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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisar o tema “Afetividade e ensino”. Faz-se necessário afirmar 
que esse tema trará uma significativa contribuição para professores e futuros docentes, ao 
estabelecer relações entre a afetividade e o prazer de estudar e ensinar. Vale ressaltar, ainda, 
que foi verificado se existe coerência na abordagem do conteúdo, pesquisa e a bibliografia 
citada. Trata-se, pois, de um estudo bibliográfico e pesquisa interpretativa de abordagem 
qualitativa que servirá de parâmetro para verificação de possíveis hipóteses sobre o tema  em 
escola do interior do estado. 
Palavras-chave: Afetividade, relações humanas, escola, matemática 
 
 
ABSTRACT 
This article aims to examine the theme "Emotions and education." It is necessary to say that 
this theme will bring a significant contribution to teachers and future teachers, to establish 
relations between emotion and pleasure of studying and teaching. It is noteworthy, though, it 
was verified that there is consistency in the approach of content, research and literature cited. 
It is, therefore, a bibliographic research and interpretative qualitative approach to serve as a 
parameter to test possible hypotheses about the topic at school in the State. 
Keywords: Affection, human relations, school, math 

 

                                                           
1 Graduado em Matemática pela Faculdade José Augusto Vieira- FJAV em Lagarto/Se; professor de turmas de 
ensino médio;  
2 Graduada em Letras/Português (AGES), especialista em Psicopedagogia Institucional (Redentor) e Mestranda 
no Ensino de Ciências e Matemática (NPGECIMA/UFS), professora no curso de Ciências Contábeis, Serviço 
Social, Estágio supervisionado I no curso de matemática, História e Geografia pela (FJAV) e diretora do CJAV 
(ensino médio) Lagarto/Se.  
3Graduada em Letras/Português(AGES), especialista em Metodologia do Ensino das Língua Portuguesa; 
professora de turmas do ensino médio de escola pública e particular. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 2 

INTRODUÇÃO  

Ao longo da história da humanidade o homem tem voltado seu olhar para 

diversificados pontos, a depender da sociedade na qual estava inserido, sendo assim, o homem 

medieval, voltava-se para Deus, na época do Renascimento reina o antropocentrismo e assim 

vai se mudando os focos, até  chegar ao século atual, em que predominam os avanços 

tecnológicos, a rapidez das informações, a globalização assume seu lugar e com ela mudanças 

nas relações, sobretudo as  ocorridas em sala de aula.Voltam ao cenário educacional questões 

como:qual a importância da relação entre professor e aluno?Essa relação serviria de incentivo 

ao prazer de ensinar e aprender? 

Segundo Castro (2004), ao se pensar em ensino, pensa-se em didática. Pensar em 

didática vai muito além do que os melhores e variados recursos didático-pedagógicos, deve-se 

pensar, sobretudo em resgatar a afetividade dentro da escola, uma vez que só se está motivado 

a aprender quando se tem prazer naquilo que faz. Sabendo-se que a escola é na verdade um 

segmento da sociedade, deve-se fazer esse resgate para que os alunos que assim se relacionam 

possam levar os benefícios para além do espaço escolar, tornando, mesmo que aos poucos, 

uma sociedade mais afetiva.  

A escolha da escola como espaço de origem dessa prática dá-se por conta da acepção 

da palavra. Define-se, em vários dicionários, que escola é um estabelecimento de ensino 

coletivo que propicia experiência e vivência. Portanto, é neste lugar que o individuo inicia a 

construção do seu caráter e da personalidade, bem como a apropriação do conhecimento. É 

também neste lugar que se constrói conhecimentos significativos e úteis para serem aplicados 

nas diversas situações da vida cotidiana, melhorando com isso a condição de vida pessoal e 

grupal. 

Quanto ao professor ele tem uma parcela de responsabilidade pela formação do aluno 

e da sua personalidade perante a sociedade. Compete à escola proporcionar a formação 

intelectual, social e afetiva respeitando o ritmo e a potencialidade de cada estudante.  

Daí a premente necessidade de verificar a relevância da afetividade na relação 

professor/aluno; verificar até que ponto a relação afetiva entre professor/aluno influencia na 

aprendizagem e no bom andamento das aulas  
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A metodologia adotada para alcançar o objetivo deste trabalho é qualitativa com a 

aplicação de questionários abertos.  A análise será feita com base nas respostas dos alunos 

uma vez que: 

O qualitativo engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e 
opiniões. O significado atribuído a essa concepção de pesquisa também 
engloba noções a respeito de percepções de diferenças e semelhanças de 
aspectos comparáveis de experiências. (BICUDO, 2006, p.106) 

 Relação professor/aluno: os estilos de relações 

 

A relação professor/aluno em sala de aula é um processo bastante complicado, pois 

existem nesse contexto diversos aspectos a serem analisados, tendo em vista que, para um 

bom relacionamento entre ambos há necessidade de ir além de um simples relacionamento 

afetivo. 

Em sala de aula, tanto professor, quanto o aluno devem estar abertos à interação, pois 

em todo relacionamento  a empatia é uma questão necessária e eficaz no sentido de haver 

aproximação entre ambos. Assim, a relação professor/aluno pode apresentar diversos estilos, 

que venham a proporcionar diversos tipos de interação. Vamos tentar analisar as duas 

principais relações usadas entre professores/alunos na sala de aula: relação de comunicação 

mais pessoal e relação de orientação própria ao estudo. 

A relação de comunicação mais pessoal é reconhecer os êxitos, reforçar autoconfiança 

dos alunos, manter constantemente uma atitude de cordialidade e de respeito; isso sem 

esquecer que embora tenhamos que ter uma relação afetiva com nossos alunos, isso não 

significa dizer que tenhamos que ir à sala de aula para sermos humoristas e nem sermos 

carinhosos ou piegas para que os alunos se sintam bem. Na verdade, se não houver uma 

relação didática eficaz prejudicará a relação professor/aluno e, consequentemente o 

aprendizado. 

Nessa perspectiva, a relação de orientação própria para o estudo entra no mérito do 

papel exercido pelo professor em sala de aula, cujo objetivo  principal será criar e comunicar 

uma estrutura que facilite o aprendizado. Entende-se que numa relação professor/aluno em 

sala de aula, a afetividade não poderá ser eficaz se não houver de fato a competência da tarefa 

didática, porque então, a qualidade de ensino será prejudicada. 
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Entretanto, dois aspectos referentes à educação devem ser abordados, são eles: 

necessidades psicológicas e educativas. Por necessidades psicológicas entende-se por aquelas 

que os alunos interiorizam e que por muitas vezes são de certa forma imposta pelos padrões 

sociais, como o desejo de ascensão social, o qual exige para que isso seja possível, a 

apropriação dos moldes pré-estabelecidos como: passar de ano, tirar boas notas, ser o 

primeiro colocado nos processos seletivos, etc, os quais estão automaticamente nas 

necessidades educativas. Sendo que, o aluno ao ver suas necessidades psicológicas e 

educativas atendidas se automotiva. 

O professor por sua vez tende a descobrir qual a melhor forma de abarcar essas 

necessidades sem prejuízo ao aprendizado. Assim, as três áreas de atuação do professor são: 

relações interpessoais, estrutura de aprendizado e apoio da autonomia e do desenvolvimento 

integral do aluno. Segundo Morales (1999), as relações interpessoais são manifestadas de 

diversas formas, das quais: a dedicação de tempo à comunicação com os alunos, a 

manifestação de afeto e interesse pelos alunos, o elogio sincero, o interagir com os alunos 

com prazer, entre outros; o oposto se trata de rejeição. Ou seja, os alunos devem sentir que o 

professor se interessa por eles, assim os alunos devem sentir-se livres para errar e aprender 

com seus erros. O sentir-se livre se traduz aqui por ausência de medo, de angústia. Aprender 

com os próprios erros é importante para o crescimento pessoal, seja emocional, social ou 

cognitivo. 

A estrutura de aprendizado se refere à qualidade e quantidade de informações que são 

repassadas aos alunos, para que se tenha eficácia neste aprendizado: as expectativas devem 

ser demonstradas, ajudar quando houver necessidade, não  se sentir dono do saber, etc; o 

oposto é o caos. Nesse sentido, o professor deve entender que a informação é uma fonte de 

poder, por isso, nunca deve utilizar, por exemplo, a avaliação como arma de castigo, controle 

e autodefesa. 

A autonomia do aluno está relacionada com a liberdade concedida no momento da 

aprendizagem, por isso não se deve utilizar pressões ou a garantia de prêmios àqueles que 

realizarem com afinco as atividades. Cabe nesse ponto, ao professor a dura tarefa de 

transformar sua aula em um campo motivado pelo prazer e pela paz. E isso ainda pode trazer 

mais lucros ao bom relacionamento não só do professor-aluno, como do próprio aluno com 

outro, no sentido de que estes conseqüentemente possam aprender a colaborar, a respeitarem-
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se  quando trabalham em grupo ou em projetos cooperativos; podendo aprender a apreciarem 

outras culturas, a desenvolverem-se bem na sociedade. 

 

 Pontos fortes e fracos da relação entre professores e alunos 

Como toda relação pessoal, a relação professor/aluno tem seus pontos fortes e fracos. 

Cabe agora analisarmos quais seriam estes pontos, para podermos chegar a um consenso com 

a idéia que o autor Morales (1999) escreve como sendo "o efeito Pigmalião". Este está 

ligeiramente ligado às expectativas do professor quanto ao rendimento do aluno em sala de 

aula. Essas expectativas nascem dos dados que o professor recebe dos alunos antes de iniciar 

seu relacionamento com estes.  

A partir de então, cria-se uma expectativa ou desejos, de que alguns alunos, aqueles 

considerados bons, tenham um ótimo desempenho. Essa expectativa termina muitas vezes 

prejudicando o trabalho do professor, que em vez de ajudar todos, terminam beneficiando uns 

poucos. Assim, as expectativas desenvolvidas pelos professores sobre alguns alunos, fazem 

com que estes tratem de forma diferente os alunos em sala de aula. O tratamento diferenciado 

pode se manifestar de diversas formas segundo Morales (2001): 

• Os professores  dão um "clima socioemocional" mais agradável com esses alunos;  

• Os professores dão uma informação mais colorida e diferenciada aos alunos que estão na 

simpatia deste, ajudando-os mais no aprendizado dos mesmos;  

• A impressão é que os professores nessa situação dão mais atenção no aprendizado dos 

alunos que gostam em detrimento do restante da classe;  

• Assim, para os alunos escolhidos afetivamente pelo professor, há melhores oportunidades 

para participar na aula; o professor faz mais perguntas e dá mais tempo para respostas a 

destes alunos.  

Esses procedimentos, entretanto, parecem não acontecer na realidade de tão 

perspicazes que são, porém, apesar de ser um procedimento discriminatório e, não aparentar 

seu verdadeiro intuito, na verdade é tão evidente que todos percebem, principalmente, os 

alunos que não foram agraciados pela atenção dispensada. 
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Morales (2001), afirma que a forma de tratamento especial que o professor dispensa ao 

aluno escolhido, cujas expectativas são bastante altas chama-se teoria do afeto/esforço. Essa 

teoria é traduzida através de uma mudança de valor, pela qual, o afeto que o professor 

dispensa ao aluno é demonstrado pelo aumento do agrado dispensado a este. Aí vem o item 

esforço, pois para o professor esse esforço vale a pena.  

Agora, se o esforço do professor é compensado pelo esforço do aluno, então a atitude 

do professor é reforçada; isso significa relações recíprocas, o que é muito bom. Mas como 

todo processo desigual tem seu lado ruim, ou seja, contempla uns poucos em detrimento de 

muitos, esse inter-relacionamento termina muitas vezes discriminando aqueles que não 

conseguem acompanhar o ritmo dos bons, e terminam sentindo na pele a hostilidade por parte 

do professor. 

Contudo, a questão da expectativa é uma coisa a ser analisada, pois da mesma forma 

que contribuímos com expectativas para o sucesso do aluno, estamos automaticamente 

contribuindo também para o fracasso. Embora o resultado da pesquisa tenha apontado que os 

professores, em sua maioria parece preconizar mais o fracasso dos maus alunos, que o sucesso 

dos bons. Isso se dá devido ao fato de que nós professores, desenvolvemos a tal expectativa, 

que unidas às nossas condutas terminam contribuindo para o sucesso de uns e o fracasso de 

outros. 

Resumindo, o professor precisa na verdade de uma auto-avaliação, pois as nossas 

atitudes em sala de aula podem trazem sérias conseqüências para o alunado, porque enquanto 

dispensamos expectativas positivas para uns, e com isso dispensamos mais atenção, afeto e 

cuidado; para outros, em geral, desenvolvemos expectativas negativistas, as quais terminam 

prejudicando aqueles que deixamos de atender de forma afetuosa.  

Dentre os alunos excluídos podem estar àqueles ignorados, que na maioria das vezes 

nem são desinteressados, e sim, tímidos. É comum nessa situação ficarmos preocupados 

quando um aluno bom tira uma nota ruim, e incomodados com aqueles que são considerados 

maus tiram uma nota boa. Essa situação analisada deixa claro que, o relacionamento afetivo 

em sala de aula é muito importante; porém, temos que ter muito cuidado em não utilizar desse 

subsídio para praticar a discriminação com nossos alunos.  

Deve-se usar de expectativa com todos, saber que se estão ali é porque estão em busca 

de algo, e esse algo, cabe a nós professores proporcionarmos a eles. Para isso, devemos dar-
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lhes condições para a inclusão social, através não só da própria afetividade (que ajuda muito 

do processo ensino-aprendizado), mas na condição de educadores, pela prática educativa, com 

criatividade, para que assim possamos desenvolver nosso papel de mediadores entre os 

conhecimentos e os nossos alunos. 

Diferenças entre professor/aluno 

Dentre as dificuldades encontradas pelo professor em relação ao aluno, uma delas, 

talvez a mais crucial, seja a distância que separa as realidades de um e outro. Conhecer o 

mundo do aluno é uma das maneiras mais importante para uma boa relação entre professor e 

aluno, acredita-se ser o caminho para que ocorra a verdadeira mediação de conhecimento que 

o professor deve realizar. 

Assim como o professor não aceita imposições, o aluno também não as aceitará, estes 

novos caminhos que devem ser experimentados e argumentados com mais consistência. 

Sendo o professor, mais experiente e maduro, deve, então, fazer valer tal afirmação em 

benefício do ensino aprendizado. 

Entretanto, mostrar caminhos é bem melhor do que impor trilhos inalteráveis. Pois, 

sabe-se que vários caminhos levam ao mesmo lugar e, cabe ao professor, descobrir qual 

caminho os alunos preferem seguir, ou melhor, qual deles é menos complexo, o importante, 

nesse caso, é o professor ser como uma bússola que tendem a orientá-los quanto ao norte a ser 

atingido. O aluno, só pelo fato de sê-lo, já é contestador, característica inerente à fase da 

adolescência, que, muitas vezes o faz contestar fatos incontestáveis. Em determinadas 

situações não aceita a posição do professor, pois este não aceita a sua realidade, a sua verdade. 

O professor deve lembrar que numa sala de aula é composta por várias realidades, não só a 

dele. 

Compreender a realidade do aluno sem invadi-la e aprender coisas novas com o 

mesmo é o primeiro passo para fazer com que ele aceite a realidade do professor e do 

componente curricular, isso o fará entender e, por fim, aprender. O aluno tem que se sentir 

elemento integrante da aprendizagem, não apenas como ouvinte, ele também quer ensinar 

algo e, certamente o professor tem algo a aprender com o aluno. No entanto, não pode existir 

um espaço vazio entre professor e aluno, pois é aí o campo da dificuldade. Neste espaço o 

papel do professor é preencher este vazio com a amizade que deve existir entre eles, pois a 
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relação de respeito assim se tornará mais consistente, e o aprendizado mais eficaz e a 

satisfação plena de ambos. 

É de fundamental importância o papel que o professor exerce no processo de ensino 

aprendizagem, pois não é fácil criar as condições necessárias para que os alunos possam 

construir conhecimentos. Por isso é importante discutir alguns pontos que dizem respeito ao 

modo como o professor cria um ambiente propicio ao desenvolvimento cognitivo e afetivo de 

seus alunos. 

Os professores constituem-se e  se identificam como tais a partir de suas relações com 

seus alunos, e estes por sua vez de igual forma. Uma vez que a escola é vista como ambiente 

destinado aos processos didático-pedagógicos, professores e alunos convivem dia-a-dia por 

períodos longos, devendo existir entre eles relações humanas e proximidade pessoal. 

Pode-se dizer que no relacionamento professor-aluno, querendo ou não, há trocas de 

experiências e de conhecimentos, no qual o professor estando no lugar de quem deve ensinar, 

de transmitir conhecimentos, também aprende com a realidade de cada aluno; e o aluno no 

lugar de quem recebe ensinamentos, também ensina e aprende, mesmo sem intencionalidade. 

O que se percebe no contexto escolar é uma visão de professor detentor do saber e da 

situação. Desde que entra na sala de aula, sua postura reflete autoritarismo e sua fala reforça 

mais ainda sua relação de poder: "Eu não quero bagunça; todo mundo copiando; senta e não 

fala nada"; este é um discurso comum na prática docente, então o aluno cria certo medo 

sentindo-se de certa forma ameaçado pelo professor, resultando assim no fracasso escolar, 

podendo até gerar danos sérios a este aluno. Ao falar sobre as relações de poder na escola, 

medo e prazer, desejo e liberdade também são importantes considerar vida e morte, e 

violência que é praticada por um sistema muitas vezes perverso. (GROSSI, 1992, p.40). 

É válido ressaltar a questão da participação em sala de aula, no qual o interesse dos 

alunos por aquilo que o professor está propondo, se torna uma realização deste professor, 

sentir que alguém se interessa por aquilo que ele um dia se interessou, e resolveu até dedicar a 

vida a isto. Muitas vezes, a não participação dos alunos em sala de aula é uma forma de 

boicotar o trabalho, pois não dão retorno, não ajudam o professor, a saber, o que está indo 

bem, se está entendendo, se estão achando interessante ou não. Quando o aluno se posiciona 

em sala de aula, quando participa, inclusive para criticar, o professor sente que não está 

falando com as paredes, que não está sozinho. 
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Freire (1979) ressalta sobre o verdadeiro compromisso como gesto solidário: 

 

O verdadeiro compromisso que é sempre solidário, não pode reduzir-
se jamais a gestos de falsa generosidade, nem tão pouco ser um ato 
unilateral, no qual quem se compromete é o sujeito ativo do trabalho, 
comprometido é aquele com quem se comprometeu e a incidência de 
seu compromisso que sendo encontro dinâmico de homens solidários 
ao alcançar aqueles com os quais se compromete, volta destes para 
ele, abraçando a todos num único gesto amoroso. (FREIRE,1979. 
p.09). 

 

Freire (1996, p. 42) aborda ainda que “a tarefa coerente do educador que pensa certo é 

exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem 

se comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado”.  

É nesse desafio lançado também para o aluno, que o professor dará mais oportunidade 

para ele (aluno) de se tornar mais responsável. À medida que percebe que está sendo parte do 

processo de aprendizagem ao ser participante ativo, evitando dessa forma a falta de estímulo e 

até, muitas vezes de evasão escolar. Nesta concepção é que se estará percebendo a 

transformação acontecer.  

 

AFETIVIDADE NAS AULAS DO ENSINO MÉDIO: A MATEMÀTICA EM FOCO 

 

Para demonstrar a importância da afetividade  para uma melhor aprendizagem, foi feita uma 
pesquisa com alunos do Ensino Médio de uma escola do interior do estado. A disciplina 
escolhida para essa análise foi aquela que é considerada por muitos como o terror, não apenas 
do Ensino Fundamental, mas também, do Médio, a Matemática. 

Constatou-se na pesquisa que 43% dos entrevistados já reprovaram e 57% afirmaram 

que não reprovou em nenhuma série. Quando perguntou sobre a disciplina  em que foi 

reprovado a maioria citou primeiro a Matemática, segundo Português, terceiro Química e 

quarto lugar Ciências. No entanto, perguntou-se o que era estudar para eles, responderam a 

maioria que: 
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“É ter um conhecimento que ajuda a ser uma pessoa inteligente, responsável pelos seus atos, é 

ter um futuro”.  

“É uma troca de idéias entre alunos e professores”.  

“É muito importante na minha vida, apesar de às vezes ser um pouco chato e cansativo”.  

“Uma coisa boa que fica guardada pra sempre em nossa vida é um ato de aprendizagem na 

vida”.  

Como se percebe, os alunos acreditam que o estudo é um “passaporte” para um futuro 

melhor, é o encontro com o conhecimento, além disso, acreditam ainda que é a troca de 

aprendizagem entre o professor e o aluno. Nenhum aluno chega à escola sem já ter aprendido 

muitas outras coisas, portanto o papel do professor é estimular a aprendizagem, interagir com 

outros desafios e a dar significado ao saber matemático, ampliando a rede do saber por meio 

de habilidades operatórias. (ANTUNES, 2001). Estudar é, conforme diz Freire (1982, p. 9) 

“realmente um trabalho difícil. Exige de quem o faz uma postura crítica sistemática. Exige 

disciplina intelectual que ano se ganha a não ser praticando-a”. 

Questionou-se  como eles se sentiam em relação a disciplina de Matemática, pois 

sabe-se que esta é uma disciplina que sempre teve alguns tabus. Os alunos responderam na 

sua maioria o seguinte:  

“Um pouco confusa com alguns assuntos, tento aprender com quem sabe mais do que eu”.  

“Não gosto muito não”.  

“É um pouco complicado”.  

“É uma das matérias mais interessantes”.  

“Às vezes me sinto amedrontada porque certos professores são realmente muito durões mais 

nunca teve medo de enfrentar a matéria”.  

Conforme, verifica-se, a maneira como se ensina leva a vários resultados diferentes e 

não significa que ocorra aprendizagem. No presente, ensinar não é sinônimo de transmitir 

informações, e aprender não é apenas aceitar o que se diz. Aprender é construir significados, e 

ensinar é oportunizar essa construção. Hoje, o que mais se busca é unir a matemática formal 
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àquela utilizada na vida, procurando inovações pedagógicas que levem a mudança de postura 

do aluno na aula. 

Neste sentido, procurou-se saber como é o relacionamento dos alunos com o professor 

dessa disciplina, afinal para o bom desempenho do aluno em matemática é essencial que o 

professor compreenda como o aluno constrói seu conhecimento e a necessidade de 

possibilitar-lhe a construção dos seus próprios conceitos. Observou-se os seguintes 

depoimentos: 

“Meu professor é muito brincalhão, brinca com todos na sala, mas na hora de dar o assunto 

ele faz com toda responsabilidade e é por isso que gosto muito dele” 

“Não falo muito com ele, mas tenho respeito”. 

“Um pouco distante, às vezes só falo com ele quando tenho dúvidas sobre o que ele está 

explicando”.  

“Bom, porque ele interage com nos alunos”.  

Percebe-se, que há interação com os alunos, o comportamento do professor que brinca 

com os alunos na sala de aula, porém lembrando suas responsabilidades enriquece o 

aprendizado e quebra o medo da disciplina. Além disso, a presença desses fatores 

impossibilita que o professor continue a considerar-se o dono do saber, que o aluno mantenha 

uma postura de receptor do conhecimento e há a possibilidade de o professor mediar 

aprendizagem. 

É de fundamental importância para o processo educativo, docentes que amem sua 

profissão e que sejam comprometidos com a qualidade de ensino mantendo com seus alunos 

uma relação de amizade e respeito, na construção do conhecimento. 

Na questão subsequente procurou-se analisar, se os alunos tinham algum receio em 

aproximar-se do professor, para isso questionou se quando eles têm dúvidas na sala de aula 

sobre um assunto de Matemática, vai até o professor ou não fica à vontade, a maioria das 

respostas ficaram na seguinte linha de resposta:  

“Pergunto, pois não é legal ficar na dúvida, às vezes uma simples dúvida na explicação pode 

nos prejudicar futuramente”. 
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“Eu tiro minhas dúvidas à vontade e ele responde com muita calma”. 

“Claro que pergunto, o aluno está na sala de aula para aprender e o professor para ensinar, 

então ninguém mais certo senão o professor para tirar as dúvidas”.  

“Não, porque o professor pode dar uma piadinha”.  

Diante dessas afirmações observa-se que a maior parcela dos entrevistados não tem 

receio, preocupam-se com seu aprendizado futuro. Nesta situação lembra-se a fala de Grisi 

(1971, p. 91) quando diz que "toda aula, em resumo, seja qual for o objetivo a que vise, e por 

mais claro, preciso, restrito, que este se apresente, tem sempre uma inelutável repercussão 

mais ou menos ampla, no comportamento e no pensamento dos alunos". 

Sendo assim, acredita-se que a qualidade do ensino é constituída, verdadeiramente na 

sala de aula, na relação aluno-conteúdo sob a mediação do professor. Assim sendo, nenhuma 

escola conseguirá ser competente, se a prática docente na sala de aula não estiver ancorada 

numa base consistente de conhecimentos, na escolha e no manejo de métodos e processos 

adequados às peculiaridades dos alunos. Tudo isso favorecerá um clima de prazer na 

aprendizagem, bem como a troca de experiências e ajuda mútua. 

Contudo, buscou identificar o grau de importância que a Matemática ocupa na vida 

dos alunos, dos 28 entrevistados constatou-se a seguinte situação: 11% afirmaram ter pouca 

importância, 36% disseram ser muito importante e 53% afirmaram que a Matemática é 

importante na sua vida, e nenhum disseram que a Matemática não tem importância na sua 

vida. 

Portanto, é interessante que o professor procure incorporar o conteúdo ao cotidiano da 

vida dos estudantes para que eles percebam que houve aprendizagem quando conseguir 

transferir o conteúdo ensinado para seu cotidiano e mudando as suas atitudes. Pois de acordo 

com Assmann (1998, p.30) "o conhecimento só emerge em sua dimensão vitalizadora quando 

têm algum tipo de ligação com o prazer". O espaço escolar precisa assumir uma postura 

verdadeiramente significativa na vida e, não somente na formação cognitiva.   

Então, perguntou-se como eles reagem quando o professor de Matemática afirma que 

um determinado assunto é difícil, o intuito foi analisar a postura do professor de Matemática 

em sala de aula. Obteve-se na sua maioria as seguintes respostas: 
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“Presto mais atenção”. 

“Fico com medo de tirar nota baixa.” 

“Fico com medo e acabo ficando nervoso e preocupado e não consigo estudar muito bem”.  

“Estudo mais” 

“Reajo como se não fosse entender mesmo o assunto”.  

Assim, no tocante a metodologia empregada pelo professor de Matemática, procurou –

se saber o que os alunos pensam, e perguntou-se como ele acha que um professor deve agir 

para que a sala de aula se torne um ambiente de aprendizagem significativa. Sendo 

encontrados os seguintes depoimentos: 

“Ele deve ser mais que um professor, um amigo, pois não queremos ter medo e sim 

aprender”. 

“Aja de forma natural, e entenda o lado dos alunos”. 

“Interagir conosco e usar formas dinâmicas”. 

“Ele tem que sempre ouvir o aluno e mostrar que a disciplina que ele ensina não é um 

monstro”. Para Cagliari (1998, p. 38) "a insensibilidade dos professores, da escola e dos 

órgãos públicos com relação ao processo de aprendizagem é patente e geralmente catastrófica 

para o ensino".  

Alguns professores sentem dificuldade em olhar para seus alunos e perceber o que se 

passa com eles. Na maioria das vezes, limita-se em aplicar o que aprenderam nas escolas ou 

em livros, e deixam de observar se aquele é o momento apropriado para aplicar o que 

planejaram fazer e se os alunos estão suficientemente preparados para esta prática ou 

conteúdo está enquadrada ou não no caso que querem aplicar.  

O que se deve perceber é que há a necessidade de um equilíbrio entre a progressão dos 

saberes e as relações entre aquele que ensina e aqueles que aprendem. 

Conclusão 

Por tudo que ficou elencado acima, deve-se repensar determinadas posturas arcaicas, na qual 

o professor está num lado, enquanto os alunos estão em outro.Desmistificando a figura do 
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professor como o único capaz de ensinar, haverá abertura suficiente para que os entraves, que 

possam existir na relação aluno-professor , sejam extintos. 

Trabalhando-se com afetividade, não  há espaço para se medir quem sabe mais e quem sabe 

menos, mas sim o que cada um pode aprimorar em seus conhecimentos, como parceiros,de 

mãos dadas, tornando-os pessoas não apenas intelectualmente  superiores, mas sobretudo 

emocionalmente bem resolvidos. 
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