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Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo principal compreender a prática docente
vivenciando essa experiência bem como observando os principais aspectos que contribuem ou não
para o bom desempenho da aprendizagem, como também perceber as relações pessoais e
interpessoais que ocorrem no âmbito sala de aula. Para isto foi necessário observações e entrevistas
com os principais envolvidos, que era os alunos do 3� Ano da Escola Municipal de Educação Básica
Santa Sofia, situada na cidade de Santana do Ipanema, semiárido de Alagoas. Descrever-se-á o
diagnóstico realizado na sala de aula e a entrevista cedida pela docente da turma já citada e para
finalizar mostrar-se-á a interversão realizada e os resultados obtidos, bem como as considerações
finais. Para isto, buscamos em Líbano, Candau, Freire, Garrido, entre outros subsídios capazes de
contribuir para melhores compreensões e fundamentações.

Palavras � Chave: Aprendizagem. Ensino. Relações.

Summary: This experience report aims to understand the teaching practice experiencing that
experience and watching the main aspects that contribute or not for good learning performance, but
also understand the personal and interpersonal relationships that occur within the classroom. For this
it was necessary observations and interviews with key stakeholders, it was the students of the 3rd year
of the Municipal School of Basic Education Santa Sofia, located in the city of Santana do Ipanema,
semiarid region of Alagoas. Will be described, the diagnosis performed in the classroom and interview
courtesy the class teacher cited above and to end will show if it interversão performed and the results
obtained and the final considerations. For this, we seek in Lebanon, Candau, Freire, Garrido, among
other subsidies can contribute to better understanding and reasoning.

Learning: Key: Words. Education. Relations.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência tem como objetivo principal compreender a prática docente vivenciando
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esse conhecimento bem como observando os principais aspectos que contribuem ou não para o bom
desempenho da aprendizagem, como também perceber as relações pessoais e interpessoais que
ocorrem no âmbito da sala de aula.

Para isto foram necessárias observações e entrevistas com os principais envolvidos, que eram a
docente e os alunos do 3� Ano da Escola Municipal de Educação Básica Senhora Santana, situada na
cidade de Santana do Ipanema, semiárido de Alagoas.

Num primeiro momento descrever-se-á o diagnóstico realizado na sala de aula e a entrevista cedida
pela docente da turma já citada e para finalizar mostrar-se-á a intervenção realizada e os resultados
obtidos, bem como as considerações finais. Para isto, buscamos em Freire, Garrido, Tedesco, entre
outros subsídios capazes de contribuir para melhores compreensões e fundamentações.

DIAGNÓSTICO DA OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA E A ENTREVISTA COM A DOCENTE

A observação aconteceu em uma turma do 3� Ano do ensino fundamental da Escola Municipal de
Educação Básica Senhora Santana, com o intuito de enquanto alunas graduandas de pedagogia, ter um
contato com esse contexto o qual é o campo principal para compreender e estudar os fenômenos
educacionais e observar os sujeitos que ali se inserem.

Na observação foi possível detectar diversos aspectos que merecem serem estudados e talvez melhor
compreendidos, aspectos como formação profissional, relações pessoais e interpessoais no âmbito
sala de aula e também a relação ensino-aprendizagem e desenvolvimento educacional dos alunos
observados. Foi possível observar que a docente ao iniciar a aula tem a preocupação de fazer a
chamada por nome, aspecto esse importante, pois faz com que os alunos se sintam respeitados, e
valorizados, além de demonstrar algum respeito pela subjetividade e autonomia do aluno. Como
destaca Freire �o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um
favor que podemos ou não conceder aos outros�. (FREIRE, 1996, p.34).

Outra observação é que a docente não inicia a aula relembrando ou contextualizando com a aula
anterior, percebe-se uma fragmentação ou algo limitado para tal ação, assim como não traz em
nenhum momento algo da realidade dos sujeitos para mediar à aprendizagem dos alunos na sala de
aula, ela também não instiga, incentiva a criatividade e a criticidade de seus alunos, além de tudo isso
falta na sua prática certo domínio técnico, ou metodologias mais atrativas que possam estimular a
participação de todos os alunos durante a aula. Faz uso de uma linguagem clara, e direta, mas poucos
a entendem.

Não existe uma relação de parceria com os alunos que devem sempre permanecer calados, quietos,
imóveis. Suas experiências não são levadas em consideração, sendo estas muitas vezes, tratadas como
inapropriadas para sala de aula. Fazendo com que este espaço torne-se tenso onde só se é permitido
permanecer em silêncio enquanto lhes é �depositado� o conhecimento. Segundo Freire ao professor
entrar em uma sala de aula deve:

Estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas
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inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho � a de
ensinar e não a de transferir conhecimento (1996, p.21).

É indispensável para a relação ensino aprendizagem a contextualização dos conteúdos trabalhados em
sala de aula para que o aluno possa fazer suas associações e também interagir na aula, trazendo
experiências vivenciadas por eles, suas perguntas, seus questionamentos, promovendo a construção
do conhecimento, além de estimular ainda mais o aprendizado, trazendo aos alunos a compreensão
de que os conhecimentos aprendidos na escola podem ter alguma ligação com a vida dele fora do
ambiente escolar, proporcionando então aulas interativas e estimulantes.

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a
constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida?
Porque não estabelecer umas necessárias �intimidade� entre os saberes curriculares
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?
Porque não discutir as implicações políticas e ideológicas de tal descaso dos
dominantes elas áreas pobres da cidade?
A ética de classe embutida neste descaso?
Porque, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que
ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los
aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. (FREIRE, 1996, p.17).

Além disso tudo que já foi posto, também notou-se que falta acompanhamento do processo de
desenvolvimento da aprendizagem e que quando houve foi para alguns alunos, quando abordava no
seu lugar e lhes davam algumas explicações, enquanto outros, brincavam e não prestavam atenção na
aula que iniciava com uma disciplina e de repente, sem nenhuma ligação, começava a aula de outra
disciplina, sendo um processo muito solto, por vezes sem nexo, provavelmente devido a falta de
planejamento e uma rotina de trabalho adequada a turma.

�O planejar é uma realidade que acompanhou a trajetória histórica da humanidade. O homem sempre
sonhou, pensou e imaginou algo na sua vida� (MENGOLLA, SAN�TANNA, 2001, p.15). A necessidade de
planejar, sistematizar, organizar a sua ação acompanha o homem desde os primórdios de sua
existência, e é importantíssima na prática docente. Através do planejamento da aula o professor está
vendo as possibilidades de intervenção, mediação, avaliação e também está programando ligações,
estabelecendo elos entre os conteúdos com os outros conteúdos, entre as disciplinas com as outras
disciplinas, e principalmente entre professor, aluno, conteúdos e realidade.

É importante ressaltar que todos os aspectos da observação têm como objetivo tentar compreender o
agir pedagógico como também analisar que quando detectamos algo, podemos por meio de
fundamentações teóricas tentar intervir de forma direta ou indireta, buscando sempre a melhoria do
âmbito educacional.

A entrevista foi realizada com uma professora da escola já citada do 3� Ano. Na entrevista foi
perguntado o que é ensinar e o que é aprender, ela respondeu que para ela ensinar é transferir
conhecimento para o aluno e aprender é assimilar o conhecimento adquirido, pensar, questionar
sobre determinado assunto.
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Consecutivamente, nota-se que o discurso está dissociado da prática e que não há associação entre
teoria e prática. Segundo Paulo Freire (1993), se o educador tem uma opção democrática, com
autocrítica e procura diminuir a distância entre o discurso e a prática, ele �vive uma difícil, mas
possível e prazerosa experiência de falar AOS educandos e COM eles�. Na observação foi possível
perceber que a docente fala AOS alunos e não COM os alunos, ou seja, transfere o conhecimento AOS
alunos sem nenhum tipo de discussão sobre, sem mediações, sem contextualizações, ao invés disso
seria interessante que a mesma buscasse uma relação de construção do conhecimento COM os
alunos, estabelecendo as devidas ligações com a experiência de cada um e com a realidade vivenciada.

Outro questionamento direcionado foi sobre quais são as características de um bom aluno. A mesma
respondeu que um bom aluno é sempre ativo e participativo em sala de aula e que interage com os
demais colegas. Outra indagação que foi levantada trata-se de como ela consegue manter a ordem em
sala de aula, e como resolve os problemas dos alunos com dificuldades, sua resposta foi:
demonstrando domínio em sala de aula e através de atividades diferenciadas, de acordo com o nível
de cada aluno, assim ela tenta resolver essas dificuldades. Discurso este dissociado de sua prática, pois
por meio de registros escritos realizados durante a observação, nota-se que as atividades são iguais
para todos os discentes, independente de nível em cada um se encontra.

Para Garrido, o papel mediador do professor ainda:

[...] aproxima, cria pontes, coloca andaimes, estabelecem analogias, semelhanças ou
diferenças entre cultura �espontânea e informal do aluno�, de um lado, e as teorias e
as linguagens formalizadas da cultura elaborada, de outro favorecendo o processo
interior de ressignificação e retificação conceitual... (2002, p.46).

Não precisamos apenas ver a teoria e não associá-la a prática, e sim buscar novas metodologias
capazes de tentar fazer algumas mudanças para melhorar o desempenho cognitivo de seus alunos e
também mediar nossas ações com os conhecimentos dos discentes, para que assim haja uma
transformação na maneira de pensar e agir diante de determinada situação, para que os alunos
estejam a cada dia sendo preparados para a vida e também para que os laços afetivos dentro da sala
de aula possam ser sinceros, desatando assim as amarras do tradicionalismo que decrescem o
desenvolvimento do aluno e as relações entre o mesmo e o professor.

Em síntese percebe-se que a prática da docente entrevistada e observada é de cunho tradicionalista.
Alunos enfileirados, sem direito a fala, a movimentos, crianças que apenas deveriam ouvir, ver e copiar
para aprender, relação hierárquica da docente para com os discentes. Experiências vivenciadas fora do
espaço escolar não são levadas em consideração, ao contrário, não podem e não devem ser
mencionados em sala de aula, pois as mesmas não contribuem no processo de ensino aprendizagem,
estes são alguns aspectos vistos em sala que nos levaram a perceber a tendência pedagógica que
norteia a prática da docente e as relações existentes na sala de aula.

Por meio da intervenção pretendemos diversificar a aula, não sendo utilizado nenhum dos métodos a
que a docente e os discentes estão acostumados, saindo do viés tradicional, procurando sempre ouvir
mais os discentes e falar menos, dando a eles a oportunidade de se expressar, escolher o lugar em que
vão sentar, interagir uns com os outros, bem como conosco e com a docente. Buscamos através dessa
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aula proporcionar a interação e reflexão sobre temas até então não discutidos em sala: os maus tratos
aos animais e o direito dos animais.

A INTERVENÇÃO E OS RESULTADOS

Os dois dias de observação e a entrevista cedida pela professora deram subsídios na hora de planejar o
que poderia se fazer para chamar a atenção dos alunos e trazer algo mais interativo para eles, e foi
neste sentido que realizamos um mini-cinema, com o filme Madagascar 3: Os procurados, que relata a
história de animais que passam por um processo de caça e animais circenses, bem como os maus
tratos que cada animal sofre em cada ambiente: no circo ou na cidade. Posteriormente realizou-se
uma roda de conversa sobre os animais e seus direitos como também sobre os maus tratos aos
animais, onde todos tiveram a oportunidade de dizer o que pensam sobre os temas abordados e
conheceram os direitos dos animais, demonstrando interesse pelo tema, contando experiências que
presenciaram sobre maus tratos aos animais e compreendendo um pouco mais sobre algumas
questões como: abandono de animais, sacrifício de animais, caça e empalhamento dos animais. Após a
roda de conversa os alunos desenharam a parte do filme ou o animal que eles mais gostaram ou se
identificaram, após essas tarefas foi montado um mural com as produções dos alunos e deixado na
sala de aula.

Para Tedesco:

A incorporação das novas tecnologias à educação deveria ser considerada como
parte de uma estratégia global de política educativa e, nesse sentido, destaca
que �as estratégias devem considerar, de forma prioritária, os professores�,
considerando que �as novas tecnologias modificam significativamente o papel
do professor no processo de aprendizagem (TEDESCO, 2004, p. 11).

Ao pensarmos nessa atividade, pretendíamos também inteirar o aluno desses avanços tecnológicos e
aproximá-los de outra realidade, haja vista que nenhum deles havia ido a um cinema. Buscamos
também mostrar a docente que ao se utilizar tecnologias em sala de aula, ela estará atualizando sua
prática, revendo seus conceitos e percebendo que existem outras possibilidades de construção do
conhecimento além do quadro, da cópia, do transcrever.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar a sala de aula como um espaço de transferência de conhecimento, remete a uma educação
bancária, tradicional, desrespeitosa e descontextualizada com a realidade em que a escola se encontra
e com a realidade em que o aluno está inserido. A não permissão de expor as experiências vividas em
sala de aula coloca o aluno em posição inferior ao professor, tornando o docente o principal centro do
processo de ensino-aprendizagem.

A busca por uma educação que valorize o aluno bem como suas experiências e conhecimentos prévios,
e que utilize a tecnologia no cotidiano escolar deve ser uma luta constante contra as amarras
tradicionais que norteiam muitas escolas em nossa região. Construir e não transferir conhecimento
deve ser um dos principais objetivos desse novo leque de docentes que estão adentrando nas escolas
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e também dos professores que já atuam, bem como ter a consciência de que �como professor crítico,
sou um �aventureiro� responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente� (FREIRE, 1996,
p. 21).
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