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COMPROMETIMENTO DO PROFESSOR COM O APRENDIZADO DO ALUNO 
 

Ulysses de Brito Cruz1 

 

RESUMO 

 

O presente artigo científico apresenta como tema central o comprometimento do professor 

com o aprendizado do aluno, diante do seu relevante papel em sociedade. Disserta-se, 

inicialmente, acerca da importância da relação professor e aluno, abordando com clareza os 

desafios a serem superados pela escola democrática e pelos docentes nos tempos atuais, a fim 

de alcançar a excelência de resultado, garantindo-se, assim, o aprendizado de todos que 

compõe a turma lecionada. Em seguida, por meio de uma pesquisa realizada numa escola 

pública estadual de Sergipe, com alunos, pais e professores, identifica-se as principais causas 

do insucesso escolar, indicando meios de eliminá-los em favor da melhoria do sistema 

educacional. No final, expõem-se as considerações finais sobre o tema. 
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ABSTRACT 

 

This scientific article presents as its central theme the teacher's commitment to student 

learning, given its important role in society. Dissertation, initially, about the importance of the 

relationship between teacher and student, clearly addressing the challenges to be overcome by 

democratic school and the teachers in modern times in order to achieve excellence in results, 

assuring thus the learning all that makes up the class taught. Then, through a study conducted 

at a state school in Sergipe, with students, parents and teachers, it identifies the main causes of 

school failure, suggesting ways to eliminate them in favor of improving the educational 

system. In the end, they expose themselves final considerations on the subject. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Hodiernamente vivemos num mundo dominado pela competição desenfreada em 

busca de uma colocação no mercado de trabalho. Os mais qualificados conseguem galgar 

posições, alcançando os melhores lugares na sociedade a custa de muito estudo, esforço e 

dedicação. A vida moderna exige que o aprendizado seja contínuo, rápido e eficiente. 

Nesse cenário, o professor assume um papel de grande relevância. É ele 

responsável não apenas por transmitir conhecimento acerca da matéria que leciona, mas 

também por firmar opiniões e valores, influenciando no comportamento e no caráter dos seus 

alunos. Ciente desta responsabilidade, o docente contribui para o desenvolvimento do 

indivíduo no âmbito familiar e social, bem assim pelo progresso de toda a humanidade. 

Na prática cotidiana em sala de aula, contudo, muitos professores têm a única e 

exclusiva preocupação em passar o conteúdo programático reservado para aquele ano letivo. 

Esquecem de dar atenção aos alunos com dificuldades de aprendizado, optando por atribuir a 

causa do insucesso destes discentes a fatores relacionados à inteligência, imaturidade, 

problemas emocionais, falta de acompanhamento dos pais etc. 

É certo que não se pode atribuir ao professor toda a culpa pelo insucesso de 

alunos que não conseguem assimilar o conteúdo ministrado com facilidade, já que fatores 

externos à escola são também pontos que contribuem para o fracasso. No entanto, é 

induvidoso que a exclusão dos alunos está ligada, em grau significativo, com aquilo que a 

escola e os professores fazem ou deixam de fazer (LIBÂNEO: 2008, p.40). 

Pelo relevante papel que desempenha na sociedade, portanto, o professor deve 

empreender esforços no sentido de garantir o conhecimento de todos os seus alunos e não 

apenas uma grande parcela deles. Cumpre ao profissional do magistério assumir o 

compromisso de relacionar-se com os seus discípulos, identificando a suas dificuldades, 

estimulando-os ao aprendizado, à reflexão e à interação na classe. 

Ciente desta relevante função do professor e da falta de comprometimento de 

alguns deles quanto à garantia integral do aprendizado entre os discentes, o presente trabalho 

científico cuida de ressaltar, num primeiro momento, a importância da relação firmada entre 

mestre e aluno, analisando, em seguida, no âmbito de uma escola pública de Sergipe se tal 

ligação está sendo de fato estabelecida, averiguando se o profissional da educação acredita 

pragmaticamente nas potencialidades do seu aluno, se está comprometido, em fim, com o 

aprendizado de todos eles.  
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Procura identificar, outrossim, até que ponto o docente é capaz de perceber as 

diferenças existentes entre os seus alunos, levando em consideração o contexto sócio-

econômico e familiar em que vivem, com vistas a compreender os motivos que contribuem 

para dificuldade do aprendizado, auxiliando-o a superar os obstáculos e obter a aprovação ao 

fim de um dado ano letivo.  

Investiga, também, se está presente na consciência do professor a 

responsabilidade de apurar as causas do insucesso no aprendizado, que muitas vezes estão 

ligadas a fatores de exclusão por ele mesmo proporcionado, discorrendo, em arremate, sobre a 

necessidade de se traçar metas ousadas, com apoio e a participação de professores, alunos, 

família e escola, propondo uma busca individualizada dos pontos fortes dos alunos, com 

vistas a desenvolver o seu talento, personalizando o aprendizado quando se fizer necessário, 

garantido que todos aprendam, inclusive, aqueles rotulados de “maus” alunos. 

Ainda que a pesquisa, de cunho eminentemente bibliográfico e empírico, não se 

manifeste de forma definitiva, visa-se contribuir com a discussão referente à questão central, 

qual seja, até que ponto o professor está comprometido com o processo de ensino 

aprendizagem dos alunos, sendo esta a principal finalidade do presente trabalho científico. A 

rigor, e por conta disso mesmo, assume-se, ao final, um posicionamento claro, ainda que as 

divergências aflorem em face do tema proposto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO   

 

Para subsidiar o presente trabalho científico foram utilizados livros que abordam 

direta ou indiretamente o tema proposto. Também, como apoio ao melhor desenvolvimento da 

argumentação estabelecida, buscou-se utilizar informações extraídas de algumas reportagens 

publicadas em revistas de circulação em âmbito nacional. Evidentemente, também se 

estabeleceu processos interpretativos de normas referentes ao sistema educacional em vigor 

no nosso país. 

Em se tratando de um artigo científico utilizamos relativo acervo bibliográfico, 

procurando destacar apenas os textos que reputamos relevantes, os quais certamente servirão 

de apoio para a melhor fundamentação do tema. 

Em arremate, ressaltamos que todas as citações apresentadas, diretas ou indiretas, 

foram devidamente identificadas, fazendo-se justiça ao trabalho empreendido por seus 
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autores, abrindo espaço para a reconstrução do trabalho, em outras dimensões, até mais 

aprofundadas, por qualquer leitor que o acompanhe. 

    

3. RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

Em linhas de princípio é necessário entender o conceito da relação professor e 

aluno. Para tanto, procuramos subsídios em material bibliográfico publicados sobre o tema, 

acerca dos quais destacamos as principais ideias com vistas a identificar na prática em sala de 

aula se tal interação está sendo executada a contento pelos docentes. 

O ato de lecionar tem origem na interação que o professor consegue estabelecer 

com o seu aluno, a partir da seleção de conteúdos, organização, sistematização, didática para 

facilitar o aprendizado e avaliação, criando, assim, um vínculo de empatia entre um e outro.  

Para realizar bem o seu trabalho, o professor tem que agir com ética, 

proporcionando aos discentes o ensino adequado, sem reservas, com amor, carinho 

demonstrando satisfação pelo ato de transmitir conhecimento. Como sustenta José Carlos 

Libâneo (2008; p. 250) “o professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, 

mas também ouve os alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-

se, a expor opiniões e dar respostas.”  

Releva deixar de lado, pois, o estado físico em que se encontra a sala de aula, as 

carteiras, o quadro, e, principalmente, a classe social, raça, cor e religião do aluno, pois estes 

fatores em nada contribuem ao aprendizado, somente destacam negativamente as falhas 

existentes no sistema como um todo (FARIAS, 2008). 

Com esse pensamento, cada professor deve estar comprometido com a natureza 

do conhecimento e a maneira que pretende transmitir aos seus alunos, isso condicionará sua 

atuação perante o aprendizado, proporcionando maiores facilidades de acesso a matéria 

lecionada, destacando-o do lugar comum com pequenas ações que somente acontecem em 

sala de aula, dentre as quais, a formulação de perguntas certas para a classe, o modo de passar 

instruções e seu grau de controle sobre as conversas paralelas. 

Afirmando que a relação professor-aluno passa pelo trato do conteúdo de ensino e 

pela metodologia do professor, Maria Isabel da Cunha (2006, p. 150-151) assinala que: 

(...) A forma como o professor se relaciona com a sua própria área de conhecimento 
é fundamental, assim como sua percepção de ciência e de produção de 
conhecimento. E isso interfere na relação professor-aluno, é parte dessa relação. 
Outro aspecto que se entrelaça é a metodologia do professor. Um professor que 
acredita nas potencialidades do aluno, que está preocupado com sua aprendizagem e 
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com seu nível de satisfação, exerce práticas de sala de aula de acordo com essa 
posição. E isso é também relação professor-aluno.(...) 
(...) Parece consequência natural que o professor que tem uma boa relação com os 
alunos preocupe-se com os métodos de aprendizagem e procure formas dialógicas 
de interação. 
 

O modelo pedagógico a ser implementado, portanto, é o defendido por 

Montessori, Piaget, Wallon, Anísio Teixeira, Ana Maria Popovich, Paulo Freire, Emília 

Ferreiro e outros. É um modelo de escola democrática, onde o sujeito que aprende (aluno) 

passa a ser o centro do processo de aprendizagem. Tal não se revela apenas uma idealização 

lúdica. É real e é possível, desde que haja comprometimento do docente. 

Nesse contexto, cumpre ao professor estimular o discente à participação, à 

atividade construtiva, à pesquisa, ao comportamento e posicionamento crítico, personalizando 

o aprendizado quando necessário, atentando para os seguintes aspectos essenciais no trato 

educacional: 

• O ser humano é singular, desde o início de sua vida apresenta ritmos e 
estilos significativamente diferentes para realizar toda e qualquer 
aprendizagem - andar, falar, brincar, comer com autonomia, ler, escrever, 
relacionar-se, analisar, interpretar, etc.; 
• Toda aprendizagem, inclusive a cognitiva, é um processo contínuo, que 
ocorre em progressão e não pode nem deve ser interrompida ou sofrer 
retrocessos ao longo do percurso; 
• Toda criança que não detenha problemas ou traumas mentais, quando 
exposta a situações motivadoras de ensino é capaz de aprender e avançar em 
relação a seus padrões anteriores de desempenho e aprendizagem; 
• Padrões de aprendizagens cognitivas desenvolvidas pela escola podem 
ocorrer com maior ou menor grau de intensidade em função das 
características e estimulação desenvolvidas dentro dos ambientes sociais de 
onde seus alunos provêm; 
• Nos anos iniciais de escolaridade, o desempenho cognitivo e acadêmico de 
crianças e jovens de diferentes classes sociais tende a atingir, patamares 
médios bastante semelhantes, se forem respeitados as dificuldades e 
obstáculos iniciais dos alunos e garantida a aprendizagem continuada com 
reforço, orientação e processos paralelos de acompanhamento para aqueles 
que ao longo do ciclo apresentem maiores dificuldades na relação ensino-
aprendizagem. (ANDRADE, p. 13-14) 
 

Deveras, o ser humano já nasce com determinadas pré-disposições para tal ou 

qual ação (TOSI, 2006, p.22). Educar, portanto, é fazer aflorar as potencialidades dos 

indivíduos, entendidos singularmente, cada um, segundo a sua personalidade e autonomia.  

A par disto, entender que a aprendizagem é um processo contínuo e progressivo é 

essencial para estimular cada vez mais o aprendizado, criando situações motivadoras, 

respeitando as dificuldades e obstáculos de cada um, garantindo o aprendizado com reforço, 

orientação e processos paralelos para aqueles alunos que não conseguem acompanhar o ritmo 

empreendido no transmitir conhecimentos. 
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Diante deste panorama, o aluno deve ser respeitado, em todos os aspectos, 

inclusive, quanto as suas características biopsicossociais, as quais devem ser consideradas no 

processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino. Ao professor atribui-se o 

importante papel de mediador, facilitador do processo de aprendizagem, isto é, o de criar as 

condições necessárias e adequadas de exposição e apropriação do conhecimento pelos alunos, 

afastando-se cada vez mais a ideia de que ele não é um simples técnico reprodutor de 

conhecimentos e/ou monitor de programas pré-elaborados (PIMENTA,2009, p.15). 

Estas novas atribuições, no entanto, implicarão maior responsabilidade, dentre 

elas, zelar e garantir a aprendizagem de todo o educando. Posto isto, a função do professor 

que era apenas de ensinar deve ser agora a de levar o aluno a aprender e a participar 

efetivamente do processo de ensino-aprendizagem (NEUBAUER; 2001). Agindo assim, o 

professor implementará a relação existente entre ele e seu aluno, estimulando-o a refletir, 

questionar, interagir, ações absolutamente necessárias ao árduo processo de aprendizagem.  

Assentadas essas premissas, importa identificar na prática do dia-a-dia como os 

professores de uma escola da rede pública de ensino de Sergipe vem se relacionando com os 

seus alunos e se, de fato, estão comprometidos com o aprendizado de todos eles.  

 

4 PESQUISA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA 

 

A pesquisa foi realizada no mês de abril de 2010, em uma escola pública da rede 

estadual, localizada em Aracaju, com alunos, pais e professores da 7ª e 8ª séries do ensino 

fundamental. Foram elaboradas perguntas diretas a todos eles com o objetivo de identificar o 

nível de comprometimento dos professores para com os seus discentes. 

Convém deixar assentado desde logo a dificuldade em obter as respostas do 

questionário proposto aos professores, que não se mostraram receptivos e nem interessados 

em contribuir com a presente pesquisa científica, sob a recorrente justificativa de falta de 

tempo, esquecimento, etc.  

Após a análise das respostas às perguntas elaboradas, identificou-se que 83,33% 

dos alunos entrevistados atribuem a dificuldade no aprendizado a ineficiência do professor em 

ensinar a matéria de forma direta ou indireta, 6,25% disseram que a causa seria a falta de 

estudo e 2,08% alegaram não ter dificuldade alguma. 

Cotejando os dados coletados entre os alunos e aqueles atinentes aos pais, a 

pesquisa revelou que estes também atribuem à ineficiência do professor grande parcela de 
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culpa quanto à dificuldade de aprendizado dos seus filhos na escola. Dos pais entrevistados, 

66,67% indicam que o mestre não explica a matéria de forma interessante e detalhada e nem 

se esforça tanto quanto deveria. 

Além disto, 62,5% dos alunos ouvidos afirmaram que o professor da matéria que 

eles têm mais dificuldade no aprendizado adota ações de incentivo, a exemplo de explicar de 

outra forma o tema proposto, determinando que eles estudem em casa e chamando a atenção 

deles a fim de que prestem atenção ao que está sendo lecionado.   

A metade dos pais ouvidos, por seu turno, também acredita que os professores 

incentivam os seus filhos, explicando novamente a matéria, corrigindo os exercícios, 

perguntando e exigindo estudo em casa. 

A pesquisa revelou ainda que a maioria dos professores não costuma procurar os 

pais para conversarem sobre o andamento dos estudos dos filhos, ao passo que a maioria dos 

genitores inquiridos também revelou não procurar os professores para saber como anda o 

aprendizado dos filhos. 

Ao fim, alunos e pais entrevistados, em sua maioria (66,67% e 68,75%) acham 

que os professores estão comprometidos com o aprendizado dos seus filhos. No entanto, a 

pesquisa merece apreciação por todo o seu conteúdo e tal conclusão não é a que reflete a 

realidade da sala de aula. 

Isso porque está evidente nas respostas de pais e alunos uma flagrante 

contradição. Como afirmar que a dificuldade do aprendizado é, em sua maioria, culpa dos 

professores e ao mesmo tempo achar que eles estão comprometidos? 

Nota-se da análise das respostas que uma afirmativa e outra não podem coexistir. 

Se a forma como o professor age em sala de aula não atende as expectativas de pais e alunos, 

não prende a atenção dos discentes, não explica a matéria a contento, não incita os alunos ao 

conhecimento e a pesquisa, isso não significa comprometimento. 

Com efeito, é cediço que não se pode atribuir toda a culpa pelo fracasso dos 

alunos aos professores. Isso já foi dito e merece ser repisando neste momento. Contudo, o 

docente tem a responsabilidade de criar mecanismos que tornem a aula mais interessante a 

fim de chamar a atenção do aluno, buscando a excelência de resultados, a fim de que o 

conteúdo seja apreendido por todos. 

Para os professores as causas do insucesso dos alunos originam-se de vários 

fatores: ausência da família no cotidiano dos filhos, desestímulo dos alunos, equivocada 

forma de avaliação e falta de planejamento. Apontam, ainda, a desmotivação deles próprios 
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em relação ao ato de ensinar. E isso verdadeiramente ficou constatado, diante da análise das 

respostas ao questionário acima registradas. 

Os professores indicam que os alunos não se esforçam, não prestam atenção nas 

aulas nem estudam em casa, mas não procuram incentivá-los a agir desta forma. Estão tão 

desmotivados que esquecem, de fato, desta função primordial.  

Contestam também que os currículos são excessivamente longos e que, às vezes, a 

necessidade do seu cumprimento obriga a deixar para trás os alunos mais “lentos”.  

Sucede que essa afirmação não encontra respaldo no sistema educacional e não 

serve de óbice ao aprendizado dos alunos. Não se deve conformar com o aprendizado de 

apenas parte dos alunos. Ao contrário, exige-se o aprendizado de todos e para isso é preciso 

haver professores excelentes. Não apenas bons, mas excelentes. 

Recentemente, a revista Época, em edição do dia 26 de abril de 2010, publicou 

uma matéria, intitulada “Os segredos dos bons professores” na qual se referiu a uma pesquisa 

realizada pelo economista Eric Hanusheck, da Universidade Stanford, que revela que os 

professores entre os 5% melhores ensinam a seus alunos, a cada ano, o conteúdo de um ano e 

meio. Na outra ponta, os professores dos 5% piores ensinam apenas metade do que deveriam. 

Não restam dúvidas de que o sistema educacional dos países mais desenvolvidos é 

diferente do nosso, que precisa tornar a profissão do professor mais atraente. A despeito disso, 

não podemos nos colocar numa situação de passividade, esperando por melhores condições de 

trabalho e de salário. Compete aos professores desenvolver técnicas, métodos e preocupar-se 

com a sua formação profissional, traçando metas ambiciosas com a turma, envolvendo alunos 

e famílias, planejando cuidadosamente as suas aulas, de forma a garantir a eficiência de 

resultado, aproveitando cada minuto da relação com os alunos. 

Nesta pesquisa ficou constatado que os docentes estão tão desmotivados que se 

esquecem desta relevante função. Os alunos, quando questionados qual seria o incentivo 

prestado pelo professor da matéria que eles têm mais dificuldade, somente lembraram de 

responder que era explicando, corrigindo, perguntando. Um deles chegou a responder que era 

repreendendo. Não foi assinalado, por nenhum deles, que havia um esquema de recuperação 

paralela e contínua, como, aliás, prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

A propósito, é pela avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno 

que o professor identifica a necessidade de atividades de reforço e recuperação para resolver 

as dificuldades, assim que elas aparecerem, ajudando-o a superar cada problema que ele tiver 

(VIEGAS, 2001). 
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Além disto, importa dizer que os professores alegam ausência dos pais na vida 

escolar dos filhos, mas não procuram diminuir essa ausência estimulando a integração da 

família no ambiente escolar, pois pelo resultado das perguntas observou-se que a grande 

maioria nunca teve contato com os pais dos alunos. 

Sob a ótica dos alunos, a principal razão do insucesso na disciplina resulta na 

deficiência do professor. Aos seus olhos, os professores não explicam muito bem nem tornam 

o conteúdo interessante. Não percebem para que serve nem porque são obrigados a estudá-la. 

Alguns alunos interiorizam mesmo desde cedo uma auto-imagem de incapacidade em relação 

à disciplina.  

Cumpre ao professor reverter esse papel, relevando todos os problemas 

extraclasse que sabemos que existem e interferem na relação com os seus alunos e com a 

família destes, esforçando-se para cumprir com excelência tal mister. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As diferentes formas de organização do ensino já estão inscritas e garantidas pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ampliam as possibilidades de avanço e respeito à 

aprendizagem dos alunos.  

Neste diploma legal encontramos formas garantir com sucesso o aprendizado de 

todos os alunos como, por exemplo, implantando um sistema de recuperação paralela e 

contínua em relação aos alunos com dificuldades de aprendizagem; a proposta de esquemas 

de aceleração de aprendizagem para alunos multi-repetentes, com grande defasagem idade-

série; além do direito à reclassificação de estudos para todos aqueles que conseguiram 

aprender, independentemente da freqüência às escolas.  

É uma lei renovadora, que busca provocar mudanças no sistema educacional 

brasileiro, na medida em que pretende criar condições de acesso ao conhecimento para toda a 

população. 

Destarte, o princípio básico que deve estar na consciência de todos educadores é o 

de que a escola deve ser capaz de ensinar cada vez melhor, fazendo com que todos os alunos 

aprendam. Escola democrática, que estimule a reflexão, a crítica, o questionamento, 

repudiando sistemas autoritários e repressivos, que não garantem o aprendizado. 

A avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno procura identificar a 

necessidade de atividades de reforço e recuperação para resolver as dificuldades, assim que 
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elas aparecerem. Avaliando constantemente o aluno, o professor o ajudará a superar cada 

problema que ele tiver, oferecendo todas as possibilidades de reforço e recuperação. 

A avaliação passa a ser o instrumento guia na progressão do aluno no seu percurso 

escolar, apontando as diferenças na aquisição de habilidades e conhecimentos entre os alunos 

e orientando o trabalho do professor na condução desse processo. Deixa de ser repressora, 

castradora e comparativa para ser norteadora e estimuladora do processo ensino aprendizagem 

(VIEGAS, 2001). 

Rotular o aluno de incapaz, sem conhecer os motivos de sua incapacidade, 

demonstra a deficiência não do estudante e sim do profissional, que não compreende o que 

ocorre em sala de aula.  

Alem de entender, o educador deve estar apto a detectar o problema, conhecendo 

os tipos básicos de dificuldades existentes; investigar suas causas, sabendo quais são as mais 

freqüentes de acordo com a literatura; orientar e instruir o aluno, conhecendo as modalidades 

de aprendizagem e adaptando suas aulas ao tipo de inteligência predominante para esse 

estudante. Isso é comprometimento. 

Assim, pode-se dizer que os professores, se necessário for, devem realizar ações 

interdisciplinares, envolvendo médicos, psicólogos ou psicopedagogos. Procurando sempre 

entender que a diversidade existe, mas não podemos classificar os alunos como “bons alunos” 

e “maus alunos”. Os professores precisam se conscientizar da responsabilidade de ensinar 

para que não se isentem. Mostrando para a escola e a comunidade que os alunos têm 

capacidade e talentos diferentes, devendo assim fazer uma busca dos pontos fortes de cada um 

deles, mostrando como determinada criança pode desenvolver o tipo de talento que tem, 

personalizando o aprendizado quando se fizer necessário, mas que todos aprendam para fazer 

com que todos cresçam, buscando a excelência. 

Consciente de todos esses fatores, o professor será capaz de auxiliar de maneira 

eficaz o aluno, que será o maior beneficiado e poderá superar suas dificuldades, sem 

prejudicar o andamento escolar, bem assim o país que não desperdiçará mais seus talentos do 

futuro. 
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