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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo analisar a difícil relação de ensino-aprendizagem, entre 
professores e alunos. A concepção tradicional de conhecimento começou a enfrentar 
dificuldades com as mudanças que foram ocorrendo no mundo moderno. No Brasil, como em 
toda América Latina, essas dificuldades se tornaram acentuadas com as grandes 
transformações pelas quais passou a educação, principalmente nas últimas décadas. Foram 
mudanças no sentido de democratização da escola e que trouxeram fatos inéditos, tornando a 
escola mais aberta, permitindo o acesso de jovens que buscavam encontrar espaço dentro dela. 
A escola deixava de ser espaço de uma pequena parcela de eleitos para se tornar espaço de 
todos. Todavia, como cuidar e receber essa nova demanda de alunos? O estudo visa avaliar os 
alunos e professores de cinco escolas da rede particular de ensino da cidade de Aracaju/SE, 
baseando-se em métodos comparativos da visão tradicionalista, e das novas correntes 
pedagógicas, bem como, entrevistas com os mais prejudicados no processo de educação, que 
são os alunos e professores, segundo Rubens Alves.  
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ABSTRACT 
This article aims to analyze the difficult relationship of teaching and learning among teachers 
and students. The traditional conception of knowledge began to face difficulties with the 
changes that were occurring in the modern world. In Brazil, as elsewhere in Latin America, 
these difficulties have become accentuated with the major transformations by which education 
has passed through, especially in recent decades. Changes towards democratization of the 
school and events have brought unprecedented, making schools more open, allowing access 
of young people who sought to find space inside. The school was no longer space for a small 
proportion of elected people, but it became a space for everyone. However, how can it take 
care and receive this new demand from students? The study aims to evaluate the students and 
teachers from five schools in the private segment of the city of Aracaju, state of Sergipe, 
based on comparative methods of traditional views, and new pedagogical trends, as well as 
interviews with the most disadvantaged in the education process who are the students and 
teachers, according to Rubens Alves.  
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Faz parte da profissão de professor, a preocupação em saber se seus alunos 

aprenderam o que ele gastou tempo e energia para ensinar. Como disse o Secretário de 

Educação da cidade de São Paulo, Gabriel Chalita, em palestra proferida para um grupo de 

educadores, “o único sentido da educação é educar as pessoas para que elas sejam felizes”.  

A escola é um espaço privilegiado para a busca do conhecimento e da 

aprendizagem, e reconhecer que a relação professor-aluno envolve a totalidade da ação 

profissional do professor, implica reconhecer também que, os professores, necessariamente, 

aprendem no contato com os alunos e serão melhores professores quanto maior for a sua 

capacidade para realizar essa aprendizagem.  

Segundo Rubens Alves, o problema da educação não é o currículo nem as leis. O 

problema da educação é a forma do professor enxergar o aluno. É importante e imprescindível 

para o professor oferecer subsídios que possam se somar na relação com o aluno no processo 

de ensino aprendizagem. Ninguém melhor que o aluno, conhece tanto o professor e lhe 

devolve, constantemente, informações e avaliações sobre o seu desempenho profissional 

(CANÁRIO, pg 69). 

De acordo com Carlos Alberto Torres, influente sociólogo argentino, a 

participação do educador é fundamental. Primeiro ele deve saber que o conhecimento é uma 

construção coletiva, que nasce das interações na sala de aula. Segundo precisa ter 

competência técnica e possuir as ferramentas para fazer os alunos avançar. Paulo Freire, já 

falava do cuidado que essa atividade exige. Afinal, o processo do conhecimento tem um 

aspecto diretivo, ou seja, precisa ser orientado, conduzido. Parte-se sempre do saber dos 

alunos que carregam uma riqueza muito grande, mas precisa ser reorganizado, decodificado, 

reconstruído pelo contato com outros conhecimentos e outras ciências. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados para coleta de dados do presente 

artigo, foram: pesquisa descritiva, observação do tipo participante e entrevista. 

A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela 

interferir para modificá-la (BARROS, A.J.P.; LEHFELD, N. A. S 1990). Pode-se dizer que 

ela está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-

los e interpretá-los. A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população 

ou de determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

A observação do tipo participante é aquela onde o observador assume até certo 

ponto o papel de um membro do grupo. Segundo Lakatos e Marconi (1991), a observação 

participante está diretamente relacionada com a participação real do investigador com a 

comunidade ou grupo. Existem quatro níveis de observação participante: a participante total 

(a identidade não é conhecida pelas pessoas observadas), participante – como - observador 

(tanto o observador como os informantes estão conscientes de que a relação entre eles é 

meramente de campo); observador – como - participante (contatos curtos e superficiais) e 

observador total (os observados ignoram o observador). Esse artigo foi elaborado com base  

na segunda categoria, participantes como observadores.  

Assim foi realizado esse trabalho nos colégios COESI, Ofenísia Freire, Jardins, 

Método e Purificação. Escolas da rede particular de ensino, visando uma área comum de 

classe média. 

Quanto aos objetivos da presente pesquisa, o objetivo específico é presenciar a 

vivência dos alunos em sala de aula, mais precisamente do 1º ano do ensino médio e a relação 

com os professores. O objetivo geral é freqüentar um dos campos de trabalho do profissional 

de ensino, observar a prática da educação e sua relação com o processo ensino-aprendizagem 
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na perspectiva tradicional e construtivista, e as discrepâncias que ocorrem com a 

fundamentação teórica estudada, conforme bibliografia.  

As partes que compõem este relatório são: desenvolvimento com embasamento 

teórico a partir dos textos de HAIDT (2003), relato das experiências vivenciadas resultantes 

das observações e entrevistas, análise da situação encontrada e conclusão. Nesse ínterim, 

tenta-se mostrar a necessidade dos profissionais conhecerem como transcorre as aulas no 

ensino médio, na rede particular de ensino. Principalmente como o processo ensino-

aprendizagem, a relação aluno-professor é importante num processo de intercâmbio de 

conhecimentos, idéias, ideais e valores, que influenciam na formação da personalidade e 

criação de um indivíduo crítico e com autonomia de pensamento. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 – A Interação Professor-Aluno 

 

É através do convívio com diferentes tipos de pessoas, que o adolescente jovem 

forma conhecimentos e desenvolve hábitos e atitudes de convívio social. É de suma 

importância que aconteça na sala de aula, um convívio entre todos, ou seja, uma interação 

coletiva, para que o aluno exercite hábitos e também assimile valores. 

A aprendizagem gera o desenvolvimento, compreendemos que a palavra 

“aprendizagem” no âmbito escolar deve tomar dimensões. Não se aprende apenas através do 

simples repasse de conhecimento pelo professor, mas a aprendizagem acontece em todos os 

momentos, no bom dia ao chegar, na recepção calorosa dos funcionários, na hora do lanche, 

nas brincadeiras, enfim, a escola em si é uma fábrica de conhecimentos em todos os sentidos e 
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é por isso que todos que fazem parte desta engrenagem, devem estar imbuídos do mesmo 

propósito, ou seja, que é formar cidadãos críticos, reflexivos e criadores. 

Assim sendo, o professor tem a função incentivadora, despertando sempre a 

curiosidade dos alunos, e a função orientadora, onde o professor dá diretrizes, ou seja, ensina 

os caminhos que o aluno deverá seguir, e ajuda na construção do seu próprio conhecimento. 

Conforme HAIDT (p. 59), para haver um processo de intercâmbio que propicie a construção 

coletiva do conhecimento, é preciso que a relação professor–aluno tenha como base o diálogo. 

É por meio do diálogo que professor e aluno juntos constroem o conhecimento, chegando a 

uma síntese do saber de cada um. 

É dever do professor estar sempre aproveitando toda a bagagem que o aluno traz 

consigo. Ele não pode ver o aluno apenas como uma página em branco, e a partir daí a escola 

ir preenchendo e colorindo estes espaços. Do que vale o professor conhecer métodos de 

ensino, usar diferentes tipos de recursos, se não abre espaço para o aluno dialogar numa 

situação problema, encarando o aluno apenas como um ser passivo e receptivo? 

É nesse ínterim que entramos num ponto importantíssimo e que faz diferença 

dentro da sala de aula. Saber quando o professor está agindo com autoridade ou quando ele 

está sendo autoritário. A autoridade do professor na sala de aula, é aquela onde o professor vai 

estar sempre incentivando e orientando os alunos, ou seja, todo o professor que faz o uso da 

autoridade é um mediador do conhecimento. Já o autoritarismo, é quando o professor 

extrapola seu espaço de educador na sala de aula, e passa a ser um ditador, ou seja, o 

autoritarismo é a doença da autoridade, é o tapume atrás do qual alguma incompetência se 

esconde. 

Existem muitos alunos que contestam a autoridade do professor em sala de aula, 

não em nome do bom senso, mas sim de um modismo chamado laissez–faire, onde 
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confundem a autoridade do professor com o autoritarismo. Aceitar uma atitude de laissez-

faire significa assumir uma atitude irresponsável e descompromissada, pois deixa os alunos 

“soltos”, desorientados sem saber o que fazer e onde chegar. Logo, a autoridade do professor 

é a autoridade amiga, de quem orienta, incentiva, mostrando os erros e os acertos dos alunos, 

e ajudando a corrigi-los. 

É esta autoridade que mostra caminhos e abre perspectivas. É preciso que o 

professor, usando bem sua autoridade e através da disciplina, oriente a conduta dos alunos, 

com atitudes e normas seguras e compreensivas. Conforme o professor Walter Garcia, 

disciplina é a ordenação de condições que possibilitem a aprendizagem. A disciplina em sala 

de aula, depende da postura de cada professor e do “clima” da classe, pois para educar não 

existe regra, precisando o professor em algumas vezes ser mais enérgico e firme.  

O conceito de disciplina está passando por modificações, pois o que era sinônimo 

de proibição e punição passou a significar prevenção e correção. Foi assim que se caminhou 

gradativamente à autodisciplina, ou seja, um conjunto de regras e princípios elaborados pela 

própria pessoa, através do contato com a realidade e a interação com os outros, pela busca da 

autonomia através da atividade livre.    

A evolução na forma de compreender a disciplina parece com as conclusões de 

Jean Piaget sobre o desenvolvimento moral e social do indivíduo. De acordo com Piaget, “o 

desenvolvimento moral e social segue estágios que equivalem aos estágios do 

desenvolvimento intelectual. Assim, no domínio da compreensão de regras, o indivíduo tende 

a se desenvolver seqüencialmente de um estágio em que predomina a moral heterônoma – 

chamada por Piaget de moral da obediência e do dever e caracterizada pela atitude 

egocêntrica e pela obediência irrefletida às normas impostas de fora – para um estágio onde 

predomina a moral autônoma”(HAYDT, 2003, P.66). Piaget denomina a moral autônoma 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

7 

como a caracterização pela elaboração e aceitação consciente das regras, pela relação de 

cooperação espontânea com os outros, pelo respeito mútuo e pela reciprocidade de 

sentimentos de “moral da autonomia da consciência” onde o indivíduo começa a compreender 

o verdadeiro sentido das regras e consegue elaborar uma escala de valores. 

Para que o desenvolvimento acima descrito possa acontecer é muito importante a 

contribuição do ambiente que o jovem adolescente vive e os tipos de relações sociais que ele 

tem com os adultos que convive e interage. Com isso, se ele desde pequeno, em vez de se 

acostumar a obedecer regras impostas, tiver a oportunidade de participar da elaboração de 

padrões de comportamento e de normas de conduta junto com o adulto, ele tenderá a 

desenvolver a chamada moral autônoma e a capacidade de auto–dirigir seu comportamento. 

Alguns adultos que lidam com crianças e jovens parecem considerar desnecessária 

a evolução da concepção da disciplina devido ao modernismo, ou dizendo adotar 

pseudoteorias mal compreendidas e mal dirigidas parecendo ter medo de usar o termo 

disciplina. Só que nós educadores não devemos ter medo das palavras. A aprendizagem é um 

processo interior que depende do esforço e da disciplina. 

A disciplina interior é importante em nossas vidas e no nosso relacionamento com 

as outras pessoas. Ela também é necessária em sala de aula para que haja um melhor 

aprendizado. A disciplina escolar é conseqüência da organização total da escola, ou seja, da 

maneira que a escola está organizada e também da relação entre professor e aluno. 

Para que os alunos dirijam sua conduta de acordo com princípios coerentemente 

estabelecidos, o professor deve trabalhar em sala de aula o desenvolvimento da autodisciplina. 

Mas para que o aluno aceite e o faça, precisa praticar no seu dia-a-dia, por isso, tem que 

cultivar e dar condições para que o aluno possa praticar e vivenciar a auto–disciplina na rotina 

diária da sala de aula, sendo necessário o professor compreender e aceitar os princípios da 
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disciplina democrática e transportá-los para a sua prática diária em sala de aula, pois, a 

disciplina da classe em grande parte é conseqüência da relação professor-aluno. 

Existem algumas sugestões que podem ajudar o professor a orientar a conduta de 

seus alunos e a criar condições para o desenvolvimento da autodisciplina, como por exemplo: 

a) Estabelecer em conjunto com os alunos, os padrões de comportamento a serem seguidos, 

permitindo que eles analisem e discutam as normas de conduta propostas, expressando sua 

opinião a respeito de cada uma delas e contribuindo com sugestões; 

Quando os alunos têm a oportunidade de participar da elaboração de uma regra, 

eles tendem a respeitar e assumir o que foi proposto em conjunto pelo grupo, acatando e 

adotando mais facilmente as regras na prática cotidiana da sala de aula. 

b) Usar procedimentos positivos de orientação de conduta, visando sempre desenvolver o 

auto conceito positivo dos alunos. Auto conceito é o conceito que alguém tem de si 

próprio, influenciado na auto estima; 

  O desenvolvimento da autodisciplina está relacionado à formação do 

autoconceito positivo, por isso, deve–se usar como forma de orientar a conduta, o reforço 

positivo, elogiando e dando destaque ao comportamento adequado. Os elogios e recompensas 

ajudam a motivar o aluno, mas precisam ser feitos na hora certa, pois se dado à toa, perde o 

valor de reforço. 

Todos devem respeitar as diferenças, pois a melhor forma de se fazer respeitar é 

respeitando os outros. Quando o professor tiver que repreender um aluno por algum 

comportamento inadequado deve procurar não fazer em público, nem submeter o aluno a 

tratamento vexatório. Não se deve envergonhar um aluno na frente da classe. O professor 

também não deve rotular seu aluno, pois o comportamento dele em sala de aula é muito 

influenciado pelo seu auto conceito e pela expectativa que o professor tem dele, com isso, o 
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aluno que foi rotulado de “problema” tende a querer ser destaque, formando assim um auto 

conceito negativo, por isso ele tende a agir dessa forma, reproduzindo o comportamento que é 

esperado dele. 

c) Procure explicar a razão de ser das regras de conduta adotadas, mostrando por que elas 

são necessárias. No caso de uma repreensão em particular, explique ao aluno por que seu 

comportamento é inadequado; 

Para se viver em sociedade é necessário a aceitação de normas. É de suma 

importância mostrar para o aluno que as regras de conduta não são arbitrárias, que cada uma 

delas tem seu valor na escola e visa o bom andamento dos trabalhos escolares.  

d) Respeite e leve em conta a história pessoal do aluno; 

O professor pode evitar a indisciplina, considerar as experiências anteriores dos 

alunos e sua história pessoal de vida, e tratá-los com compreensão e respeito, pois atrás de 

cada caso de indisciplina existe um problema a ser analisado e solucionado. Na maioria das 

vezes a indisciplina está ligada ao lado afetivo e emocional e se o professor não estiver 

conseguindo que isso mud,e o melhor a fazer é conversar com os pais ou responsáveis do 

aluno para que o encaminhe a um profissional especializado. 

e) Incentive e permita que os alunos participem ativamente da organização escolar e da 

dinâmica da sala de aula. 

Quando o aluno está motivado e participa ativamente do processo ensino-

aprendizagem, ele se concentra mais e aprende melhor, com isso geralmente não apresenta 

problemas de disciplina. Já quando não está motivado, ele perde o interesse. 

Existem algumas sugestões que podem ajudar o professor a incentivar a 

participação do aluno no processo ensino-aprendizagem e na dinâmica da sala de aula: 
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- Fazer atividades desafiadoras que podem ser trabalhadas individualmente ou em 

grupo; 

- Fazer atividades de expressão oral para que os alunos possam ouvir e falar, 

podendo ter a ajuda mútua e com isso o aluno possa desenvolver a aprendizagem auto 

possuída que é caracterizada pelo fato do aluno ter aprendido e saber que aprendeu; 

- Distribuir funções e dividir tarefas, com isso permite que todos participem da 

dinâmica da sala de aula e também se sintam responsáveis por ela. 

É necessário o professor orientar a conduta dos alunos, de forma compreensiva e 

com atitudes seguras. Mas essa possibilidade depende da postura de cada professor e das 

características de cada situação em particular, pois em educação não há fórmulas prontas e 

acabadas. 

A aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado e se mostra empenhado 

em aprender, e isto acontece quando se está motivado, pois é a motivação interior que 

impulsiona e vitaliza o ato de estudar e aprender. 

O professor não pode motivar um aluno a aprender, porque a motivação é um 

estímulo interno que varia de acordo com as diferenças individuais, as experiências anteriores 

e o nível de aspiração de cada um. Mas o professor pode incentivar, ou seja, despertar sua 

atenção e seu interesse, visto que o incentivo é um estímulo externo. 

Para incentivar os alunos a estudar e aprender, o professor utiliza recursos ou 

procedimentos incentivadores, sendo utilizados não apenas no início da aula, mas em todo o 

decorrer dela. Exemplos: 

a) Fazer a articulação e a correlação do que está sendo ensinado e aprendido com o real; 
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b) Apresentar os novos conteúdos partindo de uma questão problematizadora ou situação-

problema, para a qual os alunos devem encontrar, individualmente ou em grupos, uma 

explicação ou solução. 

c) Usar procedimentos ativos de ensino-aprendizagem, condizentes com a faixa etária e o 

nível de desenvolvimento dos alunos; 

d) Incentivar o aluno a se auto superar gradualmente, através de atividades sucessivas de 

progressiva dificuldade; 

e) Planejar as atividades do dia ou da semana em conjunto com a classe; 

f) Esclarecer o objetivo a ser atingido com a realização de certa atividade ou o estudo de 

determinado conteúdo, relacionando esse objetivo à realidade imediata do aluno; 

g) Manter um clima agradável na sala de aula, estimulando a cooperação entre os membros 

da classe, pois as relações humanas que se estabelecem na sala de aula influem na 

aprendizagem; 

h) Informar regularmente os alunos dos resultados que estão conseguindo, analisando seus 

avanços e dificuldades no processo de construção do conhecimento.                                                                      

Segundo Haydt (Pg. 81), direção de classe é a organização e apresentação das 

situações de ensino-aprendizagem, visando ajudar o aluno no processo de construção do 

conhecimento. Alguns professores não utilizam a direção de classe e deixam os alunos à 

vontade, alegando que não cabe ao professor intervir na aprendizagem do mesmo, deixando 

que cada um aprenda na hora que estiver disposto. 

A concepção de Haydt é que essa não é uma boa conduta, ou seja, ela defende que 

a direção de classe é necessária sim, e muito. A escola tem como função, assim como os 

professores, transmitir conhecimentos que devem ser construídos coletivamente pelos alunos 

e pelos professores que irão auxiliá-los. Quando o professor deixa-os à vontade na sala de 
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aula, é porque ele não tem objetivos em relação ao aprendizado dos alunos. Cabe ao 

professor, organizar suas aulas, apresentando aos alunos aulas didaticamente estruturadas para 

que possa ajudá-los a descobrir os conhecimentos.  

E para isso, concordo com a autora ao dizer que a direção de classe supõe 

(HAYDT, Pg. 83): 

- Planejar as aulas; 

- Selecionar e estruturar os conteúdos; 

- Prever e utilizar adequadamente recursos incentivadores e materiais audiovisuais; 

- Organizar atividades individuais e grupais interessantes e bem dosadas, que auxiliem o 

aluno na construção do conhecimento; 

- Avaliar continuamente os progressos realizados pelos alunos, mostrando os seus avanços e 

dificuldades, e como podem aperfeiçoar o seu conhecimento. 

 

2.2 – Planejamento Escolar 

O planejamento é uma necessidade em todas as atividades que faz parte da vida 

humana, utilizando-se cada vez mais, tornando-se importante e indispensável, principalmente 

na sociedade em que vivemos. Hoje em dia, fala-se muito da necessidade de planejar e como 

esse ato tem importância, vamos definir o que é planejar de acordo com o autor: 

Planejar é analisar uma dada realidade, refletindo sobre as condições existentes, e 

prever as formas alternativas de ações para superar as dificuldades ou alcançar os objetivos 

desejados (HAYDT, 2003. pg. 94). 

Portanto,  planejar é analisar, refletir e “prever” o que pode acontecer na sua vida, 

e que está presente na vida de todas as pessoas, em diversos momentos. 
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De acordo com o professor Nélio Parra, planejar consiste em prever e decidir 

sobre: que pretendemos realizar; o que vamos fazer; como vamos fazer; o que e como 

devemos analisar a situação, a fim de verificar se o que pretendemos foi atingido (HAYDT, 

2003, pg. 94). 

O plano é o resultado do planejamento, ou seja, o plano é a modelagem das 

conclusões do processo mental do ato de planejar, podendo ou não tornar-se escrito. 

Na área da educação e do ensino, existem várias etapas de planejamento, que 

podem ser variadas em sua complexidade e abrangência: 

a) planejamento de um sistema educacional; 

b) planejamento geral das atividades de uma escola; 

c) planejamento de currículo; 

d) planejamento didático ou de ensino: 

- planejamento de curso; 

- planejamento de unidade didática ou de ensino; 

- planejamento de aula. 

O planejamento de um sistema educacional é feito a nível nacional, estadual e 

municipal. Ocorre um processo de análise e reflexão das várias características de um sistema 

educacional, para estabelecer suas dificuldades e ver antecipadamente alternativas de 

soluções. A partir desses fatos torna-se possível definir quais são as prioridades e metas que o 

sistema educacional se aperfeiçoa, estabelecendo formas de atuar e calcular os custos 

necessários para atingir as metas. 

O planejamento  geral das atividades de uma escola é o processo de tomada de 

decisão quanto aos objetivos a serem atingidos e a previsão das ações, tanto pedagógicas 
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como administrativas que devem ser executadas por toda equipe escolar, para o bom 

funcionamento da escola. (HAYDT, 2003, pg.95). 

No planejamento escolar é importante que todos participem, pais, professores, 

funcionários não docentes, alunos, para que juntos possam tomar decisões para que atinjam os 

objetivos traçados no planejamento.  

Cada escola tem a sua maneira de realizar o seu planejamento, mas em geral elas 

deveriam seguir algumas etapas: 

1 - Sondagem e diagnóstico da realidade da escola: 

1.1 - Características da comunidade; 

1.2 - Característica da clientela escolar; 

1.3 - Levantamento dos recursos humanos e materiais disponíveis; 

1.4 - Avaliação da escola como um todo no ano anterior (evasão, repetência, percentagem de 

aprovação, qualidade do ensino ministrado, dificuldades e problemas superados e não 

superados). 

2 -     Definição dos objetos e prioridades da escola; 

3 -     Proposição da organização geral da escola no que se refere a: 

3.1 - Quadro curricular e carga horária dos diversos componentes do currículo; 

3.2 - Calendário escolar; 

3.3 - Critérios de agrupamento dos alunos; 

3.4 - Definição do sistema de avaliação, contendo normas para a adaptação, recuperação, 

reposição de aulas, compensação de ausência e promoção dos alunos. 

4 - Elaboração do sistema disciplinar da escola, com  a participação de todos os membros da 

escola, inclusive do corpo discente; 

5 - Elaboração  de plano de curso contendo as programações das atividades curriculares; 
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6 - Atribuições de funções a todos os participantes da equipe escolar; direção; corpo docente; 

corpo discente, equipe pedagógica; equipe administrativa; equipe de limpeza e outros. 

O planejamento de currículo é a previsão dos diversos componentes curriculares 

que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição dos objetivos gerais e a previsão 

dos conteúdos programáticos de cada componente (HAYDT, pg. 97).  

Enfim, do ponto de vista didático, planejar é prever as conhecimentos a serem 

trabalhados e organizar as atividades e experiências de ensino-aprendizagem consideradas 

mais adequadas para a consecução dos objetivos estabelecidos, levando em conta a realidade 

dos alunos, suas necessidades e interesses (HAYDT, pg. 98). 

 

2.3 – Perspectiva Tradicional e Perspectiva Construtivista de Ensino 

 

Em se tratando do estudo do processo de ensino-aprendizagem nas perspectivas 

Tradicional e Construtivista, podemos concluir que existem diferenças absurdas com relação 

ao conhecimento, ensino, papel do professor, papel do aluno e também sobre a concepção do 

erro. 

Abordaremos primeiramente a perspectiva tradicional. Nela o conhecimento é 

transmitido por partes e é acumulativo, subestimando a capacidade individual do aluno. O 

professor é o ponto principal de ensino, valorizando a transmissão de informação e o trabalho 

individual, com exposição verbal e práticas de exercícios que levam o aluno a apresentar 

resultados padrões, ou seja, repetir o que o ele está ensinando, visando a transmissão de 

conhecimentos e buscando respostas corretas.  
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O professor na visão tradicional, acredita em livros didáticos, sendo o único 

detentor de conhecimentos e é rigoroso e exigente na tarefa de vigiar, punir, direcionar e 

organizar.  

O aluno passa a ser mero receptor de informações, na qual essas informações são 

“gravadas pelo professor” e com um posicionamento desvalorizado, com atividades didáticas 

padronizadas e rotineiras sem ter nenhuma relação com o cotidiano do aluno e realidades 

sociais. O erro passa a ser algo classificatório, que demonstra a capacidade do aluno e que se 

associa a uma punição. 

Já na perspectiva construtivista, foi possível observar que o conhecimento é 

construído a partir de suas potencialidades genéticas, valorizando a interação e as relações 

afetivas. Com relação ao ensino, faz uso de vários instrumentos, valorizando contextos sócio-

culturais, atualidades e pesquisas. 

Nessa linha, o papel do professor é facilitar todos os meios onde possam envolver 

a aprendizagem, com atividades extra-classe e interdisciplinar, desenvolvendo as 

competências e habilidades dos alunos. Já os alunos têm a liberdade de indagar, questionar, 

ser inquieto e buscar informações com autonomia de pensamento. As atividades didáticas 

procuram ser em cima de temas atuais e outros do interesse do aluno, valorizando as aulas 

práticas grupais, com atividades interdisciplinares, jogos e brincadeiras e trocas de 

experiências. Quanto ao erro, ele é valorizado a nível de maturação mental do aluno, sendo 

apenas uma fonte de investigação. 
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3 – UNIVERSO DA PESQUISA 

3.1 – Caracterização do Universo da Pesquisa 

A pesquisa foi feita em cinco turmas do 1º ano do ensino médio, contando com o 

total de dois a três dias quando necessário nas escolas citadas. Houve colaboração dos 

professores das disciplinas na área de humanas, englobando língua portuguesa e inglesa, 

geografia e história.  

Os professores das disciplinas acima citadas foram indagados sobre o  

conhecimento de quando é realizado o planejamento escolar. Segundo eles, no início do ano,  

juntamente com outros professores. Apesar da liberdade dita na maioria das escolas, o 

planejamento é feito de forma impositiva, variando de escola para escola, seguindo o método 

do processo seletivo vestibular, limitando o conhecimento e a criatividade do professor.  

Quanto à metodologia adotada pela escola, os alunos afirmaram que os 

professores deveriam ser mais compreensíveis, utilizar mais recursos tecnológicos, e segundo 

uma afirmação muito comum, fazer aulas “diferentes” fora da sala de aula, tornando as aulas 

mais dinâmicas. Tipo: Visita a museus, cinema, ou qualquer lugar que não seja a sala de aula. 

A próxima abordagem foi sobre os projetos da escola, como eles são 

desenvolvidos e sobre a avaliação adotada na escola. Segundo a direção das escolas, todas 

foram unânimes em afirmar que possuem encontros pedagógicos e multidisciplinares, sendo 

questionado pelos professores de todas as escolas, como vazios e pouco produtivos. À 

respeito da avaliação, todas as escolas seguem o método tradicional do vestibular, do modelo 

da Universidade Federal de Sergipe, muito questionado pelos alunos e professores. Ambos 

afirmam das dificuldades encontradas em avaliar e se auto-avaliar dentro de um método 

totalmente objetivo. 
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Por fim, o ponto mais importante dessa pesquisa, foi saber sobre a interação 

professor-aluno, qual a proposta de ensino que o profissional mais se identifica, 

(construtivista ou tradicional) e se são aproveitadas as experiências que os jovens trazem para 

a escola. Ficou claro que apesar da tentativa do método construtivista trazer uma interação 

maior entre o professor e o aluno, o processo ensino aprendizagem fica comprometido pelo 

método tradicional, em virtude, do resultado imediato do processo seletivo vestibular, fazendo 

com que o ensino se torne muitas vezes cansativo e sonolento, tanto para professores quanto 

para alunos.  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seguindo o roteiro de entrevista, conforme destacado anteriormente, na posição de 

observador, ficou claro a difícil relação entre professores e alunos, apesar da devoção muitas 

vezes franciscana de alguns professores. Todavia, não é papel do professor encarar a sua 

profissão como sacerdócio. É dever do professor se responsabilizar, se reciclar naquilo que 

lhe é de competência e obrigação, como foi sugerido nas indicações anteriores, tipo: 

planejamento e organização e disciplina na sala de aula. Dessa forma o aluno encontrará um 

ponto de apoio e não um obstáculo a ser superado. Devemos observar ainda, que a educação 

não é simplista a ponto de contar apenas com esses dois personagens. É obrigação da escola 

organizar um clima educacional amplo que enquadre todos os envolvidos, que vai desde 

funcionários da escola, pais, direção, professores e alunos, quebrando o paradigma 

tradicionalista enraizado nas escolas pesquisadas, que contam com a boa vontade de construir 

algo novo. Sendo assim, iremos buscar um novo rumo harmonioso para a educação. 
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