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1. RESUMO 

Esta pesquisa tem o intuito de desenvolver uma análise sobre a forma que 

professores se relacionam com alunos no Ensino Médio, mais especificamente 

alunos ingressantes nesta fase do desenvolvimento, e quais consequências essas 

relações tem no processo de ensino-aprendizagem. Além da relação professor-

aluno, o estudo desenvolve uma reflexão sobre a escola atual em nosso país, mais 

especificamente a escola pública e estadual sendo que esta é a que mais comporta 

alunos de Ensino Médio. Evidencia-se o adolescente e o jovem que frequenta o 

Ensino Médio, sobre o qual se faz uma análise social e psicológica. Baseamo-nos 

principalmente nos estudos de Piaget, dirigidos o período das operações formais e 

também em Vygotsky para entender o motivo da intervenção pedagógica com base 

na zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Em Perrenoud, em relação a atuação 

do professor em sala de aula, buscamos compreender o conceito das competências 

para lecionar e as principais formas de interação em sala de aula. Considerando os 

dados alcançados nesse estudo qualitativo, de natureza teórica, observamos que o 

professor deve agir com um modelo plenamente racional em determinados 

momentos com seus alunos e em outros, com atitudes afetivas facilitando o 

acolhimento e possibilitando um ambiente favorável, pensando que estes alunos têm 

opiniões que estão sendo formalizadas e que o adolescente está em processo de 

desenvolvimento em seu sistema cognitivo. 

Palavras-chaves: competências e habilidades docentes; ensino-

aprendizagem; interação social; ensino médio. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa nasceu do interesse de analisar e investigar as formas como 

professores acolhem e interagem com alunos, mais especificamente os ingressantes 

no Ensino Médio, que tipo de consequência essa relação professor-aluno tem no 

processo de ensino/aprendizagem e entendendo como os professores fazem estes 

mesmos alunos a interessarem-se por matérias complexas como filosofia, 

sociologia, física e química? Sendo a última etapa da Educação Básica, percebe-se 

que alguns professores no Ensino Médio estimulam os estudantes a prosseguirem 



 

nos estudos, vivendo com eles, momentos interativos e lúdicos no decorrer das 

práticas pedagógicas. É com base no o desejo do autor deste estudo de descobrir 

as melhores formas de abordar adolescentes no decorrer do dia-a-dia docente, 

incentivando-os pelos conteúdos didáticos, que desenvolvemos este estudo. 

Também investigou-se as melhores formas de trabalhar em sala de aula como 

professor focando nesta fase do ensino formal. 

O estudo tem como foco três pontos básicos: o contexto escolar atual; o aluno 

ingressante no Ensino Médio (fase do desenvolvimento e características); o 

professor de Ensino Médio (competências e habilidades sociais). 

O artigo 22 das Leis de Diretrizes e Bases da Educação destaca um dos 

objetivos da Educação Básica no Brasil: “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. ” (BRASIL, 1996). Com isso o aluno, com a conclusão do Ensino Médio 

deve assumir múltiplas funções, ou seja, a concretização dos conhecimentos 

acadêmicos, a preparação para a continuidade dos estudos no ensino superior ou 

no mercado de trabalho, além da formação deste como cidadão para ser inserido na 

sociedade de forma que sua moral se baseie nos conceitos de bondade da 

sociedade em que vive. Assim, a educação que devemos considerar não é a apenas 

a formal e técnica, mas também a educação emocional que é tão pouco discutida 

atualmente na sociedade e nas escolas, principalmente considerando que esta é 

uma das mais importantes formas de educação. 

Devemos também considerar que o ensino médio não é uma fase fácil da 

educação básica pois os alunos estão passando pela fase da adolescência, fase 

conturbada e confusa do desenvolvimento. Os alunos do Ensino Médio, em sua 

quase totalidade, são adolescentes e vivem na maioria das situações grandes 

conflitos interiores, de autoestima e autoafirmação, o que requer da equipe docente 

que com eles atua certas habilidades no trato relacional e competências capazes de 

saber despertar-lhes o interesse pelas questões relativas aos conteúdos didáticos. 

Com um crescimento tão grande desta etapa são necessários professores 

que recebam estes alunos e possam trabalhar com eles de modo adequado visando 

atender suas expectativas e considerando a fase de desenvolvimento na qual se 



 

encontram. Krawczyk (2011) afirma que uma mudança necessária na educação 

pública e para que tenhamos uma boa demanda de professores é a “conversão” do 

docente em diversos níveis, entre eles estão: cognitivo, pedagógico, psicológico, 

social e político. 

O professor deve ter uma boa formação e principalmente uma boa atuação 

para com o aluno desta fase da educação. Krawczyk (2011) comenta que o 

interesse dos alunos do Ensino Médio para com as disciplinas lecionadas está 

diretamente associado ao modelo de ensino que o docente utiliza em suas aulas, a 

paciência deste com os alunos e a capacidade de estimulá-los e dialogar com eles. 

“Os docentes são sensíveis a situação de vida de seus alunos, mas, ao mesmo 

tempo, tem baixas expectativas em relação a eles e ao seu futuro” (p. 762). 

Percebe-se que por isso é de extrema importância as formas de interação entre 

professor-aluno e por isso requer um trabalhado em sala de aula. Embora os 

docentes do Ensino Médio não sejam idealizados pelos alunos assim como eram os 

professores do Ensino Fundamental, ainda assim são uma referência importante 

para estes (KRAWCZYK, 2011). 

3. OBJETIVOS 

Geral: Caracterizar as formas de interação adotadas entre professores e alunos 

ingressantes no Ensino Médio e suas consequências no processo ensino 

aprendizagem. 

Específicos: Identificar as competências e habilidades básicas do professor para 

atuar com alunos iniciantes no Ensino Médio; identificar os melhores tipos de 

abordagens envolvendo linguagens formais, informais, metodologias de ensino, que 

contribuem para a eficácia do trabalho pedagógico no Ensino Médio; refletir sobre a 

importância da relação sócio afetiva entre professores e alunos estimulando os 

processos educativos no contexto do Ensino Médio. 

4. MÉTODOLOGIA 

Esta pesquisa qualitativa, de natureza teórica e documental, se baseou em 

estudos e produções científicas que enfatizam o valor e o papel das interações 

sociais no foco das práticas pedagógicas, de modo mais especifico incidindo na 

análise da relação professor-aluno no contexto do Ensino Médio.  



 

Severino (2010) afirma que a pesquisa bibliográfica é feita a partir de registros 

disponíveis. Estes registros são pesquisas anteriores que foram publicadas em sua 

maioria em documentos impressos, como livros, artigos, teses e etc. e se encontram 

em bibliotecas e sites virtuais de produções científicas. Coube ao pesquisador fazer 

uma cuidadosa busca nos achados científicos atuais analisando cada ponto 

importante em cada referência para o desenvolvimento deste estudo.   

Para esta pesquisa, consultou-se principalmente materiais como livros e 

artigos encontrados em sites acadêmicos como Google Acadêmico e Scielo, na 

biblioteca do Centro Universitário Módulo e eventualmente, documentos fornecidos 

pela grade de livros pessoal da orientadora deste projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O professor deve ter uma boa formação e principalmente uma boa atuação 

para com o aluno desta fase da educação. Krawczyk (2011) comenta que o 

interesse dos alunos do Ensino Médio para com as disciplinas lecionadas está 

diretamente associado ao modelo de ensino que o docente utiliza em suas aulas, a 

paciência deste com os alunos e a capacidade de estimulá-los e dialogar com eles. 

A autora revela que “Os docentes são sensíveis a situação de vida de seus alunos, 

mas, ao mesmo tempo, tem baixas expectativas em relação a eles e ao seu futuro” 

(p. 762). Percebe-se que por isso é de extrema importância as formas de interação 

entre professor-aluno e por isso requer um trabalhado em sala de aula. Embora os 

docentes do Ensino Médio não sejam idealizados pelos alunos assim como eram os 

professores do Ensino Fundamental, ainda assim são uma referência importante 

para estes (KRAWCZYK, 2011). É neste contexto que entra a necessidade da 

autoridade em sala de aula, pois por estarem mais velhos lidam pior com o 

autoritarismo. E lembramos que autoritarismo se difere muito de autoridade. 

Ao falarmos na educação atual, podemos analisar os conceitos de educação 

e sociedade ao menos no século passado para chegarmos na perspectiva vivida 

hoje. O Brasil é um país que tem uma experiência alternada com democracia, do fim 

da Era Vargas (1945) até o início da Ditadura Militar (1964); do fim da Ditadura 

Militar (1985) até os tempos atuais. São aproximadamente 50 anos de experiência 

democrática com uma interrupção de 21 anos deste período, o que reflete 

diretamente na educação de nosso país. Em mais de 500 anos de história, 50 anos 



 

vivendo em um determinado sistema político aparenta ser um período muito 

pequeno de experiência com este. 

 

“Durante muito tempo, não se tinha dúvida de que dentro da Pedagogia, da 

Psicologia e do seio familiar as relações eram reguladas a limites rígidos. A 

relação pais e filhos, professor e aluno era uma relação extremamente 

autoritária em que a norma era ‘eu mando e você obedece’” (MIZIARA, 

2006 p.8). 

 

Durante um longo tempo as regras foram impostas pelos professores nas 

escolas e não deveriam ser questionadas. A boa aula era entendida como sentar, 

calar-se e ouvir. Poucos eram os pedagogos visionários fundadores da escola nova 

que perceberam que era sim possível negociar com os alunos as regras a serem 

seguidas em sala de aula. Com o tempo, essa suposta utopia foi se espalhando e 

até aplicada em instituições de ensino, o conselho de classe é um exemplo disso 

(PERRENOUD, 2008). 

Quando se fala de ensino médio, este processo de negociação é mais 

importante ainda, pois o aluno está passando pela fase da adolescência. Como 

Piaget (1999) comenta, o adolescente sente-se diferente em alguns momentos 

superior ao adulto, ele sente a necessidade de ultrapassa-lo para ser um homem ou 

mulher desenvolvido (a). Nessa fase do crescimento cognitivo, fase das Operações 

Formais, ele tem um processo de pensamento diferente da criança, que constrói 

para si um mundo distinto do mundo dos adultos.  

O adolescente não se restringe a isso, ele se vê no mundo real, porém 

acredita que é diferente das gerações mais velhas. Desta forma, tem o desejo de 

ultrapassá-los e surpreendê-los criando teorias próprias para a melhoria e perfeição 

deste mundo em que vive. Tem características peculiares além de seus poderes 

serem multiplicados ao entrar na fase do pensamento formal, aproximadamente aos 

12 anos. A princípio, isso pode confundir e assustar o indivíduo, mas com o passar 

do tempo, essa “multiplicação de poderes” deve naturalmente fortalecê-lo. Se seu 

desenvolvimento for bem trabalhado o adolescente vai tomando consciência de suas 

atitudes e adquirindo certa autonomia de pensamento (PIAGET, 1999). 

Voltamos a pontuar a questão da importância da negociação que o professor 

deve ter com o aluno com base no que Coutinho (2005) comenta: a adolescência é 

“fruto de um enigma relativo a passagem da infância para a vida adulta na 



 

sociedade” (p.17). Confirmando o que Piaget diz, a autora comenta que os 

adolescentes são obrigados a esperar um tempo para a entrada no mundo público. 

Ele deve ao sair da vida escolar básica ou até mesmo durante ela, escolher e já 

preparar-se para o mundo adulto. A escola, desta forma está cumprindo sua função 

de preparador do aluno em seu desenvolvimento para sair e conviver em uma 

sociedade. 

Para tudo isso o professor deve ter uma bagagem experiencial e teórica boa o 

suficiente para não ser até mesmo ridicularizado em sala de aula. Em relação a 

formação teórica, fizemos um estudo para entendermos quais são as exigências que 

o governo federal determina para a formação de licenciados em algumas matérias. 

Segundo o site <www.sejaumprofessor.mec.gov.br>, executado pelo Ministério da 

Educação, os componentes curriculares que são abordados na formação do 

professor que pretende lecionar para Ensino Fundamental II e Ensino Médio, na 

matéria de história por exemplo, e tem ligação direta com a educação são: 

Metodologia de Ensino da História, Filosofia da Educação, Psicologia da 

Aprendizagem e Didática. São 4 das 21 matérias obrigatórias pelo MEC a serem 

apresentadas no curso de Licenciatura em História. Não aparenta ser uma 

quantidade muito grande ou significativa de conteúdos pedagógicos para 

profissionais que irão trabalhar diretamente com alunos adolescentes em sala de 

aula. 

Reforçamos essa ideia com o seguinte fato: O Plano Nacional de Educação 

decretado em 2014 tem como Meta nº 15 “promover a reforma curricular dos cursos 

de licenciatura e estimular a renovação pedagógica [...] dividindo a carga horária em 

formação geral, formação na área do saber e didática específica” (Estratégia 15.6). 

Importante destacar que Kuenzer (2011) comenta que “os cursos de 

formação, ao tratar o trabalho docente de forma romantizada, não preparam os 

professores para enfrentar o sofrimento e a síndrome da desistência” (p. 681). 

Professores por várias vezes sofrem ao perceberem que não era esse o caminho 

que deveria ter seguido em sua vida profissional, o que acarreta em problemas 

pessoais como discussões familiares, desanimo e problemas de saúde. Essa 

perspectiva nos remete enquanto educadores, a repensar as grades dos cursos em 

suas especificidades. 

 

6. RESULTADOS 



 

Buscamos em relação a metodologia de ensino, o que Vygotsky chama de 

teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) para entender a importância 

desse conceito no processo de ensino/aprendizagem. Segundo Koll (2010) a ZDP se 

refere ao caminho que o aluno irá percorrer para desenvolver habilidades que estão 

se amadurecendo e um dia se tonarão habilidades concretas do indivíduo, esse 

caminho se dá pela interação deste com o meio, outros alunos e professores. Em 

seus estudos, Vygotsky enfatiza a importância da interação social no processo de 

construção das funções psicológicas. De fato, o contexto da interação social é de 

extrema importância para um desenvolvimento pleno do aluno tanto em uma 

educação formal quanto em uma educação informal. 

Ao aceitarmos que a ideia de que a convivência na escola entre pessoas 

diferentes é fator importante na aprendizagem, fica implícita a necessidade de o 

professor ser um observador atento das atitudes e sentimentos de seus alunos, com 

o intuito de organizar o trabalho pedagógico a manutenção de um clima interativo 

favorece a aprendizagem e a troca de experiências com professores e colegas, 

condição necessária para a compreensão do conteúdo ensinado. 

Sendo a interação definida como tão importante para o ensinar, devemos 

fazer a seguinte pergunta:  “O que é ensinar? ” O ensinar é a base para a profissão 

de docente, mas qual realmente o significado dessa palavra? Segundo Perrenoud 

(2008): 

 

“Ensinar é, portanto, reforçar a decisão de aprender, sem agir como se ela 

estivesse tomada de uma vez por todas. É não encerrar o em uma 

concepção de sensato e responsável que a maior parte dos adultos” (p.71). 

 

Os alunos precisam de motivação para estudar e a responsabilidade de 

incentivá-los, estimulando neles desejo pelo aprender, pouco a pouco acabou 

envolvendo o professor. Sabemos que muitos destes alunos não têm o que o próprio 

Perrenoud (2008) chama de “projeto pessoal” e que é difícil propor que eles tenham 

algum sequer, ou seja, a importância do aluno de ter sonhos é primordial para o 

pleno desenvolvimento dele em seu meio acadêmico. 

A necessidade desse projeto pessoal é extrema, considerando que o ser 

humano em geral, se não tem, cria um motivo para tomar qualquer atitude. Os 

alunos precisam de um sonho que envolva a escola e o ato de aprender coisas 



 

novas, para que dessa forma ele utilize da escola como um dos principais meios de 

chegar a seu objetivo. Esse processo só irá acontecer se o professor considerar o 

ensinar como provocação e estímulo ao aluno. 

Ainda em Perrenoud (2008) buscamos técnicas que o docente pode utilizar 

para criar esse estímulo que tanto comentamos:  

1 - Dar sentido ao aprendizado do aluno. Muitos adolescentes desistem da 

escola e de outros ambientes simplesmente por não entender os motivos de estar 

aprendendo aquele conteúdo ou estar realizando aquelas atividades. Os alunos 

precisam saber qual o objetivo que o professor quer alcançar com todo seu 

conteúdo; 

2 – Permitir aos alunos que participem da elaboração de algumas regras da 

escola e atividades escolares que não estejam vinculadas diretamente com a sala 

de aula. Ele precisa sentir que é alguém necessário na formação da escola e que 

sua opinião é ouvida e respeitada pela instituição. Obviamente não são todos os 

alunos que devem se influenciar diretamente, por isso a formação do grêmio escolar, 

por exemplo, alunos chave que representem o ideal dos outros. 

3 – Oferecer atividades opcionais para a formação. Atividades que os alunos 

sintam vontade de realizar sem nenhuma pressão de pais ou professores e que 

sejam de sua própria escolha. Lembramos que oferecer novas atividades não 

significa necessariamente retirar atividades antigas que não deixam de ser 

importantes para a formação do cidadão. 

4 – Fortalecer a ideia de um sonho em um aluno que envolva os estudos ou 

pelo menos a escola. A ideia de ter um projeto pessoal muitas vezes nem é cogitada 

pelo aluno, ele simplesmente aceita os acontecimentos em sua vida e não pensa em 

metas que deseja cumprir a longo prazo. A função do professor, nesse sentido é de 

fazer com que o aluno sonhe e idealize um futuro para si. 

 5 – O abuso de poder não teve ser aplicado em momento nenhum em sala 

de aula, o professor e alunos são pessoas que precisam alcançar um objetivo junto, 

logo devem se ver como parceiros e não como inimigos. Porém, a liberdade 

demasiada também pode atrapalhar o desenvolvimento da aula, não permitindo que 

o professor lecione de forma organizada. 

Essas são bases importantes para o bom desenvolvimento em sala de aula 

pois gera o afeto entre professor e aluno. Obviamente o afeto demasiado pode 



 

acarretar em problemas, mas emoções são importantes para qualquer tido de 

aprendizado. 

Não há como evitar manifestações de amor, ódio, sedução, medos, 

angustias, sentimentos que estão presentes na relação humana sempre estarão 

ativos na relação professor aluno. Por isso a interação professor-aluno na prática é 

muito complexa, pois nela o professor deve mobilizar diversas camadas de sua 

personalidade. O professor pode tentar evitar esse meio afetivo para simplesmente 

falando no primeiro dia de aula: “não sou amigo aqui, somos apenas professor e 

aluno”, mas essa afirmação é arriscada e nem sempre funciona para que haja 

respeito. 

O desejo da maioria dos alunos é não ser apenas mais um no meio de outros, 

eles querem ser vistos. “É por isso que o ensino eficaz é um trabalho de alto risco, 

que exige que as pessoas se envolvam sem abusar de seu poder. ” (PERRENOUD, 

2008). O docente deve levar em conta a questão da sedução, atração e certas 

formas de manipulação, pois esses são recursos que poderão ajudá-lo a fazer seu 

trabalho com eficiência e eficácia. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o pensamento de Rodrigues (2013) de que o ser em 

desenvolvimento deseja explicação e analisando o as contribuições trazidas por 

Piaget (1999) de que o adolescente deseja ultrapassar o adulto criando teorias 

abstratas para seu “mundo perfeito”, podemos concluir que uma forma de ajudar e 

também ganhar a confiança do discente tanto no dia-a-dia quanto em sala de aula é 

dando respostas de suas dúvidas sobre o mundo e também de suas questões 

internas, instigando sua necessidade de obter respostas e suprindo-as ao mesmo 

tempo.  

Considerar a educação uma das condições fundamentais de desenvolvimento 

significa assumir a formação humana como resultado das relações entre pessoas 

num processo dinâmico e concreto, no qual as experiências de vida se mesclam no 

sentido de promover aprendizagens, construir novos saberes e projeções futuras. 

Cabe ao professor construir um contexto pedagógico compromissada e 

responsável, dosando suas atitudes para a conquista da confiança e respeito dos 



 

alunos. O ato de se avaliar cotidianamente poderá possibilitar ao professor que 

desenvolva suas aulas com mais responsabilidade e decência. 

Não se pode negar o papel da educação no desenvolvimento humano. 

Ensinar exige segurança, competência profissional, comprometimento, liberdade e 

autoridade, respeito à diferença, reconhecimento de que a educação é dialógica e 

como tal, exige disponibilidade para ouvir e aprender sempre (FREIRE, 1998). 
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