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RESUMO:  
Objetiva-se neste trabalho demonstrar de forma clara e precisa as relações escolares, 
principalmente entre professor e aluno, o papel de cada um e como devem contribuir em sala 
a fim de promover a aprendizagem e o bom entendimento de ambos, desenvolvendo assim 
competências e habilidades em torno do saber, pensar e agir, as quais, muitas vezes, são 
exigidas pela sociedade atual em que estamos inseridos. Haverá a tentativa de mostrar que a 
educação escolar necessita estar voltada para a construção do conhecimento, em que a sala de 
aula seja um espaço propício ao saber. Será mencionado ainda o fato de que a humanidade 
necessita de uma educação voltada para atender as exigências do futuro, e não do passado ou 
presente. Por fim, será levada em consideração alguns dos fatores que são de extrema 
importância ao desenvolvimento cognitivo do aluno, ao seu processo de ensino-
aprendizagem. 
 

 

RESUMEN: 
El objetivo de este trabajo demuestran con claridad y precisión las relaciones de estos, 
especialmente entre el profesor y el estudiante, el papel de cada uno y la forma en que debe 
contribuir en el aula para promover el aprendizaje y la comprensión de ambos, por lo tanto el 
desarrollo de habilidades y habilidades en torno a conocimientos, pensar y actuar, que a 
menudo son requeridas por la sociedad moderna en la que operamos. Habrá un intento de 
mostrar que la educación debe centrarse en la construcción del conocimiento en el aula es un 
espacio propicio para el conocimiento. Se mencionará también el hecho de que la humanidad 
necesita una educación orientada a satisfacer las demandas del futuro, no en el pasado o 
presente. Por último, debe tenerse en cuenta algunos de los factores que son de extrema 
importancia para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, su enseñanza-aprendizaje. 
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Acredita-se que a interação humana, ou seja, os relacionamentos entre os indivíduos 

são de fundamental importância para o desenvolvimento moral e ético de uma nação, para a 

conquista dum lugar como cidadão, como figura que saiba impor seu ponto de vista na 

sociedade, para a construção de seus princípios. 

 Partindo desse princípio, podemos levar em consideração o fato de que é na escola, 

lugar de controle social, que o homem se encaminha à interação, expondo seus conceitos de 

forma coletiva, cultural, competente. É daí que parte a relação professor-aluno como 

contribuição pedagógica, como fonte de conhecimento mútuo, objetivando-se a produzir 

mudanças positivas que valorizem o ato de ensinar e que, acima de tudo, proporcionem a 

propagação da aprendizagem como um todo. 

Esse processo de ensinar implica na não-prevalência da ação de um elemento sobre o 

outro, nem de fazer da sala de aula, apenas, local de transmissão e sim, de transformá-la num 

espaço de construção de conhecimento, de cooperação, respeito e crescimento. O professor 

deve agir como mediador do processo, como figura de apoio a qualquer dúvida do aluno e não 

como figura de autoritarismo, onde a imposição gera um descontentamento que, atinge os 

estudantes e tornam, os princípios escolares, obrigações com poucos significados. 

 

 “o papel do professor é imprescindível e fundamental, pois a palavra dele 
representa o saber social e está investida de uma autoridade institucional, 
mas que muitas vezes, estas atribuições são confundidas e se transformam 
em abuso de poder e excesso de autoritarismo, não permitindo um clima 
propício à aprendizagem.”     (LERNER apud KULLOK, 2002) 

 

É possível esclarecer o pensamento citado, visualizando as vivências freqüentes que 

atrelam o convívio escolar. A partir dos princípios educacionais atuais, muitos casos podem 

ser explicitados quando se pensa nas práticas de correção textual. Em primeira análise, toma-

se como exemplo os “traços vermelhos”, companheiros assíduos dos professores que, não 

admitem erros gráficos ou estruturais, e, ainda, dos que não se preocupam com os valores 

significativos elaborados pelos alunos. 

Para comprovar os fatos é possível tomar como fonte uma dissertação, que se vale de 

estruturas argumentativas. Infelizmente, o que se tem notado é que quando o professor avalia, 

a qualidade dos argumentos fica em segundo plano. Prevalecendo, então, a “caneta vermelha” 

e seu infinito “poder” de caçar palavras com assentos mal empregados ou esquecidos, com 

sua aptidão encontrando as letras que se perderam no caminho ou nunca existiram para quem 

escreve, e seu imenso prazer em empregar os respectivos “zeros”. 
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 É necessário pensar em meios que avaliem os alunos não pelas faltas cometidas, mas 

pela capacidade das tentativas. Considerando as qualidades de cada um, mesmo que não 

sejam com grandes resultados imediatos. O professor deve observar o individual produzido 

pelo sujeito em aprendizagem para, assim, construir a formação do desenvolvimento e se 

chegar a um âmbito coletivo de aproveitamento.   

 Diante desses esclarecimentos, é natural que o aluno se sinta frustrado quando percebe 

que o professor critica suas atividades pelo viés negativo. É possível entender as atitudes do 

mesmo como autoritárias, agindo de forma destrutiva no que diz respeito ao desempenho do 

aluno. Pois, é provável que este, decepcionado, não volte a se manifestar com receio de, mais 

uma vez, ser, de certa forma, ridicularizado. 

No ambiente escolar, o professor, deve manter um equilíbrio, procurando uma 

dosagem correta no uso das atribuições educacionais. É importante que haja disciplina na sala 

de aula, e é a partir duma boa relação com o alunado que o docente consegue conquistá-lo e 

incentivá-lo à aprendizagem, ao desenvolvimento de uma visão crítica de mundo. Mostrando 

ao mesmo tempo sua posição na sala de aula sem precisar de autoritarismo e sem se mostrar 

dominador.  

Vale lembrar que a interação deve ser completa por todos os membros da comunidade 

escolar, levando em consideração o que cada um representa na relação educativa. Prevalecem 

as características que as partes possuem num âmbito da organização plural. Desta forma, os 

alunos e o professor são delimitados a partir do contexto funcional entre professor-aluno, 

aluno-colegas e professor-colegas. 

Dentro do fator conhecimento o professor deve trabalhar, primeiramente, os 

conhecimentos prévios do aluno, o que ele já traz internalizado, e acrescentar outros tipos de 

saberes, de informações, numa perspectiva sócio-interacionista a fim de transformar a aula 

num pequeno mundo onde se realizará a educação de nossos educandos e educadores, já que o 

conhecimento é produto do social e do cultural.  

Alguns alunos, por levarem vidas difíceis, trazem consigo dificuldades externas, como 

um convívio familiar problemático, podendo assim interagir de maneira diferenciada: 

introspectiva e sem maiores perspectivas educacionais. E ainda, muitas vezes, acabam 

levando para o lado da ficção, imaginam e idealizando um mundo bem melhor do deles.  

O professor deve despertar no aluno interesse pela aula, curiosidade pelo conteúdo, 

fazer ele “cair na real” que tem que aprender, ligando os conhecimentos disciplinares a certas 

situações da vida, do dia a dia. Ele não pode deixar de maneira nenhuma que sua vida pessoal, 

ou seus interesses pessoais interfiram na sua relação com o aluno, na sua ética profissional. É 
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sabido que, o professor desempenha papel importantíssimo na construção da sociedade, pois é 

através do ensino, investimento de todos na educação, que passamos a entender o avanço do 

país. 

Torna-se necessário ressaltar que o discente é agente principal e responsável pela 

busca da própria aprendizagem, ele só aprende quando há interesse e quando há algo 

estimulante em classe. Com isto, se forma uma preocupação em utilizar técnicas e métodos 

que incentivem uma melhor e mais eficiente compreensão. A participação direta do aluno nas 

aulas interfere no processo de ensino-aprendizagem, o aprender se torna bem mais produtivo 

pelo fato de que ele (o aluno) se acha bem mais útil e motivado na classe.  

 A escola, como diz Perrenoud, “deve se preocupar em formar competências”. Deve 

haver a transferência e a mobilização das capacidades e dos conhecimentos, o indivíduo deve 

saber transferir seu conhecimento e suas práticas escolares ao cotidiano ou às situações mais 

complexas na sua vivência, é fazer das suas experiências lições de vida para os outros e para 

si mesmo. O ambiente escolar deve ser alegre, dinâmico a fim de promover no estudante certa 

confiança e entusiasmo para com o cotidiano dele, afinal, é na escola que ele passa a maior 

parte de suas vidas e é lá que ele se descobre como cidadão, como figura importante na 

sociedade, conquistando assim seus valores e condutas. 

 A aprendizagem deve ser elaborada, sem dúvidas, dentro do viés de valores 

descerrados. Diante dos aspectos que são produzidos no ambiente de ensino, alguns recursos 

que se fundamentam e se estabelecem a partir das elaborações que são, de forma 

enriquecedora, uma fonte de criações permitidas. Essas criações ocorrem especialmente num 

jogo simultâneo entre professor e alunos, esclarecendo o que podemos chamar de construção 

de conhecimentos competentes. 

 O aprender, propriamente dito, exige conhecimento da área cognitiva e humana. 

Compreende competências e/ou habilidades como comunicar-se bem, desenvolver trabalhos 

em equipe, adaptar-se às mudanças repentinas ou não. A partir desse conhecimento se 

estabelece um série de recursos que reúnem sentidos prioritários da capacidade intelectiva. 

A essência da aprendizagem é a forma como as ideias se relacionam juntamente com a 

bagagem do aluno, é algo mecânico e contínuo. É necessário que apliquemos determinada 

informação em determinado caso, testá-lo algumas vezes e vê se realmente funciona, se a 

resposta for positiva é porque conseguimos assimilar. Segundo Perrenoud, “ensinar é, antes 

de mais nada, fabricar artesanalmente os saberes tornando-os ensináveis, exercitáveis e 

passíveis de avaliação no quadro da turma, de um ano, de um horário, de um sistema de 

comunicação e trabalho”. 
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 A aula deve se assemelhar a vida real do discente, como algo que estimule a 

participação do aluno, que estimule debates, diálogos, desenvolvendo, desta forma, o senso 

crítico, o instinto pesquisador, a ser formador de opinião, a ser criativo, a tomar iniciativas, 

dentre outros. Para que uma aula seja produtiva é necessário o professor conhecer bem a 

turma, o conteúdo, os procedimentos para que este conteúdo seja bem transmitido, perceber o 

quanto é importante a boa relação professor-aluno e o quanto o seu trabalho é importante para 

todos os membros deste processo.  

Quando as aulas são interessantes, são repletas de trocas, os alunos participam e 

aprendem.  Muitas vezes não é isso que ocorre, pois muitos professores utilizam aquele 

mesmo material, aquele mesmo esquema, aquelas mesmas informações sempre, aulas repletas 

de conteudismos, não trazem novidades, nem fazem questão que os alunos interajam, 

preferem que eles “fiquem quietos, mudos” para facilitar a sua “aula”, a sua “transmissão de 

conteúdo”.  O educador não é aquele que reproduz os sermões prontos e acabados, mas aquele 

que desperta consciência, motiva para a realidade, para a existência. 

Nota-se que ir a uma sala de aula não é simplesmente reproduzir os conteúdos do 

livro, mas sim, é ser docente, é ser um eterno pesquisador, utilizando os conhecimentos para 

auxiliar os discentes a se encontrarem no mundo, para que assim possam atender as 

exigências da atual sociedade do conhecimento. 

Assim, a educação precisa ser um alicerce para o sujeito, de modo que os docentes 

consigam desenvolver aulas com base nos dois pilares, o “aprender a ser” e o “aprender a 

conviver”, e que saibam lidar com pontos positivos e negativos na sua convivência em 

sociedade. 

Uma das bases fundamentais deste trabalho apresenta o embasamento teórico de Célia 

Linhares Frazão, Professora da Universidade Federal Fluminense O texto “Ensinar e 

aprender: sujeitos, saberes e pesquisa” demonstram algumas posições da autora que, servem 

de referência para o estudo sobre a relação Professor-Aluno: 

 

“Dito em outras palavras, repito que temos estudado muito pouco como 
subjetividades e sujeitos de estudantes e professores vão sendo fabricados 
e, por sua vez, vão fabricando escolas e contribuindo para conservar ou 
modificar seus entornos, suas comunidades, suas cidades e, conjugando-se 
com outras relações sociais, ir intervindo nas sociedades e na história.” 
(2002) 
 
 

O papel de um professor e de um aluno não se constrói a partir de critérios 

denominados por uma série geral de assuntos escolares. O seu principal fundamento começa a 
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se formar num acordo dinâmico destes assuntos, no que diz respeito à individualidade de cada 

um deles e na busca dos princípios observáveis por critérios coletivos. Neste contexto, a 

escola é vista com suas particularidades, do mesmo modo que cada ser inserido nela também 

possui as suas. 

Ao se pensar na própria exemplificação dada por Célia Linhares, a partir do filme 

“Nenhum a menos”, pode-se fazer reflexões sobre a interrelação que deve existir entre quem 

ensina e quem aprende, sendo que neste sentido, tomaríamos uma decisão criadora da 

aprendizagem mútua -onde quem aprende, acaba ensinando- tornando o aprendizado 

dinâmico e relacional.  

Os meios para se chegar neste universo mútuo passam por uma base criativa que 

acabam estabelecendo as próprias significações da busca do conhecimento. É preciso, então, 

pensar no professor como um sustentador de meios possíveis, que seleciona os interesses 

aproveitáveis permitindo que a realidade do sistema educativo se conecte as estruturas da 

sociedade em geral. Desta forma, encara-se o estudante como um “personagem essencial”. E 

trata-se o professor e o aluno como parceiros fundamentais no processo que envolve diversos 

aspectos que fazem parte do mundo de saberes da escola. 

 A metodologia de ensino deve seguir em função do conhecimento, da formação de 

bons e competentes alunos, e enfim, do aprender como um todo. Vários são os 

comportamentos que podem contribuir para que todo esse processo caminhe na direção da 

aprendizagem, da interação mútua do professor para com o aluno. Podemos elencar como 

principais e básicos os seguintes: mudar a posição das carteiras, de preferências fazer círculos; 

promover algumas aulas fora do ambiente escolar; fazer a intertextualização; trabalhar 

gêneros textuais; o professor deverá sentar-se entre os alunos para ajudá-los a pesquisar e 

construir conhecimento; promover seminários, apresentações, entrevistas, debates, dentre 

outros que o façam praticarem seu discurso; enfim um ambiente que conquiste cada vez mais 

o aluno, o qual é, e sempre será, o maior desafio para o professor. 

 As marcas que vão se criando nas aulas, dependem exclusivamente, do movimento 

desse círculo dos sujeitos envolvidos com elas. Com isso, as potencialidades ou habilidades 

da troca de experiência vão formulando um sistema aparentemente novo –onde não se 

sustenta um método fechado, mas basicamente se fundamenta um leque de possibilidades- 

que envolve atividades baseadas nas condições reais dos membros da educação, nos desejos 

vivos e nos exemplos mais aproximados do contexto vivido pelos mesmos.  

 O professor, sem dúvida alguma, torna-se um exemplo para seus alunos. O que acaba 

aproximando esses dois lados é um objetivo comum: a aprendizagem. Esta, a partir de um 
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pensamento que se refere à produção, pode ser elaborada de diferentes maneiras. É assim que, 

de fato, se mantém os interesses próprios dos indivíduos, que acabam sendo fomentados de 

acordo com um setor relevante: a troca. Ela, sendo vista, é claro, como um processo de 

ganhos de ambas as partes.  

 Um fator de extrema importância na aprendizagem e no desenvolvimento, e que pode 

perfeitamente ser trabalhada em sala de aula é a oralidade, já que é a necessidade de 

comunicação que nos impulsiona ao desenvolvimento da linguagem. Daí as diversas 

tentativas e o desejo dos alunos em participarem das aulas, exporem suas opiniões e vontades, 

o que muitas vezes é podado pelo mestre com o argumento de não atrapalhar a aula, 

interferindo assim no desenvolvimento geral da criança/adolescente, na natureza do ser 

humano.  

Deve-se usar a oralidade para indicar aos alunos como utilizar determinadas falas em 

determinadas situações de comunicação adequando seus discursos a diferentes ambientes, 

transferindo informações apreendidas para outros contextos. Quando pensa-se em escola, 

normalmente vem à mente o lugar aonde se vai para aprender, e deixamos os fatores 

relacionados aos conhecimentos que o aluno traz, sem valor significativo. Escola é o lugar 

aonde o aluno vai, também, para ensinar, portanto, os seus traços lingüísticos devem ser 

acolhidos pelo ambiente de estudo sem preconceitos ou exclusões. 

 O professor deve trabalhar as diferentes formas de se expressar, sem procurar se 

manter apenas à um tipo de variação, ou à língua escrita. Querer que o aluno fale como se 

escreve é, de certa forma, desconsiderar os importantes vestígios culturais que, muitas vezes 

contribuem para que as crianças e jovens observem a riqueza vocabular e a variedade 

lingüística com que convivemos em nosso país. 

 Muitas vezes, estas variações não são aceitas e trabalhadas por alguns professores pelo 

fato de não serem consideradas de prestígio social e/ou econômico. Daí, parte a ideia a qual 

deve ser considerada e aplicada em classe; o fato de que não existem pirâmides hierárquicas 

quando o assunto está relacionado à língua, e que nenhuma forma de falar é superior a outra.  

 Para fundamentar este esclarecimento é importante citar: 

 
“É preciso mostrar, em sala de aula e fora dela, que a língua varia tanto 
quanto a sociedade varia, que existem muitas maneiras de dizer a mesma 
coisa e que todas correspondem a usos diferenciados e eficazes dos 
recursos que o idioma oferece a seus falantes; também é preciso evitar a 
prática distorcida de apresentar a variação como se ela existisse apenas 
nos meios rurais ou menos escolarizados, como se também não houvesse 
variação (e mudança) linguística entre os falantes urbanos, socialmente 
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prestigiados e altamente escolarizados, inclusive nos gêneros escritos mais 
monitorados.” (BAGNO, 2009, p.16)  
 

 Corroborando com as ideias expostas, é interessante ressaltar que os futuros 

educadores devem se planejar para “não errar” confundindo traços da realidade dos alunos 

com “erro”. É importante construir metodologias que ultrapassem e transformem o modo de 

encarar a Língua Brasileira.  

 Muitas são as práticas de oralidade, como apresentação de seminários aos colegas ou 

quando os alunos trocam impressões sobre o conteúdo de uma notícia, um filme, ou livro. 

Nessas ocasiões, tanto o conteúdo expresso na atividade quanto o modo como a comunicação 

oral ocorre podem ser objeto de ensino e aprendizagem e devem ser considerados como 

conteúdos escolares igualmente importantes. 

 Valorizar os aspectos orais é fundamental para o início de práticas que tendem a uma 

melhoria dos métodos avaliativos, pois, sobretudo indica uma visão mais centrada na 

educação que destaca o aluno, e o percebe além de avaliações decorativas e pouco 

proveitosas. 

 Uma das práticas da oralidade que mais se destaca, por apresentar um cunho 

argumentativo de grande porte é o debate. Diante de um tema, muitos argumentos vão se 

formando de maneira interativa e dinâmica. Os alunos têm a fala (negada em muitos 

momentos das aulas) e aproveitam para demonstrar suas particularidades dentro de um espaço 

plural, e vão construindo conceitos que possuem olhares de outros colegas, o que possibilita 

um imenso conhecimento que, dificilmente será esquecido. 

 Um discurso escolar deve permitir a entrada de diversos falares, diversas culturas, à 

escola cabe promover a interculturalidade, é preciso estabelecer uma interação, um 

relacionamento entre as diversas culturas, valorizando por igual todas elas, já que cultura e 

educação andam juntas. Como considera Stuart Hall, “A identidade como uma celebração 

móvel”, ou seja, podemos ter várias identidades, vários comportamentos de acordo com os 

diversos ambientes e situações que nos deparamos.  

 É preciso deixar que esses aspectos culturais saiam do papel, que partam da teoria para 

a prática. Se a relação professor-aluno ultrapassar os limites culturais, provavelmente surgirá 

um elemento prioritário no campo educativo: O respeito. Este é um resultado que não deve se 

separar das atividades escolares, pois, em muitos momentos é ele quem encontra o 

direcionamento para uma melhor elaboração da metodologia utilizada pelo professor. 

Muitas vezes não é isso que acontece, a escola adquiri um caráter monocultural, ou 

seja, valorizam apenas aquela cultura de prestígio, geralmente social e financeiro, e deixam de 
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lado outras que podiam contribuir muito mais ao desenvolvimento cognitivo como um todo, 

por estarem presentes no dia a dia da maioria dos alunos, fazendo parte da sua realidade, do 

seu universo cultural.  

Outras vezes ainda, a educação associa-se ao ensino por meio de livros que foram 

escritos no passado com suas metodologias tradicionais sem dar espaço à contextualização, 

principal no processo ensino-aprendizagem. Diante desse fato, são desprezadas, por exemplo, 

raça, religião, classe social, variedades lingüísticas e culturais, dentre outras.  

Diante dos pressupostos acima se conclui que a interação professor-aluno é uma das 

mais importantes diante da espécie humana, por considerar a educação a chave para o 

progresso da humanidade, do desenvolvimento do país. Ficar-se-á com a experiência de que 

jamais se poderá enxergar o professor como uma figura singular, de superioridade e sim como 

um mediador, como aquele que promove a educação e a aprendizagem.  

  

 

REFERÊNCIA 

 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. São Paulo: Edições Loyola, 2009. 

 

GENTILE, Paola;  BENCINI, Roberta. Construindo competências. Disponível na internet 

via http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_31.html 

.Arquivo capturado em 21/08/2009. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade / Tradução: Tomaz Tadeu da 

Silva, Guacira Lopes Louro – Rio de janeiro: DP&A, 2006. 11ª edição. 

 

LINHARES, Célia Frazão. Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa / Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). In:_________. Múltiplos sujeitos da 

educação: a produção de sujeitos e subjetividades de professores e estudantes. Rio de Janeiro: 

DP&A, 189 p. cap. 3, p. 43 – 54.2ª edição. 2002. 

 

KULLOK, Maisa Gomes Brandão. Relação professor-aluno: contribuições à prática 

pedagógica.Maceió: EDUFAL, 2002.  

 


