
A importância da relação professor-aluno na construção de um ambiente de 

confiança mútua 

Raquel Rossales Aires1 

Drª. Aline Accorssi2 

Resumo: Este artigo foi elaborado com o objetivo de refletir sobre as práticas 
pedagógicas, a partir de experiências docentes vividas pela primeira autora nos 
anos de 2016 e 2017, em um ambiente de Educação Popular realizado pelo Projeto 
Desafio pré-vestibular da Universidade Federal de Pelotas. Analisou-se, como 
ponto de partida para a reflexão, uma prática de escrita realizada com os alunos a 
fim de identificar o perfil dos mesmos. Com base nisso, pretendeu-se reconhecer e 
tentar identificar limitações e potenciais dos estudantes, com o intuito de 
estabelecer uma linha de atuação mais coerente com a proposta de Educação 
Popular do Projeto. Com isso, identificou-se a necessidade de um perfil de 
professor humanista e solidário que possa atender a essas demandas dos alunos.  

Palavras-chave: 1. Práticas Educativas 2. Educação Popular 3. Relação 

professor-aluno 

1. Introdução 

 A evasão escolar é um fenômeno presente nos dias atuais. Dados do Inep 

mostram que 12,9% dos alunos 3matriculados no primeiro ano do Ensino Médio e 

12,7% dos matriculados no segundo ano evadiram da escola de acordo com o 

Censo escolar de 2014 e 2015. O 9° ano do Ensino fundamental possui 7,7% da 

taxa de evasão, tornando-se a terceira maior seguida pelo último ano de Ensino 

Médio que corresponde a 6,8%. No total de séries da referida modalidade, a evasão 

chega a 11,2% do total de estudantes. Frente a tal realidade, algumas iniciativas 
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têm sido realizadas no âmbito das políticas públicas (Censo Escolar 2017). O 

aspecto central das discussões sobre esse tema diz respeito à família e a escola 

pois, no que se refere à educação, "a legislação brasileira determina a 

responsabilidade da família e do estado no dever de orientar a criança em seu 

percurso sócio- educacional". (QUEIROZ, 2006, p.01) 

 Para Queiroz (2006), em se tratando de fracasso escolar tem-se duas 

abordagens a fim de buscar explicações para tal como os fatores externos 

(trabalho, desigualdades sociais, a família e a criança) e os internos (escola, a 

linguagem e o professor). Nesse sentido, vale ressaltar sobre a importância da 

formação continuada de professores e a urgência que se tem em relação ao 

preparo dos mesmos na tarefa de educar. Quando nos deparamos com os índices 

de evasão nas escolas é o momento de questionar sobre o seu papel e o que ela 

tem feito com seus estudantes, já que mesmo no século XXI ainda nos encontramos 

num modelo mecanicista de Ensino, pois somos preparados para o mercado de 

trabalho ao invés de pensar por nós mesmos enquanto cidadãos. 

 O presente trabalho tem como objetivo discutir características fundamentais 

à prática educativa a partir da vivência como professora/colaboradora realizada no 

curso Desafio pré-vestibular4 nos anos de 2016 e 2017. O Projeto é um preparatório 

para o Exame nacional do Ensino Médio (Enem), possuindo 25 anos de existência, 

tendo por objetivo o ingresso de pessoas de baixa renda na Universidade de forma 

a incluir na sociedade aqueles que o sistema exclui. Minha trajetória no Desafio deu 

no início do ano de 2008, quando ingressei como aluna. Assim, que conquistei uma 

vaga na Universidade, retornei ao Projeto para trabalhar como voluntária, como 

uma forma de agradecimento pelo apoio e contribuição do curso para com meu 

ingresso na UFPel. Desde então, permaneci por um período de, aproximadamente, 

seis anos. A tarefa que mais gostava de exercer era a de professora pois, quando 

ministrava aulas, tinha a oportunidade de interagir, de forma mais direta com os 

alunos. Ao conhecer os estudantes e perceber que, muitos deles possuíam 
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limitações e dificuldades na aprendizagem, percebi a necessidade em conhecer o 

perfil dos discentes, numa tentativa de amenizar tais dificuldades. Foi então que 

realizei a prática descrita mencionada neste trabalho.   

 A motivação para a realização dessa reflexão surge quando, no referido 

curso, foi proposto aos estudantes que escrevessem um breve relato sobre suas 

histórias de vida com a motivação de conhecê-los e identificar seus gostos, 

facilidades e dificuldades de aprendizagem, suas perspectivas em relação a 

preparação para a realização do Enem ao final do ano e o que mais lhe sentisse à 

vontade para escrever. A proposta foi levada a cabo com o intuito de encontrar 

respostas para a grande evasão que ocorria nos anos anteriores até mesmo antes 

do final do primeiro semestre letivo de curso. A partir dos relatos, que me 

surpreenderam por ser tão reveladores em relação às suas limitações e problemas 

pessoais refleti muito sobre a importância que esses dados e informações podem 

fazer no dia a dia escolar de professores e alunos. Por isso, pretendo aqui refletir 

como alguns fatores afetivos são necessários na relação professor-aluno e como 

isso influencia/reflete na aprendizagem dentro dos espaços escolares, de um modo 

geral. 

2. Contexto da vivência refletida 

 Torna-se imperativo, de imediato, apontar alguns elementos que compõem o 

contexto da vivência refletida. Num primeiro momento, trataremos de compreender 

o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como instrumento de ingresso no 

Ensino Superior e a consequente existência dos cursos preparatórios. Neste 

segmento de ensino, abordaremos também, a inserção da Educação Popular como 

alternativa para promover a inclusão social, no qual se destaca o pioneirismo do 

projeto Desafio pré-universitário Popular.  

2.1 Exame Nacional do Ensino Médio 

 Reiterando o fato de que muitos indivíduos ainda não têm contato com uma 

educação básica, pública e de qualidade, soma-se a isso o acesso ainda menor ao 

Ensino Superior. A demanda de alunos é maior do que o número de vagas 
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disponíveis. Isso faz com que haja concorrência entre os que pretendem ingressar 

na Universidade e, consequentemente, se dá a existência dos cursos preparatórios 

para o exame. Contrariando, desse modo, os princípios da Educação Popular pois a 

mesma visa a inclusão de todos no sistema de ensino. 

  De acordo com o portal do Ministério da Educação e Cultura (MEC, 2018) o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um processo seletivo criado em 1998 

destinado a avaliar o desempenho dos alunos que estão concluindo ou já 

concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e privadas. Tornando-se a partir do 

ano de 2009 um instrumento de seleção e ingresso de estudantes a nível nacional 

nas instituições federais de ensino superior e para programas do governo federal 

como o Fies (Financiamento estudantil), Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e 

Prouni (Programa Universidade para Todos). São cerca de 500 universidades que 

adotam o Enem como critério de seleção para o ingresso no Ensino Superior, de 

forma a complementar ou substituir o vestibular. 

 Como apontam Castro e Tiezzi (2004). O Enem traz como concepção a 

relevância de uma educação com conteúdos voltados para o desenvolvimento do 

raciocínio. Empreende acabar com os grandes currículos permitindo que as escolas 

de Ensino Médio se concentrem naquilo que é mais importante, a busca de 

soluções criativas para problemas cotidianos que estejam dentro de um contexto 

social. É tarefa da escola oportunizar as estruturas gerais de linguagens, artes, 

filosofia e ciências. O exame fornece à escola respostas diante dos desafios 

impostos à sociedade no exercício da cidadania e no sentido de promover uma 

formação adequada para o nível superior. O Enem estabeleceu no Brasil um padrão 

de referência de avaliação para o fim da escolaridade básica ao construir uma 

matriz de competências e habilidades permitindo ao poder público dimensionar as 

lacunas que debilitam o processo de formação de jovens. 

 Desde sua primeira aplicação em 1998, o Enem vem se aprimorando no que 

diz respeito à estrutura conceitual de avaliação e tem como referência a articulação 

entre o conceito de cidadania e educação básica. Seu desempenho é medido a 

partir de cinco competências: linguagens, matemática, ciências da natureza e suas 
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tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e redação. A leitura de mundo 

exige domínio de habilidades de processar informações abrangendo a linguagem 

matemática e científica, gráficos, tabelas textos com diagramas, entre outros dos 

vários tipos de códigos sociais que vão sendo incorporados na linguagem.   

2.2 Cursos preparatórios 

 No ano de 1994 o atraso escolar em nosso país era significativo devido a 

prevalência da repetência. Apenas pouco mais da metade dos estudantes 

concluíam o Ensino Fundamental, levando aproximadamente 12 anos para concluir. 

A democratização do Ensino Médio se dá na década de 90 acompanhada da 

implantação do sistema de avaliação e reforma curricular. O grande desafio da 

época, como hoje, é a melhoria da qualidade de ensino na educação básica. 

(TONDIN, 2018). 

 Em 1995, mais de 70% dos 4,9 milhões de alunos matriculados no Ensino 

Médio frequentavam escolas noturnas já que a oferta se dava nesse turno. Algumas 

escolas ofereciam como Ensino Médio um curso preparatório para exames de 

acesso ao Ensino Superior, o chamado vestibular que era praticamente restrito a 

pessoas de classe média e alta. O currículo era elitista e excludente já que as 

escolas públicas não estavam preparadas para enfrentar as novas exigências. Para 

tanto, uma nova Lei de Diretrizes da Educação tramitava desde a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988. Somente no final de 1996 o Brasil aprova sua lei 

geral de educação, como reafirma (TONDIN, 2018). 

 Segundo a Constituição Federal o Ensino Médio passa a ser estendido a 

todos aqueles que concluírem o Ensino Fundamental. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei 9.394), aprovada em 1996 passa a incluir o Ensino 

Médio como etapa final da educação básica no Brasil, possibilitando aos estudantes 

o acesso a um nível de escolaridade mais elevado. Temos um avanço educacional 

nesse período, pois à medida que se universaliza o Ensino Fundamental, um 

grande número de jovens egressos vai em busca de novos caminhos. Tem-se o 

aumento no número de matrículas no Ensino Médio, as vagas no setor público 
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crescem, diminui a quantidade de jovens frequentando o período noturno, um novo 

currículo é implementado e, dentre outras coisas temos a implementação de um 

novo sistema de avaliação (Enem). 

 A criação de um exame que possibilitasse o ingresso em Universidades 

deu-se entre os anos de 1950 e 1960. Mas, o surgimento dos cursos preparatórios 

ocorreu aproximadamente em 1910, quando se deu a criação de provas de 

admissão ao terceiro grau, no Brasil. Estes, cinco anos depois, foram chamados de 

exames vestibulares, seguido da Reforma Carlos Maximiliano na Educação. 

(GONDIN, 2018). Tendo em vista que muitos professores da rede pública de ensino 

não dispõem de condições de trabalho, grande parte deles substituem as salas de 

aula pelas de cursos preparatórios. O professor, então, dispõe de material e 

recursos com o objetivo que ele indique aos alunos os meios mais adequados para 

a aplicação de conceitos, fórmulas e conteúdos durante os exames de seleção. 

 Em virtude da atual conjuntura política e social do país, no que se refere às 

propostas de alteração no sistema educacional, faz-se necessário promover 

estudos em contextos educativos diferentes. O intuito é conhecer e problematizar 

as práticas pedagógicas dos cotidianos institucionais. Nesse sentido, torna-se 

essencial à exploração de como estão sendo constituídas as relações 

professor-aluno nos cursos preparatórios na busca de compreender os efeitos das 

práticas pedagógicas dos professores na formação dos estudantes. 

2.3 A Educação Popular  

 Vivemos numa sociedade caracterizada por desigualdades socioeconômicas 

e étnicas e com números ineficientes de políticas públicas que atendam a essas 

demandas. Para tal é necessário um cenário onde todos os indivíduos sejam 

incluídos e tenham as mesmas oportunidades, assim como o acesso à educação de 

qualidade. É importante salientar a defesa de uma educação onde os indivíduos 

possam questionar e pensar sobre o contexto em que estamos inseridos. Nesse 

sentido, podemos falar de Educação Popular, defendida por Paulo Freire, a qual 

valoriza os saberes prévios das pessoas e as realidades culturais na construção de 
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saberes. 

 A concepção de Educação Popular veio de Paulo Freire nos anos 60, 

trazendo a importância no que se refere a conscientização e a reflexão sobre a 

prática. O indivíduo precisa estar consciente de sua realidade para poder 

transformá-la e o professor tem papel fundamental nesse processo. A partir de 

Gadotti (2000) vemos que tal modelo de educação se tornou uma das maiores 

contribuições da América Latina no que diz respeito à teoria e prática educativa. 

Aprender a partir do conhecimento do indivíduo, a tarefa de ensinar com base em 

temas geradores, a educação possibilitando transformação social são algumas das 

caracterizações dessa Educação Popular. Gadotti (2000) nos diz que as práticas de 

Educação Popular constituem em mecanismos de democratização, onde se reflete 

os valores de reciprocidade e solidariedade. Sua categoria fundamental 

encontra-se na conscientização dos indivíduos assim como a prática e a reflexão 

sobre a mesma torna-se importante dentro do contexto educacional. 

 O conceito de Educação Popular torna-se essencial pois propõe uma 

educação que dialoga com as relações sociais, onde o indivíduo constrói o próprio 

conhecimento numa tentativa de mudar a realidade em que está inserido (MACIEL, 

2011, p. 342). A ideia é contrária ao sistema capitalista e à educação mecanicista, 

onde os estudantes parecem ser depósitos de conhecimento. Conhecimentos 

esses inseridos nos currículos escolares.  

 Durante os regimes autoritários da América Latina, a Educação Popular se 

manteve, combatendo as ditaduras. Com as conquistas no âmbito da democracia, 

ocorreu uma fragmentação em dois sentidos: ela ganhou nova vitalidade no interior 

do Estado, diluindo-se nas políticas públicas e teve continuidade enquanto 

educação não-formal, dispersando-se em várias experiências pequenas. 

 No próximo tópico será apresentado o Projeto Desafio, o qual atuei e tive a 

oportunidade de aplicar a prática de escrita para conhecer o perfil dos alunos. Uma 

das justificativas do curso, pautado nos preceitos de Educação Popular, tem como 

princípio a solidariedade e o dever que os alunos da UFPel têm em relação a 
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sociedade. (Projeto Desafio pré-vestibular, 2003, p. 02). Uma de suas metas é 

possibilitar o acesso dos indivíduos de classes menos favorecidas ao ingresso na 

Universidade e a uma cultura elaborada, para que tenham uma intervenção social 

mais consciente. Assim como, a sala de aula se torna um espaço de debate e 

construção de uma visão diferente das relações em sociedade. Além disso, os 

trabalhos são em grupos e as decisões são tomadas de forma coletiva. 

 

2.4 Projeto Desafio Pré-vestibular  

 O Desafio surgiu em agosto de 1993 como uma iniciativa de um grupo de 

estudantes da UFPel para alfabetização de jovens e adultos, na tentativa de 

proporcionar a classe trabalhadora o acesso à Universidade pública, tendo também 

o acesso a construção de novas visões perante a sociedade em que vive. (Projeto 

Desafio pré-vestibular, 2003, p. 03) No ano de 1997 ele se vincula à Universidade 

Federal vindo a tornar-se um projeto, atualmente configurado como um programa 

de extensão da mesma. A partir deste ano recebe suporte financeiro e logístico da 

referida instituição.  

 A relação do Desafio com a Educação Popular se dá no momento em que o 

mesmo se propõe a ampliar o acesso de estudantes da rede pública de ensino e 

daqueles grupos sociais historicamente marginalizados e/ou condicionadas a um 

cenário de desigualdades por questões étnicas, sexuais, de gênero e saúde 

combatendo todo e qualquer tipo de preconceito. De acordo com seu Projeto 

Político Pedagógico, “a meta principal é possibilitar o acesso de segmentos sociais 

menos favorecidos economicamente e uma cultura elaborada e como 

consequência disso a aprovação no vestibular, para que sendo participes tenham 

maiores condições de uma intervenção social mais consciente". (Projeto Desafio 

pré-vestibular, 2003, p. 03). 

 O projeto conta com a colaboração de alunos da Universidade ministrando 

aulas, oficinas e momentos pedagógicos que fomentam os princípios de 

interdisciplinaridade e educação popular. Grande parte dos componentes realiza 
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trabalho voluntário, recebendo horas complementares. Além dos professores e 

colaboradores o Desafio possui um número de sete bolsistas (coordenação geral, 

secretários e supervisor de biblioteca), coordenação pedagógica, coordenação de 

disciplina e uma orientadora vinculada a UFPel. As aulas são ministradas por 

estudantes universitários contemplando outro aspecto do projeto: a formação 

docente. A grade curricular atende às disciplinas do Ensino Médio e as áreas de 

conhecimento exigidas pelo Enem. 

  Devido à limitação material em atender a todas as pessoas se fez 

necessário a instauração de um processo seletivo de estudantes a qual ocorre duas 

vezes ao ano nas modalidades de extensivo e intensivo (dependendo do número de 

evasão na primeira modalidade) aonde os colaboradores do curso vão até os 

bairros da cidade realizar uma divulgação do projeto que é totalmente gratuito. 

Inicialmente, ocorre a organização, discussão e preparação para o processo. São 

marcadas reuniões para deliberação de datas, decisões e cronogramas a respeito 

de elementos necessários para o encaminhamento e efetivação de etapas. São 

cerca de 240 vagas ofertadas na modalidade extensivo e 120 vagas no intensivo. A 

seleção se dá por meio de uma entrevista para conhecer o candidato e sua família e 

uma análise socioeconômica com o intuito de verificar a renda per capita e a 

procedência escolar do candidato. 

 Periodicamente são realizadas experiências de caráter multi e 

interdisciplinar. Baseado nisso sempre se buscou atender a política de Educação 

Popular amparada na filosofia de Paulo Freire. Mais do que ser preparados para o 

vestibular e, posteriormente para o Enem os estudantes e professores participavam 

das decisões de ordem gestora. A proposta também é de construir um processo 

educacional que estimule a criatividade e a criticidade na intenção de tornar as 

aulas mais agradáveis. Ações voltadas aos estudantes: aulas ministradas toda a 

semana por áreas do conhecimento, oficinas, aulões aos finais de semana, espaços 

de formação sobre educação popular e sobre formas de ingresso no ensino superior 

e avaliação periódica sobre o funcionamento do curso. Aos professores são 

voltadas as ações de ciclos de formação na perspectiva de Educação Popular, 
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organização de oficinas e assembleias em geral. Às coordenações geral e 

pedagógica cabe a garantia do funcionamento administrativo, organização de 

espaços que fomentem a interdisciplinaridade, bem como espaços de integração 

professor-aluno, organização dos ciclos de formação e assembleias. 

3. Características necessárias às práticas educativas de professores 

 Vivemos numa sociedade onde a tarefa de educar parece se tornar cada vez 

mais difícil. Exercer a profissão de professor exige muita coragem e determinação 

por parte dos mesmos. Um dos principais problemas enfrentados refere-se à baixa 

remuneração e salários atrasados. A escola, também é vista como uma prisão, a 

educação ainda segue o modelo mecanicista onde prevalece o depósito de 

conteúdos nos alunos. Esse cenário é preocupante dada à importância que a 

profissão docente tem na vida de todos nós.  

 O professor além de nos ensinar conteúdos, tem a tarefa de formar cidadãos 

críticos, capazes de questionar a realidade à sua volta. Durante o tempo em que 

atuei no curso Desafio, busquei proporcionar aos estudantes um clima de respeito e 

confiança. Onde eles pudessem se sentir à vontade para relatar seus problemas, 

dificuldades e sugestões relacionadas ou não ao Projeto. A ideia para realização da 

prática de escrita surgiu quando percebi a importância da sensibilidade e empatia 

para com as outras pessoas, e o quanto isso reflete de forma positiva na vida delas, 

já que alguns dos alunos vinham conversar comigo sobre assuntos pessoais como 

se sentissem confiança em mim. Então, surgiu a iniciativa de, a partir das escritas, 

realizar uma reunião com a equipe de colaboradores, a fim de organizarmos 

oficinas com professores da Universidade que pudessem nos auxiliar com os 

problemas de cada aluno e no combate à evasão, pois essa se dava por vários 

motivos. Infelizmente, não consegui levar a cabo minha ideia, pois precisei me 

ausentar do Desafio.  

 Diante das escritas dos alunos, que me surpreenderam por ser tão 

reveladoras, pude refletir e pesquisar sobre a importância que os docentes têm, o 

quão marcantes são na vida de cada discente e qual perfil poderia ser ideal nas 
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práticas pedagógicas.  Sendo assim, veremos adiante algumas características 

necessárias às práticas educativas de professores que pretendem priorizar a 

relação humana, durante a construção de conhecimento.  

3.1 Respeito aos saberes dos alunos 

 Uma das características essenciais ao professor é o respeito aos saberes 

escolares de cada aluno. É necessário que estejam preparados a respeitar as 

diversas visões de mundo, singularidades e a forma como cada um constrói seu 

conhecimento a partir de suas vivências e culturas. Nesse sentido, podemos refletir: 

"Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 

fundamental aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?" 

(FREIRE, 1996, p. 32). 

 A partir da minha prática no projeto Desafio, pude perceber quão é 

importante o respeito aos saberes prévios dos estudantes dados a riqueza e 

diversidade de conhecimentos encontrada dentro daquele espaço. A diferença de 

idade entre os estudantes e docentes proporciona uma troca de experiências muito 

rica, levando-os a aprender uns com os outros enquanto preparam-se para a prova 

do Enem. Além disso, buscava-se que os colegas e professores pudessem ter 

compreensão em relação à falta de conhecimento relacionados a matéria 

trabalhada em aula. Isso também porque os docentes, em sua maioria, não haviam 

concluído sua graduação, logo algumas dúvidas dos estudantes eram sanadas em 

outro momento. Sendo ressaltado a estes que todos têm limitações em relação aos 

conhecimentos, a importância de se respeitarem entre si e ajudarem-se 

mutuamente quando necessário. 

  É importante que os conteúdos sejam associados à realidade dos estudantes 

para uma melhor aprendizagem e que sejam despertados o interesse em aprender 

de cada aluno. Conscientizar os estudantes eticamente trata-se de conscientizá-los 

a uma reflexão crítica da sociedade onde se está inserida. Para isso, é preciso que 

os professores estejam dispostos a conhecer a realidade em que seus alunos estão 

inseridos a fim de haver um diálogo com suas necessidades e desejos. 
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Problematizar o conteúdo é necessário para torná-lo mais próximo de seu cotidiano 

e até mesmo mais atrativo. 

  Nesse mesmo sentido, algumas pessoas defendem a neutralidade das 

escolas no que diz respeito aos problemas sociais e políticos e que não se devem 

relacionar assuntos da realidade com as disciplinas, sem nenhum tipo de 

interferência na vida social dos estudantes. Mas, há quem defenda que as questões 

reais nada têm em comum com a educação e que, elas não devem relacionar-se 

por considerarem tal prática mera demagogia. 

 Paulo Freire foi o maior crítico do modelo tradicional brasileiro, criticando as 

práticas autoritárias das escolas as quais trabalham na perspectiva de que o aluno 

não tem direito a participação no processo de transformação dos conhecimentos 

escolares. O autor defende que as práticas educativas possam contribuir na 

solução de problemas sociais, aqueles existentes no nosso dia a dia com o intuito 

de transformar a vida dos estudantes. 

  Para Freire (1996) a opção de neutralizar a crítica nas escolas e impedir a 

relação entre os conhecimentos específicos com os conteúdos numa tentativa de 

transformação da realidade é uma ideologia autoritária de quem tem a intenção de 

produzir indivíduos passivos, submissos e conformados com sua realidade. 

3.2 Não tolerar qualquer forma de discriminação 

 Estamos inseridos em uma sociedade onde o novo assusta e o receio por 

experimentar certas práticas até então desconhecidas é constante. Algo bastante 

antigo e que deve ser combatido é a discriminação, seja por etnia, credo, gênero, 

classe social ou qualquer outra. Qualquer tipo de intolerância vai contra a tentativa 

de uma escola democrática porque ofende nossa diversidade humana. O 

preconceito interfere na aprendizagem, pois o indivíduo que o pratica não admite se 

relacionar e trocar ideias com quem é "diferente" dele. 

 Para Freire (1996) a escola não deve funcionar como se estivesse isolada do 

mundo. Ela deve assumir o risco de interagir com o mundo na reflexão sobre a 
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prática. Todo o entendimento implica comunicação, não havendo aprendizado onde 

existir qualquer forma de exclusão pois todos nós temos o que aprender, sempre, 

uns com os outros. 

“A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, 
oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a 
inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do 
educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável 
prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica a quem 
comunica, a produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado." 
(FREIRE, 1996, p.39). 

 Para o autor, pensar certo não é uma disputa entre pessoas convictas de suas 

verdades, "querendo derrotar a outra". Mas, um diálogo entre indivíduo curioso com 

a intenção de compreender o mundo juntos. 

 Uma das grandes preocupações que o Desafio sempre teve é no que diz 

respeito ao combate a qualquer tipo de discriminação. O público alvo do Projeto era 

justamente aquelas pessoas muitas vezes excluídas da sociedade. Para tanto, a 

divulgação do mesmo se dava nos bairros periféricos a fim de atingir o público 

negro, de baixa renda, LGBT’s e todo indivíduo que, de alguma forma, é excluído do 

sistema. (Projeto Desafio pré-universitário Popular, 2003, p. 06). A preocupação em 

relação à permanência destes alunos era constante, pois sempre se buscou um 

diálogo com os estudantes, assim como grande preocupação em relação a 

qualquer tipo de problema que viessem enfrentando. 

3.3 Respeitar a autonomia dos alunos 

 Um professor que respeita os gostos, as diferentes culturas e linguagens de 

seus alunos é um ser ético. Ele não deve ser um impositor que desrespeita as ações 

culturais de seus estudantes. Infelizmente, muitos acabam impondo seus próprios 

gostos e visões como o correto e tendem a não tolerar as críticas ou apontamentos 

das injustiças feitas por ele quando apontadas pelos alunos. 

 No referido curso ao qual cito nesse artigo, o respeito a autonomia dos alunos 

se dava quando os mesmos tinham a liberdade de avaliar todos aqueles que faziam 

parte do Projeto. Era realizada, bimestralmente, uma avaliação pedagógica visando 
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o crescimento no funcionamento do curso. A partir deste, são feitos Ciclos de 

Formação sobre Educação Popular, onde os colaboradores têm a oportunidade de 

refletir sobre suas práticas pedagógicas, para que elas possam auxiliar no 

empoderamento dos sujeitos. (Regimento Desafio pré-universitário Popular, p. 02).  

 A autonomia se faz presente, também, quando os estudantes participam 

ativamente das decisões do Projeto. Os mesmos escolhem um representante de 

turma e um vice para participar das reuniões que ocorrem mensalmente. 

(Regimento Desafio pré-vestibular, 2003, p. 02). Mesmo que, algumas vezes, 

houvesse resistência por parte de alguns colaboradores já que os estudantes nem 

sempre se sentiam à vontade para participar ativamente das decisões. Os 

estudantes têm a liberdade de sugerir e criticar diariamente toda e qualquer tipo de 

atitude ou funcionamento do curso. Assim como, são desenvolvidas aulas que 

possam estimular essas pessoas a pensar com criticidade quanto às desigualdades 

sociais e o contexto que se insere à sua volta, cabendo aos colaboradores respeitar 

as diversas formas de pensar de cada estudante.   

 É necessário que os alunos tenham limites sobre o certo e errado no que diz 

respeito às relações humanas para haver uma relação respeitosa entre ambos 

(professor e aluno). Para Freire (1996) torna-se fundamental salientar que as 

aprendizagens se dão nas diferenças, pois somos sujeitos inacabados. Qualquer 

tipo de discriminação seja por gênero, etnia, orientação sexual, religião ou qualquer 

outra não deve ser tolerada. Lutar contra isso é um dever de todos e, por isso, 

devemos respeitar as culturas, identidades e curiosidades dos alunos. 

 Segundo a teoria da autodeterminação, que trata sobre a motivação humana, 

cito MACHADO, Amélia (2012, p. 190) “A teoria propõe que toda pessoa possui 

tendências naturais para o crescimento e necessidades psicológicas que fornecem 

a base para a motivação autônoma e o desenvolvimento psicológico saudável”. 

(apud DECI, Edward; RYAN, Richard, 1985). Segundo tal citação, acredito que essas 

tendências além de propiciar o crescimento autônomo, estimulam a condição de ser 

crítico, propiciando que os estudantes se tornem, cada vez mais, entendedores de 

si e das linguagem do mundo. Sendo assim, torna-se necessário que os estudantes 
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se envolvam em atividades onde tenham a oportunidade de exercer suas 

capacidades e estabelecer interações com os indivíduos. 

3.4 Ter alegria e esperança 

 Paulo Freire acreditava que a esperança faz parte da experiência humana. 

Não há, para ele, como imaginar um indivíduo consciente de seu inacabamento 

sem ter disponibilidade para um movimento de busca e aprendizado. Certa 

desesperança que possamos vir a ter diante dos problemas sociais denota 

passividade diante os obstáculos e justamente por sermos esperançosos, 

tornamo-nos desiludidos diante às adversidades, segundo Freire (1996). 

"Por tudo isso me parece uma enorme contradição que uma pessoa 
progressista, que não teme a novidade, que se sente mal com as 
injustiças, que se ofende com as discriminações, que se bate pela 
decência, que luta contra a impunidade, que recusa o fatalismo cínico e 
imobilizante, não seja criticamente esperançosa". (FREIRE, 1996, p.71) 

 Se pensarmos que o futuro já é certo e que não há nada a ser feito para que 

haja a sua transformação, a esperança se torna inútil. Assim é no ensino e, 

portanto, os estudantes correm o risco de se acomodarem com sua realidade. Logo, 

torna-se necessário que a alegria e esperança façam parte da rotina escolar afim de 

tornar as aulas o oposto ao aborrecimento diário das tradicionais. A característica 

do curso preparatório para o Enem, aqui analisado, visa a utilização pedagógica em 

levantar dúvidas incentivadoras para pesquisas, na tentativa de refazer métodos, 

priorizando a criticidade e o empoderamento dos indivíduos. (Projeto Desafio 

pré-vestibular, 2003, p. 06).  

 Quando atuei no Desafio, havia algumas características por parte dos 

colaboradores as quais me motivava a continuar colaborando com o mesmo, era a 

alegria, entusiasmo e amor que muitos de nós tínhamos pelo curso. Mesmo não 

sendo remunerado, o grupo demonstrava interesse pelo que exercia e isso refletia 

nos alunos. A motivação transmitida a cada aula, a atenção e disponibilidade em 

ministrar aulas de reforço quando preciso, ou mesmo nos aulões de final de semana 

ou feriado, contribuíam para que os estudantes mantivessem a esperança em 

atingir seus objetivos. Desde que fui aluna do Projeto, os professores e demais 
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colaboradores eram incentivadores e motivadores na nossa jornada rumo à 

Universidade. Além disso, a característica do mesmo em realizar aulas onde os 

alunos possam realizar reflexões sobre o contexto vivido se dá como grande 

motivação para lutarmos por uma sociedade mais justa e igualitária.     

 

3.5 Ter generosidade 

 É indispensável que, na sala de aula, seja criado um ambiente de respeito 

mútuo onde possa haver justiça, sinceridade, equilíbrio e generosidade. A liberdade 

dos alunos e a autoridade do professor devem se assumir de forma crítica e, para 

tanto se faz necessária práticas onde a generosidade se faça presente. O Desafio 

parte de uma ideia de generosidade no sentido que, o mesmo tem o dever moral 

que os estudantes da Universidade Federal têm em relação a uma parcela da 

sociedade. O curso, desde sua criação, é de forma gratuita, pois visa o acesso da 

classe trabalhadora na Universidade pública. (Projeto Desafio pré-universitário 

popular, 2003, p. 03) 

 O professor precisa estar ciente de sua autoridade sem confundi-la com 

autoritarismo. Paulo Freire (1996) faz um alerta sobre os perigos que o uso do poder 

pode gerar já que muitos indivíduos parecem usá-lo de forma irrefreável, como uma 

maneira de humilhar os estudantes, por exemplo. O autoritarismo põe obstáculos à 

criatividade e interfere em sua busca por conhecimento. Mas, é preciso que o 

professor seja autoridade a fim de haver, na sala de aula, um ambiente de diálogo e 

respeito. A liberdade democrática estimula a liberdade dos indivíduos, 

desafiando-os a pensar de maneira original. "A autoridade coerentemente 

democrática, mais ainda, que reconhece a eticidade de nossa presença, a das 

mulheres e dos homens, no mundo, reconhece, também e necessariamente, que 

não se vive a eticidade sem liberdade e não tem liberdade sem risco." (FREIRE, 

1996, p. 91) 

Não cabe ao professor silenciar seus alunos e silenciar-se para que ambos 

possam exercer sua liberdade. Os estudantes precisam livrar-se de certa 
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independência intelectual. Para tanto se faz necessário o estímulo a relação dos 

conteúdos com nossa sociedade e tudo o que nos envolve socialmente. A 

aprendizagem deve relacionar-se com nosso dia a dia e tudo o que nos cerca 

enquanto seres humanos. 

"Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra 
como posso navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, 
tanto posso saber o que ainda não sei como posso saber melhor o que já 
sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente quanto mais eficazmente 
construa minha autonomia em respeito à dos outros." (FREIRE, 1996, 
p.92) 

Para Paulo Freire, o ensino dos conteúdos está relacionado com a formação 

ética dos estudantes, assim como a teoria não funciona sem a prática. Para que 

haja a superação da ignorância dos alunos e os mesmos sintam-se encorajados a ir 

em busca de novos conhecimentos, é necessário que o professor também o faça. 

Outra forma de praticar a generosidade é sendo franco quanto os limites para que 

os estudantes percebam que não saber tudo não é um problema pois todos podem 

aprender juntos. 

 É indispensável, ao poder público, investir em formação docente para que os 

professores possam cumprir seu papel com generosidade. A luta em sua defesa é 

uma ação decisiva na qualificação da educação. 

3.6 Ser Sensível 

 Talvez uma das tarefas aparentemente mais difíceis para um professor, seja 

ter sensibilidade com todos os seus alunos. Compreender as mais diversas reações 

dos estudantes diante os diferentes problemas enfrentados dentro e fora da escola, 

requer atenção e, principalmente muita paciência por parte do docente. Ele deve 

estar ciente sobre a maneira pela qual o processo de aprendizagem se apresenta 

ao discente, procurando se colocar no lugar do outro enquanto indivíduo dotado de 

experiências de vida que, certamente terão influências em seu processo de 

aprendizado. 

 Rogers (2010) nos diz que não é muito comum encontrarmos reações de 

empatia, atitudes claramente sensíveis, mas quando isso ocorre ela tem um 
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resultado liberador. O autor também nos revela o quanto apreciados os alunos se 

sentem quando são realmente compreendidos pelos seus professores, sem 

nenhum tipo de julgamento. Ele afirma:  

"Se cada professor considerasse a tarefa de esforçar-se por reagir, uma 
vez por dia, de modo não avaliativo, aceitante, empático, aos sentimentos 
demonstrados ou verbalizados de um estudante, acredito que 
descobririam o potencial deste tipo de compreensão atualmente quase 
não existente". (ROGERS, 2010, p. 51) 

 Para que haja sensibilidade em sala de aula o professor deve ser autêntico em 

relação aos seus sentimentos e percepções diante dos fatos. É uma questão de 

honestidade perante os estudantes que o docente não finja empatia pelos mesmos. 

Torna-se necessário, aos professores, ter compreensão do contexto em que seu 

aluno está inserido. Quanto melhor for o conhecimento a respeito do mundo interno 

de seus estudantes, mais fácil e melhor se dará a sensibilidade para com os 

mesmos. Ser sensível também diz respeito ter confiança e acreditar no potencial de 

cada aluno, para que o mesmo possa ter oportunidades na escolha de seu caminho 

rumo a aprendizagem e crescimento pessoal. 

 Durante a prática proposta com os alunos do curso preparatório o qual fiz 

parte, pude perceber o quão importante e urgente se dava a sensibilidade em meio 

àquele grupo. Nas escritas deles, foram feitas muitas revelações pessoais as quais 

me pediam discrição sobre elas. Os problemas enfrentados pelos discentes eram 

os mais variados, alguns relatavam ter depressão, síndrome do pânico, problemas 

com alcoolismo, a não aceitação dos pais diante da sua orientação sexual, entre 

outros. Além disso, o fato de estarem num curso totalmente gratuito por não ter 

condições de custear na rede privada, já nos traz preocupações em relação a 

permanência destes no projeto.  

 Assim, a sensibilidade, o cuidado e respeito em relação a estes alunos seriam 

de forma diária, e minha proposta era durante o ano realizar oficinas com 

professores e colaboradores, junto com um professor convidado da Universidade, 

para debatermos a respeito dessas várias realidades existentes. O objetivo era que 

esses estudantes pudessem ter nosso total apoio e que os docentes pudessem 

estar cientes da responsabilidade que cada um tinha em relação a cada aluno, no 
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sentido de trabalhar a autoestima e autonomia deles. 

3.7 Disponibilidades para o diálogo 

 É extremamente importante, em um espaço de aprendizado, que os 

professores se sintam seguros para expressar seus gostos, preferências, posições 

políticas, etc. Eles precisam perceber que serão respeitados inclusive por não 

serem detentores do saber e, assim como os estudantes, estão em constante 

processo de aprendizagem. 

 Através do diálogo o professor cria um ambiente de criatividade e liberdade 

pois sabe que história e conhecimento encontram-se em movimento. A 

aprendizagem se dá na inquietação e, consequentemente na busca por 

conhecimento. Assim, podemos refletir com as seguintes palavras de Paulo Freire 

quando diz que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 

gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na história." (FREIRE, 1996, p.133). 

Para Freire (1996), não há como ensinar sem conhecer a realidade social dos 

estudantes. Para ele, é necessário que os professores estejam a par do contexto 

social, cultural, ecológico e geográfico dos alunos. Logo, deve estar ciente dos 

direitos e deveres destas pessoas e, para isso, é preciso que haja diálogo. É através 

das disciplinas que os estudantes devem ser incentivados a lutar contra as 

injustiças sociais nas quais estão inseridos. É o caso, por exemplo, das mídias as 

quais não os leva a uma reflexão crítica da sociedade. 

Uma característica bastante marcante dentro do curso preparatório o qual se 

baseia minha pesquisa é o espaço para o diálogo com os estudantes. Durante o 

tempo em que estive trabalhando no projeto pude perceber a boa relação e 

disponibilidade para as conversas. Os estudantes, às vezes, se identificavam com 

seus professores, até por muitos terem praticamente a mesma idade. Diante disso, 

criava-se uma relação de amizade e muitos problemas se resolviam graças a essa 

aproximação entre os mesmos. Muitas vezes, eram realizadas atividades 

extraclasses como confraternização de final de ano, festas temáticas, de 
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aniversário. Atividades estas, que acabavam aproximando ainda mais professores 

e alunos. 

 

 

3.8 Querer bem os alunos 

 Segundo Freire (1996) o professor não deve ter medo de expressar afeto 

pelos alunos. Torna-se indispensável no comportamento do professor com a 

educação querer bem os alunos. Para o autor, é possível ser sério e afetivo durante 

a prática docente, a afetividade não se opõe ao ato de aprender. Querer bem 

significa também o cumprimento ético enquanto professores no exercício de sua 

autoridade. "A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria." (FREIRE, 1996, p. 139) 

  O professor pode ser alegre e rigoroso ao mesmo tempo durante suas 

atividades de ensino, uma não exclui a outra. Assim, mais entusiasmado e 

esperançoso ele se torna. A alegria deve fazer parte do processo de busca por 

conhecimento. O desrespeito aos professores e alunos põe em risco à alegria, a 

abertura, a sensibilidade e disposição para o afeto. Apesar da constante 

desvalorização que vive os professores os mesmos não devem deixar de lutar por 

seus direitos. Assim como não podem deixar desenvolver em seus alunos a alegria 

em aprender, a curiosidade pelo novo e a inquietação na busca por novos saberes. 

Essa não é uma tarefa fácil já que a profissão docente é vista como uma vocação 

pois muitos tem de trabalhar praticamente por amor à profissão. 

 Infelizmente é muito comum vermos alunos tornando-se acomodados, na 

tentativa de manter a ordem ao invés de serem transformados enquanto cidadãos já 

que a educação é tarefa humana. A partir de Freire (1996) os estudantes devem 

estar em constante diálogo com a realidade, pois estão a todo tempo em processo 

de busca. Há uma grande responsabilidade no trabalho dos professores já que os 
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mesmos lidam com os objetivos de vida e sonhos de seus alunos. Assim, eles não 

devem negar-lhes esse direito, nem tampouco iludir-lhes. Também não deve 

ignorar os problemas pessoais pelos quais enfrentam os estudantes. É preciso 

atentar-se às inquietações e fatores que possam afetar o desenvolvimento desses 

seres humanos. 

 Enquanto docente do Desafio, sempre busquei ter uma relação de respeito, 

confiança e amizade com os alunos. Acredito que tal prática pode ajudar-nos a 

ultrapassar muitos obstáculos, tornando nossa jornada mais leve e com mais 

esperança. Em minhas aulas procurei manter um bom diálogo e uma relação de 

confiança com os alunos, para que eles pudessem sentir-se seguros. Lembro de 

quando a data do Enem se aproximava e os mesmos sentiam-se inseguros quanto 

à prova, pensando que talvez estivessem despreparados para tal. Pensando nisso, 

minha tentativa era em busca de uma relação não só de aluno e professor, mas de 

amigos. Minutos antes da aula conversávamos sobre assuntos que não fossem 

relacionados à prova de seleção.  

3.9 Facilitação 

 Quanto mais o professor desenvolver uma relação harmoniosa, de afeto e 

apreço com seus alunos, melhor será para o desenvolvimento e aprendizagem dos 

mesmos. Independentemente de seu comportamento e sentimentos o respeito aos 

estudantes deve ser trabalhado diariamente com a intenção de transmitir 

segurança, onde a sala de aula seja um ambiente de confiança e liberdade para que 

todos possam sentir-se acolhidos. Para Rogers (2001) nem sempre é fácil construir 

um bom relacionamento com o outro, pois somos todos dotados de pensamentos e 

culturas diferentes. E, mesmo quando há a tentativa de uma aproximação no 

sentido de criar uma relação de confiança e respeito mútuo, tal prática parece criar 

um clima de estranheza aos estudantes devido ao fato de não estarem habituados a 

esse tipo de atitude. 

 O professor possui o papel de facilitador da aprendizagem de seus alunos, 

devendo estimular a construção de conhecimentos com responsabilidade e 
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autonomia, pressupondo uma participação direta dos estudantes. Nesse processo, 

deverá ser estimuladas reflexões acerca da sociedade, na tentativa de formação de 

seres críticos e participativos na formação de verdades. Despertar 

questionamentos, curiosidades e dúvidas contribuem para o processo de facilitação 

no ensino e aprendizagem. O professor deve apresentar caminhos para a 

construção do conhecimento e intervenção da realidade. (SEMIM, 2009) 

 A contribuição para o processo de facilitação no curso Desafio se dava durante 

as aulas, juntamente com os conteúdos trabalhados em sala. São realizadas 

oficinas abordando temas como o feminismo e outros assuntos de conhecimentos 

gerais, os quais eventualmente poderão ser cobrados na prova do Enem. Durante 

essas oficinas, que são abertas ao público, os indivíduos têm a oportunidade de 

refletir sobre a sociedade e, principalmente, tornam-se críticos no que se refere a 

realidade vivida por cada um. (Projeto Desafio pré-vestibular, 2003, p. 06) 

 A autonomia deve estar presente nesse contexto, para isso os estudantes 

devem aprender a conduzir o seu próprio processo de aprendizagem, a partir da 

reflexão de situações vivenciadas cotidianamente. Mas, tais atitudes podem 

representar um estranhamento por parte dos alunos, como dito anteriormente, já 

que, muito provavelmente, não estejam habituados a esse tipo de prática 

pedagógica. Então, parecerá que o professor está se omitindo em sua tarefa de 

passar conhecimento pronto. Assim como o professor pode encontrar dificuldades 

em agir de tal forma, pois está habituado a um sistema tradicional de ensino, onde 

ele é visto como detentor do saber.  

 Para Semim, Souza e Corrêa (2009), temos de estar consciente do tempo que 

pode levar para o professor reformular sua prática pedagógica, ele necessita de 

tempo para desenvolver seu aprendizado crítico-reflexivo. É importante para o 

processo de aprendizagem a maneira como as tarefas são orientadas, já que os 

estudantes precisam do apoio de seu professor. Torna-se perceptível quando os 

discentes situam as ideias que emergem, fazendo esclarecimentos para que a 

construção do conhecimento seja significativa.   
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3.10 Limites 

 A falta de limites é um problema que repercute por toda a vida social do 

indivíduo inclusive na escola. Assim, essa questão envolve todo o contexto escolar, 

com influência no andamento das aulas, afetando em seu aprendizado e a relação 

com professores e colegas. Devemos refletir sobre o papel do professor e escola 

em geral nesse processo já que existe tanta violência no contexto escolar. 

Rodrigues e Teixeira (2011) afirmam que família e escola têm papel fundamental 

quanto à construção de limites e que as duas são propulsoras ou inibidoras do 

crescimento físico, intelectual, social e emocional das pessoas (p.04). O convívio 

entre as mesmas acaba por dificultar no processo de auxílio aos problemas de 

comportamento dos indivíduos, já que nunca se tem um clima harmonioso entre as 

duas instâncias. 

 A escola tem a difícil tarefa de preparar a comunidade escolar para lidar com 

esses conflitos interpessoais, enquanto forma de contribuir no desenvolvimento do 

indivíduo. Conforme Rodrigues e Teixeira (2011) a escola tem assumido cada vez 

mais o papel da família tornando sua tarefa complicada devido às transformações 

da cultura. As relações entre pais e filhos tem sido de forma cada vez menos 

próximas, fazendo com que consequentemente as crianças encontrem meios de 

chamar a atenção deles. Os filhos poderão provocar seus pais por saber que, 

provavelmente, estes lhes darão atenção enquanto forma de arrependimento. As 

autoras apontam que os problemas de comportamento das crianças decorrem das 

atitudes dos pais, e que isso talvez não ocorra de maneira consciente, fazendo com 

que os mesmos haja assim por falta de informação de como educar seus filhos. 

 Para que os estudantes tenham uma boa compreensão da matéria é 

necessária uma boa saúde psíquica. Caso contrário, os mesmos serão 

prejudicados, pois a sociedade e a família pouco têm feito para mudar a realidade. 

Então, as relações entre escola e família devem ser mais próximas, já que elas 

fazem parte da vida de todos nós enquanto crianças e jovens durante o 

desenvolvimento físico, social, psíquico e cognitivo. Ao se estabelecer essa relação 

torna-se possível o auxílio referente aos problemas de comportamento dos 



24 
 

estudantes, fatores desencadeados pela falta de limites no ambiente familiar. 

 Além da autonomia e todo empenho para que os alunos tenham liberdade de 

expressão, o Desafio sempre deixa explícitos os limites necessários a todos os 

integrantes do Projeto. Para tanto, é exigido, tanto dos estudantes quanto dos 

professores, que cumpram com seus horários e que sejam frequentes. Aos alunos, 

cabe o cumprimento de 75% de frequência a cada mês. "O aluno que obtiver dois 

meses no ano letivo, um percentual de presença inferior a 75% sem justificativa 

poderá ser excluído do curso". (Regimento Desafio pré-vestibular, 2003 p. 02) 

 

4. Considerações Finais 

 A partir da relação entre a prática realizada no curso preparatório para o 

Enem e a pesquisa sobre o papel e perfil de professores em sala de aula, podemos 

constatar a importância e influência que os docentes têm sobre o desenvolvimento 

e crescimento humano. Numa sociedade onde o modelo tradicional de ensino - 

apesar de tão discutido e criticado - ainda prevalece, percebe-se cada vez mais 

distante de nossa realidade um perfil de professor formador de seres críticos, com 

autonomia e com este olhar acolhedor para com seus discentes. Em uma sala de 

aula onde prevaleça o respeito, a confiança, o diálogo e, por que não, a amizade 

entre professor e aluno é capaz de oportunizar resultados positivos no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 Para tanto, é necessário que os professores estejam cientes da realidade 

social de cada aluno, assim como das suas limitações, preferências, dificuldades e 

contexto familiar. A formação epistemológica, teórica e prática, dos docentes, são 

tão essenciais para o exercício da profissão, no entanto, faz-se necessário um 

processo de apelo psico-pedagógico e uma visão humanista nas relações coletivas 

e/ou individuais com cada membro da comunidade escolar. 
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