troca  de conhecimentos,  valorizando a  “bagagem” de  cada  um para  a  construção de  valores  e 

aprendizagens.

Professor 9

Interfere diretamente na relação ensino-aprendizagem, as relações humanas, embora 

complexas, são peças fundamentais na realização comportamental e profissional de um indivíduo. 

Desta forma, a análise dos relacionamentos entre professor/aluno envolve interesses e intenções, 

sendo  esta  interação  o  expoente  das  conseqüências,  pois  a  educação  é  uma  das  fontes  mais 

importantes do desenvolvimento comportamental e agregação de valores nos membros da espécie 

humana.

Neste  sentido,  a  interação  estabelecida  caracteriza-se  pela  seleção  de  conteúdos, 

organização, sistematização didática para facilitar  o aprendizado dos alunos e exposição onde o 

professor demonstrará seus conteúdos.

No entanto este paradigma deve ser quebrado, é preciso não limitar este estudo em 

relação comportamento  do professor  com resultados  do aluno;  devendo introduzir  os processos 

construtivos como mediadores para superar as limitações do paradigma processo-produto.

O  educador  para  pôr  em  pratica  o  diálogo,  não  deve  colocar-se  na  posição  de 

detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que 

mesmo um analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o da vida.

Desta  maneira,  o  aprender  se  torna  mais  interessante  quando  o  aluno  se  sente 

competente pelas atitudes e métodos de motivação em sala de aula. O prazer pelo aprender não é 

uma atividade que surge espontaneamente nos alunos, pois, não é uma tarefa que cumprem com 

satisfação,  sendo em alguns casos encarada como obrigação.  Para que isto possa ser mais bem 

cultivado,  o  professor  deve  despertar  a  curiosidade  dos  alunos,  acompanhando  suas  ações  no 

desenvolver das atividades.
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Agora, se o professor for um ditador de regras e impuser tudo a todos, o processo 

“aprender” se torna uma tarefa difícil e complicada, não irá ter prazer e sim obrigação, não irá ter  

entendimento e sim “decoreba”.

Logo,  a  relação  entre  professor  e  aluno  depende,  fundamentalmente,  do  clima 

estabelecido  pelo professor,  da relação empática  com seus  alunos,  de sua capacidade  de ouvir, 

refletir  e  discutir  o  nível  de  compreensão  dos  alunos  e  da  criação  das  pontes  entre  o  seu 

conhecimento e o deles. Indica também, que o professor, educador da era industrial como raras 

exceções, devem buscar educar para mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível numa 

abordagem  global,  trabalhando  o  lado  positivo  dos  alunos  e  para  a  formação  de  um cidadão 

consciente de seus deveres e de suas responsabilidades sociais.

Professor 10

Quanto melhor a relação, mais facilmente o professor atinge seus objetivos com os 

alunos.

4. COMO  FAZER  COM  QUE  A  RELAÇÃO  PROFESSOR-ALUNO  TORNE-SE 

ALICERCE PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO?

Professor 1

A relação do professor-aluno é essencial para o processo de ensino aprendizagem, 

por isso a importância de se haver confiança, respeito, amor... O professor nesse processo precisa 

ter a consciência de que ele é apenas um intermediador, uma ponte para que as coisas funcionem.

O aluno  precisa  perceber  no  professor  um amigo,  que  esta  ali  não  para  rotular, 

reprovar...  ,  mas  para  ajudar  e,  nesse  ambiente  de  ralação  saudável,  com certeza  acontecerá  o 

ensino-aprendizagem.
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Professor 2

Colocando em prática tudo o que foi descrito acima.

Professor 3

Não tenho resposta a essa pergunta só hipóteses como a formação profissional do 

orientador da aprendizagem, fator fundamental para a relação.

Professor 4

Professor e aluno precisam trabalhar juntos nessa construção, buscando compartilhar 

seus conhecimentos, apoiando um ao outro nesse processo de descoberta.

Professor 5

Procurando  identificar,  mediante  a  observação  e  o  diálogo  se  o  aluno  está 

compreendendo, interferindo para auxiliá-lo.

Professor 6

Acredito que a base seja o amor. Amor pelo trabalho, pelo próximo. Quando existe 

amor, há comprometimento com o que está sendo feito.

Professor 7

A relação professor x aluno torna-se alicerce  para a  construção do conhecimento 

quando a afetividade (toque/elogios/motivação) contribui para o rendimento escolar. É importante 

aproximar-se  do  aluno,  saber  ouvi-lo,  valorizá-lo  e  acreditar  nele.  Estas  atitudes  facilitarão  a 

transmissão de conhecimentos e proporcionará ao aluno maior segurança para o sucesso de sua 

aprendizagem.

Professor 8

Fazendo com que seu aluno se sinta capaz e motivado a aprender,  despertando o 

interesse pelo conhecimento.

Professor 9

Professor 9, respondeu a questão 4 juntamente com a questão 3.
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Professor 10

É preciso orientação dos pais para que haja um respeito mútuo construído na base da 

confiança.

5.  COMO  TRABALHAR  A  RELAÇÃO  PROFESSOR-ALUNO  IMBUÍDA  DE 

AFETIVIDADE E DIÁLOGO PARA A FORMAÇÃO DE UM CIDADÃO MAIS CRÍTICO, 

CONSCIENTE E PARTICIPATIVO.

Professor 1

O professor 1 não respondeu a questão.

Professor 2

Trabalhando em equipe é o x da questão para tornar o aluno mais participativo no 

decorrer do processo de aprendizado e desenvolvimento, o professor tem que tomar consciência da 

sua responsabilidade na colaboração com seus alunos e a afetividade atua como uma energia que 

define as ações uma vez que é o professor que irá auxiliar  o aluno na busca do conhecimento 

intelectual e até mesmo do seu autoconhecimento, levando em conta sua bagagem trazida de casa.

Professor 3

Sendo afetivo e dialogando com o aluno. É pura práxis este trabalho, e só se realiza 

nela.

Professor 4

É preciso acreditar,  querer,  ter  prazer  no que se faz ouvir  o outro, respeitar  seus 

limites,  conhecer  suas  possibilidades,  vivenciar  os  desafios,  refletir,  buscar  junto,  compartilhar 

conhecimentos...

Professor 5

Estimulando  seu  interesse,  sua  curiosidade,  seu  espírito  de  investigação  e  o 

desenvolvimento de sua capacidade.
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Professor 6

Quando há afeto na ralação professor-aluno, acredito que exista um maior estimulo 

para a aprendizagem. Mas o afeto não é tudo. Para a formação de alunos críticos e participativos, o 

professor precisa ter uma pratica pedagógica pautada no dialogo. Deve ter uma visão de que o 

conhecimento deve ser construído.

Professor 7

Nossa relação deve ser de confiança. Ou seja, passar para o aluno através do nosso 

olhar. E não ser incrédulo. O que vai dar qualidade ou modificar a qualidade do aprendizado será o 

afeto. Isso o transformará em um cidadão seguro, critico consciente e mais participativo.

Professor 8

Estabelecendo uma pedagogia pautada no amor, no respeito ao próximo e ao mundo 

que nos cerca.

Professor 9

O saudoso  educador  Paulo  Freire  certa  vez  proferiu  que  “não  há  educação  sem 

amor”. Sabiamente ele foi o âmago de tudo, pois educar sem amor pode resultar em um mero ganha 

pão, em um simples contar de hora-aula ou em uma assinatura de folha de ponto apenas. É mister 

que viver de verdade exige vontade, alegria, doação, ou seja, exige paixão. Acredito que mais que a 

própria razão, a condição de amar é que nos torna especiais dentre os seres que habitam a terra. E na 

hora de transmitir nossos conhecimentos aos outros homens é importante fazer valer isto que há de 

belo dentro de nós, sempre transmitindo conhecimentos com afeto.

De acordo com a perspectiva Walloniana, falar de afetividade no ato educacional, 

mais  precisamente  na  relação professor-aluno,  é  falar  de  como lidar  com as  emoções,  com as 

disciplinas e com a postura do conflito eu - outro. Vale ressaltar que essa postura de conflito eu - 

outro ocorre em dois momentos distintos da vida do educando: na infância e na adolescência. Para a 

criança, o conflito se dá com as diversas interferências da família, sua primeira comunidade, e da 

escola (ou a qualquer outro ambiente que ela freqüente) em sua vida. Para o adolescente, o conflito 

ocorre com o estranhamento de si como o mundo que o cerca. A sociedade acaba influenciando no 

desenvolvimento  psíquico  do  aprendiz.  O  professor  deve  estar  atento  e  consciente  de  sua 

responsabilidade como educador. O ambiente de sala de aula, que muitas vezes pode se mostrar 

frio, severo e hostil aos nossos educandos, deve ser recolocado, reapresentado aos mesmos de mais 
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amena e amigável. Quando a maioria das tarefas de sala de aula exige que a criança fique parada e 

estática, com uma atenção direcionada ao que é exposto pelo professor, muito certamente este local 

não será um dos mais atraentes a ela. Não é difícil, dentro desse clima austero, surgir hostilidade da 

criança  em  relação  ao  professor  e  ao  ambiente  escolar.  Dentro  dessas  situações  de  conflito 

facilmente observadas nas escolas, o professor pode fazer toda a diferença.  Se o professor tiver 

conhecimento do conflito  eu -  outro na construção da personalidade do aluno,  com certeza,  El 

saberá conduzir as relações e receberá esses estímulos com mais calma, não tomando os mesmos 

com uma questão pessoal. O professor precisa compreender o aluno e seu universo sócio-cultural. 

Mas conhecer esse aluno ( e seu universo) implica em uma pré-disposição de amá-lo. Cabe ao 

professor investigar mais esse aluno e, ao longo de sua formação, não deixar que esse educando 

acumule raivas ou questionamentos. Hoje muito se sabe que o lado intelectual caminha de mãos 

dadas com o lado afetivo.

Considerando esses pontos discutidos, o relacionamento entre professor e aluno deve 

ser de amizade, de respeito mútuo, de troca de solidariedade, não aceitando de maneira alguma um 

ambiente hostil e opressor que semeie o medo e a raiva no contexto de sala de aula. A prática 

pedagógica deve sempre prezar o bem estar do educando. Quando o educador consegue entender o 

poder dessa  pedagogia do amor e toda a bem querência que a mesma traz, mais e mais alunos 

aprenderão com maior  facilidade  e gosto e,  acima de tudo, mais  e mais  professores notáveis  e 

inesquecíveis passarão pela vida de nossos educandos deixando sua marcas positivas.

Professor 10

É preciso que haja uma relação de respeito, porém, hoje por indisciplina dos alunos o 

professor acaba tendo que se manter mais distante para tentar manter um respeito.

Com uma boa parceria entre professor pais e escola é possível construir uma relação 

mais rica para todos e principalmente para os alunos.
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3.4. MINHAS CONCLUSÕES SOBRE O QUESTIONÁRIO

Neste sentido o educador tem o papel de estimulador da aprendizagem, do raciocínio-

lógico,  da  construção  do  saber,  despertando  o  poder  crítico  de  seus  alunos,  capacitando-os  a 

resolverem todos os questionamentos tanto no âmbito escolar, como também nas questões que os 

cercam  no  dia-a-dia.  O  professor  deve  buscar  alternativas  para  aumentar  a  motivação  para  a 

aprendizagem,  estimular  o  desenvolvimento  da  autoconfiança,  a  organização,  a  concentração,  a 

atenção e o senso cooperativo  de seus alunos.  Para isto  torna-se necessário a utilização de um 

processo  educativo  mais  criativo,  fazendo  com  que  a  aprendizagem  aconteça  de  forma  mais 

satisfatória  para  ambas  as  partes.  É  preciso  que  a  prática  docente  esteja  voltada  para  as  reais 

necessidades  dos  educandos,  buscando  salientar  a  grande  importância  que  os  conhecimentos 

matemáticos exercem em suas vidas.

De acordo com Lara (2003, p. 13) 

É importante refletirmos sobre a posição que ocupamos como professores 

(as)  e  sobre  o  modo  que  vemos  a  Matemática  e  seu  ensino  para  que 

possamos, de fato, justificar a nós mesmos e os nossos (as) alunos (as) a 

importância desse conhecimento.

Percebe-se então  que a  função do educador  vai  muito  além de  fornecer  fórmulas  e 

respostas prontas, como saberes pré-reformulados. Antes de tudo, ele precisa assumir seu papel de 

formador  de  cidadãos  críticos  e  reflexivos,  dando  um novo  sentido  para  a  educação  que  tem 

oferecido. O aluno deve ser visto como sujeito ativo, capaz de construir seu próprio conhecimento, 

deixando de lado a idéia de que o mesmo deva ser apenas um receptor de conteúdos pré-elaborados. 

O professor deve assumir o papel de mediador, organizando as situações de ensino, valorizando os 

conhecimentos prévios dos alunos e os acontecimentos cotidianos como elementos centrais de sua 

prática.

Segundo Kamii (1990, p.66)

Pela  observação  do  comportamento  da  criança,  o  professor  atento  pode 
inferir se ela está abordando um problema de forma intuitiva, espacial ou 
lógica.  Com  base  neste  tipo  de  observação  contínua  o  professor  pode 
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intervir  para  influir  no  processo  de  pensamento  da  criança  em  vez  de 
responder à pergunta.

Nota-se então, que o professor não deve responder às questões dos alunos, mas sim 

levá-los  a  construir  suas  próprias  hipóteses  acerca  do  problema.  Ele  deve  apenas  orientá-los  e 

instigá-los  a  encontrar  respostas  que  possam  atender  às  suas  necessidades,  mesmo  que  estas 

respostas não sejam corretas aos olhos do professor. Este por sua vez deve considerar as respostas 

dos alunos, evitando corrigi-las de modo grosseiro. Deve estar consciente de que toda tentativa de 

acerto do aluno pode ser um avanço ao desenvolvimento de seu pensamento e de seu raciocínio. 

Desta maneira, o educador deve evitar a imposição de respostas certas, visto que esta 

prática  pode gerar um bloqueio,  impedindo que os educandos desenvolvam por si  próprios sua 

estrutura mental,  uma vez que,  para desenvolvê-la,  as crianças  devem agir  livremente  sobre os 

diversos materiais e situações-problemas do cotidiano. Ela necessita de total liberdade para fazer 

suas experimentações, construindo assim, suas próprias idéias. Assim, o educador não deve jamais 

limitar o raciocínio-lógico de seus alunos.

Sobre este aspecto, Kamii (1990, p.64) também diz que

Considerando que todo erro é um reflexo do pensamento da criança, a tarefa 
do professor não é a de corrigir a resposta, mas de descobrir como foi que a 
criança fez o erro. Baseado nesta compreensão, o professor pode, muitas 
vezes,  corrigir  o  processo  do  raciocínio,  o  que  é  muito  melhor  do  que 
corrigir a resposta.

 O educador precisa saber trabalhar em cima do erro do aluno, levando-o a refazer o 

caminho percorrido pelo seu pensamento e raciocínio,  de modo que possa perceber onde está o 

desvio, construindo assim um novo caminho mais satisfatório à situação-problema na qual deseja 

encontrar solução. Ou seja, ele deve saber trabalhar o raciocínio da criança de modo a levá-la à 

construção de novas idéias. É importante lembrar de que o aluno é um ser pensante, e como tal, 

deve ser estimulado a raciocinar ativamente diante das questões que lhes são impostas no seu dia-a-

dia. E para que a criança desenvolva esta capacidade, ela deve se sentir confiante diante de suas 

ações acerca do problema que pretende resolver.
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Em relação ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática,  Kamii (1990, p.41) 

ainda afirma que

(...) O objetivo para “ensinar” o número é o da construção que a criança faz 
da estrutura mental de número. Uma vez que esta não pode ser ensinada 
diretamente, o professor deve priorizar o ato de encorajar a criança a pensar 
ativa e autonomamente em todos os tipos de situações.  Uma criança que 
pensa  ativamente,  à  sua  maneira,  incluindo  quantidades,  inevitavelmente 
constrói o número. A tarefa do professor é a de encorajar o pensamento 
espontâneo da criança,  o que é muito difícil  porque a maioria de nós foi 
treinada para obter das crianças a produção de respostas “certas”. 

Conforme  foi  afirmado  pela  autora,  a  formação  dos  professores  ainda  não  os  tem 

preparado para oferecer um ensino de qualidade, onde o aluno deve ser um sujeito ativo e o centro 

das  práticas  docentes.  Por  isso  infelizmente  uma  boa  parte  do  corpo  docente  age  de  maneira 

tradicional, como se o aluno fosse um depósito de conteúdos, considerados necessários sob a visão 

do educador, que na verdade se preocupa mais com a quantidade do que com a qualidade daquilo 

que está sendo por ele ensinado. Ao se propor a ensinar, é necessário antes de tudo despertar a 

motivação pela aprendizagem, pois é possível aprender sem escola e sem professor, mas sem ela 

nada se aprende. Sendo assim o primeiro passo que o educador deve tomar é despertar o interesse 

em seus alunos, o que exige muita habilidade e criatividade. 

O  professor  como  mediador  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  deve  auxiliar  a 

construção  de  conhecimentos,  intervindo  sempre  que  necessário.  Deve  buscar  formar  sujeitos 

reflexivos e autônomos, capazes de atuar com plenitude em sua sociedade.

Cabe ao  educador  compreender  a  educação  como uma ação de reciprocidade,  onde 

ambas  as  partes  se  beneficiam  com  novos  saberes  por  meio  de  uma  relação  dialética.  Nesta 

perspectiva,  ( Freire 1996) relata outro saber necessário à prática docente:  não há docência sem 

discência,  ou  seja,  ambos  constituem-se  como  sujeitos  no  processo  de  ensino-aprendizagem, 

aprendendo um com o outro.

O educador por meio de sua prática, precisa levar o educando a construção de atitudes 

positivas capazes de gerar o autoconhecimento, a autonomia e o prazer nas tarefas do dia-a-dia. Ele 

deve ser referência para os mesmos, instigando-os pensar e atuar livremente frente às situações 

cotidianas. Deve também gerar nos alunos uma necessidade de ação que os leve ao empenho diante 

das situações que envolvam não apenas cálculos, como também, uma argumentação coerente para 
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que  se  consiga  alcançar  a  solução  esperada,  facilitando  assim,  o  desenvolvimento  de  sua 

inteligência lógica.

Enfim,  o  professor  deve  assumir  um  papel  comprometedor  com  a  aprendizagem, 

buscando sempre novas alternativas que lhe possibilite realizar um trabalho de qualidade, formando 

cidadãos autônomos, críticos e reflexivos, capazes de exercer sua cidadania plena. Além disso, deve 

estar ciente de que esta não é uma tarefa nada fácil. Requer muita dedicação e amor pela educação, 

além de coragem e perseverança para enfrentar todos os desafios que surgem ao longo do caminho.
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CONCLUSÃO

Uma escola de qualidade para todos, que respeita o indivíduo com suas diferenças e 

limitações que trata a criança como agente de sua própria aprendizagem, parece uma utopia, porém, 

uma revolução no sistema de ensino é capaz de proporcionar a escola sonhada por todos. 

Uma escola reinventada, que rompe todos os princípios da escola tradicional e apresenta 

uma nova concepção de educação. Uma educação com o princípio de que não é possível ensinar a 

todos como se fosse um só, libertando-se das classes, dos manuais e testes de aprendizagem, onde o 

professor almeja que os alunos aprendam melhor, descubram-se como pessoas, que veja o outro 

como pessoa e sejam felizes na medida do possível. 

As escolas democráticas conseguem realizar essa façanha de revolucionar a educação. 

Os  professores  assumem  o  papel  de  participantes  e  não  do  centro  das  atenções. 

Orientam o processo de  aprendizagem,  organizam atividades  juntamente  com os  alunos com o 

objetivo de desenvolver estruturas cognitivas num “aprender fazendo” e no “aprender a aprender”, 

ajudam  a  resolver  problemas,  estimulam  as  crianças  e  confiam  em  suas  potencialidades. 

Consideram a criança como agente de sua aprendizagem, proporcionando atividades de exploração 

e de pesquisa, num processo significativo. 

Valorizam-se  as  aprendizagens  significativas  numa  perspectiva  interdisciplinar, 

estimulando  a  procura  de  solução  de  problemas,  de  forma  a  que  o  aluno  trabalhe  conceitos, 

reelaborando-os aumentando sua autoconfiança e ascendendo a níveis elevados de autonomia. 

O valor  da autonomia  nas  escolas  democráticas  encontra  sua expressão máxima,  os 

alunos são estimulados a exercê-la durante todo processo ensino aprendizagem, pois elaboram seus 

currículos e aprendem a conduzir o tempo de trabalho, vivem a autonomia. Sendo assim, aprendem 

a ser autônomos. 

Nessa perspectiva as crianças são educadas através da autonomia, com uma liberdade 

que  exige  a  responsabilidade.  Aprendem distinguir  entre  liberdade  e  libertinagem,  ou seja,  sua 

liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Exercer sua cidadania desde muito pequenas, 

reconhecendo o poder da verdadeira democracia. 

A democracia  permeia  todos  os  princípios  da  educação  democrática,  a  comunidade 

escolar como um todo decide e compartilha todos os problemas e progressos da instituição, e os 

alunos como protagonistas dessa instituição aprendem todo o conteúdo previsto nos parâmetros que 
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regem  a  educação  no  país,  e  principalmente  os  princípios  democráticos,  contribuindo  para  a 

democratização de toda a sociedade. 

As  escolas  relatadas  nessa  pesquisa  podem ser  consideradas  inclusivas,  ou  seja,  de 

qualidade para todos,  pois perceberam que o fracasso de seus alunos,  era culpa de um sistema 

ultrapassado  e  resolveram  tentar  uma  transformação,  que  elevou  seus  alunos  tidos  como 

“fracassados” para o titulo de capacitados e emancipados. Mudaram toda a estrutura organizacional 

da escola tradicional, para uma versão contemporânea de educação, onde os alunos não são mais 

divididos por séries ou capacidades e todos podem através da interação social buscar conhecimentos 

tendo como base a democracia solidária.  Essas escolas valorizam a diversidade,  abandonando o 

conceito homogeneidade e transformando o conceito de diferença. 

Ao se deparar com os princípios de uma escola democrática imagina-se que ela não é 

capaz de proporcionar aos seus alunos os conhecimentos necessários para a continuidade de sua 

vida acadêmica, porém a preocupação na construção do conhecimento cientifica permeia todo o 

currículo onde o aluno é incentivado a elaborar seu próprio currículo de acordo com seu interesse. 

Sendo assim, a aprendizagem se torna prazerosa, pois os conteúdos não são impostos e o aluno sabe 

sua importância fora das paredes da escola. 

Uma escola  democrática  atende  esses  princípios  visando à  aprendizagem individual 

valorizando a maneira que cada um tem de construir sua aprendizagem. 

Pude perceber  claramente,  que tanto  os  alunos  quanto  os  professores  sentem que o 

sistema de ensino é muito falho. Falta talvez incentivo a essa carreira tão importante na vida de 

qualquer cidadão, mas que está sempre em segundo plano, e para ser professor hoje, ou se tem que 

amar muito ou precisar muito. E não existe meio termo! Pois, o magistério no país todo precisa de 

uma reformulação para melhorar a qualidade de ensino e o rendimento dos educadores.
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