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EPÍGRAFE 

 

 

O MUNDO QUE DESEJAMOS 

 

“Mas que mundo queremos? 

Quero um mundo em que meus filhos cresçam como 

pessoas que se aceitem e se respeitem, aceitando e respeitando 

outros num espaço de convivência em que os outros os aceitem e 

respeitem a partir do aceitar-se e respeitar-se a si mesmo. Num 

espaço de convivência desse tipo, a negação do outro será sempre um 

erro detectável que se pode e se deseja corrigir. Como conseguir isso? 

É fácil: vivendo esse espaço de convivência. 

Vivamos nosso educar de modo que a criança aprenda a 

aceitar-se e a respeitar-se ao ser aceita e respeitada em seu ser, 

porque assim aprenderá a aceitar e a respeitar os outros. Para fazer 

isso, devemos reconhecer que não somos de nenhum modo 

transcendentes, mas somos num devir, num contínuo ser variável ou 

estável, mas que não é absoluto nem necessariamente para sempre. 

Todo sistema é conservador naquilo que lhe é constitutivo, ou se 

desintegra. Se dizemos que uma criança é de uma certa maneira boa, 

má, inteligente ou boba, estabilizamos nossa relação com ela de 

acordo com o que dizemos, e a criança, a menos que se aceite e se 

respeite, não terá escapatória e cairá na armadilha da não aceitação e 

do não respeito por si mesma, porque seu devir depende de como ela 

surge – como criança boa, má, inteligente ou boba – na sua relação 

conosco. E, se a criança não pode aceitar-se e respeitar-se, não pode 

aceitar e respeitar o outro. Vai temer, invejar ou depreciar o outro, 

mas não o aceitará nem respeitará. E, sem aceitação e respeito pelo 

outro como legítimo outro na convivência, não há o fenômeno social”. 

MATURANA 
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RESUMO 

 

 

Este estudo buscou analisar e identificar atitudes pedagógicas do 
professor na sala de aula. Tomamos como categorias de análise a tipologia de 
atitudes pedagógicas construída no referencial teórico a partir das contribuições da 
Psicologia Social e da Pedagogia; em estudos dos autores Rodrigues, Zabalza, 
Freire, Souza, Vasconcellos e Matos. Para a consecução dos objetivos propostos e 
atendimento às características do objeto, tomamos como encaminhamento 
metodológico o estudo etnográfico. Nesse sentido, participamos nas ações do 
professorado em sala de aula, buscando apreender e compreender os significados 
que esses sujeitos atribuíam aos fatos e acontecimentos do seu dia-a-dia, das suas 
práticas. Foram nossos parceiros de pesquisa, professores e professoras de duas 
turmas iniciais do ensino Fundamental pertencentes ao Grupo Operacional 
Magistério da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife. A observação foi a 
técnica utilizada para a coleta das informações, registradas em diário etnográfico. A 
análise dessas informações, a partir da tipologia, possibilitou identificar e analisar as 
atitudes pedagógicas que se manifestam nas relações de sala de aula. Por fim, 
concluímos que as atitudes pedagógicas manifestas, no exercício da prática docente 
interferem na formação humana dos alunos podendo construir ou desconstruir as 
aprendizagens dos educandos no seu crescimento, inclusive na sua dimensão 
intelectual. A convivência amistosa entre os sujeitos do espaço pedagógico depende 
do tipo de atitude revelada no agir e reagir dos docentes com os discentes na sala 
de aula. A pesquisa revelou, também, que esses docentes não percebem a 
dimensão e significado das atitudes pedagógicas, manifestas na sala de aula e 
como tais atitudes são determinantes na formação dos sujeitos inconclusos na busca 
de seu crescimento.  

 
 
Palavras-chave: atitudes pedagógicas, prática docente, humanização, 

convivência, sala de aula. 
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ABSTRACT 

 

 

This study searched to identify and analyze pedagogical attitudes of 
teachers in classroom. It was used as analytical categories the typology of 
pedagogical attitudes, based on the theoretical reference from the contributions of 
Social Psychology and Pedagogy, from Rodrigues’, Zabalza’s, Freire’s, Souza 
Vasconcellos’ and Matos’ studies. The ethnographical study was the research 
method to reach the purposed objectives and to meet the study object 
characteristics. In this way, the author took part in the teachers’ actions in the 
classroom, trying to catch and understand the meaning that these subjects gave to 
the facts and events of their day-to-day life, and their practices. Te research partners 
were male and female teachers from two beginning classes of the Elementary 
School, belonging to the Teaching Operational Group of Municipal Teaching Net of 
Recife city, Pernambuco, Brazil. The observation was the technique used for the 
information gathering that was registered in the Ethnographical Diary. The analyze of 
these data, from the typology, gave opportunity to identify and study the pedagogical 
attitudes that appear in the classroom relationships. Finally, the study concluded that 
the pedagogical attitudes showed in the teachers’ practice interfere in the students’ 
human formation. They can to construct and deconstruct the students’ learning in 
their growth, even in their intellectual dimension. The friendly companionship among 
the subjects of the pedagogical space depends upon the kind of attitude showed 
through the teachers´ action and reaction with the students in the classroom. The 
study revealed also that these teachers do not perceive the dimension and meaning 
of the pedagogical attitudes showed in classroom, and how these attitudes are 
decisive in the subjects’ formation ‘not concluded’ in their search of their growth. 

 
 
Key Words: Pedagogical Attitudes, Teaching Practice, Humanization, 

Companionship, Classroom.  
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RÉSUMÉ 

 

 

Cette étude cherche à repérer et à analyser des attitudes pédagogiques 
du professeur dans la salle de classe. Nous avons pris pour catégories d’analyse la 
typologie des attitudes pédagogiques construite dans le référentiel théorique à partir 
des contributions de la psychologie sociale et de la pédagogie, dans les études des 
auteurs Rodrigues, Zabalza, Freire, Souza, Vasconcellos et Matos. Pour atteindre les 
objectifs proposés et répondre aux caractéristiques de l’objet, nous avons adopté 
l’étude ethnographique comme démarche méthodologique. Dans ce sens, nous 
avons participé aux actions des professeurs dans la salle de classe, cherchant à 
apprendre et à comprendre les signifiés que ces sujets attribuaient aux faits et aux 
événements de leur quotidien, de leurs pratiques. Les professeurs de deux classes 
débutantes de l’enseignement fondamental liées aux Groupe ocupationnel magistère 
du réseau municipal de l’enseignement de la ville de Recife ont été mes partenaires 
de recherche. La technique utilisée pour la collecte d’informations registrées en 
journal ethnographie a été l’observation. L’analyse de ces informations, à partir de la 
typologie, a permis d’identifier et d’analyser les attitudes pédagogiques qui se 
manifestent dans les relations de salle de classe.  Finalement, nous avons conclu 
que les attitudes pédagogiques manifestées dans l’exercice de la pratique 
enseignante interfèrent dans la formation humaine des élèves, pouvant construire ou 
déconstruire les apprentissages des de ces mêmes élèves dans leurs croissance, y 
compris dans leur dimension intellectuelle. Le partage amical entre les sujets de 
l’espace pédagogique dépend du type d’attitude révélée dans l’action et dans la 
réaction des enseignants avec les élèves dans la salle de classe. L’étude a révélé 
également que ces enseignants ne perçoivent pas la dimension et la signification des 
attitudes pédagogiques manifestées dans la salle de classe ni comment de telles 
attitudes sont déterminantes dans la formation des sujets inachevés et en quête de 
croissance.  

 
 
Mots-clé: Attitudes Pédagogiques, Pratiques Enseignante, 

Humanisation, Convivialité, Salle de Classe. 
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RESUMEN 

 

 

Este estudio busco analizar e identificar las actitudes pedagógicas del 
profesor en la sala de aula. Tomamos como categorías de análisis la tipología de 
actitudes pedagógicas construidas en el referencial teórico a partir de las 
contribuciones de la Psicología Social y de la Pedagogía; en estudios de los autores 
Rodrigues, Zabalza, Freire, Souza, Vasconcellos y Matos. Para la consecución de 
los objetivos propuestos y atención  a las características del objeto, tomamos como 
orientación metodológica el estudio etnográfico. En ese sentido, participamos en las 
acciones del profesorado en la  sala de aula, buscando aprender y comprender los 
significados que esos sujetos atribuían a los hechos y acontecimientos de su 
cotidianidad, de sus prácticas. Fueron nuestros colaboradores de investigación, 
profesores y profesoras de dos cursos iniciales de la enseñanza Fundamental 
pertenecientes al Grupo Operacional Magisterio de la Red Municipal de Enseñanza 
de la Ciudad de Recife. La observación fue la técnica utilizada para la recolección de 
las informaciones, registradas en el  diario etnográfico. El análisis de las 
informaciones, a partir de la topología, posibilito identificar y  analizar las actitudes 
pedagógicas que se manifiestan en las relaciones de sala de aula. Por fin, 
concluimos que las actitudes pedagógicas manifiestas, en el  ejercicio de la práctica 
docente interfieren en la formación humana de los alumnos pudiendo construir o 
deconstruir los aprendizajes de los educandos en su  crecimiento, inclusive en su 
dimensión intelectual. La  convivencia amistosa entre los sujetos del  espacio 
pedagógico depende del  tipo de actitud revelada en el actuar, en el reaccionar de 
los docentes con los discentes en la sala de aula. La investigación revelo, también, 
que esos docentes no perciben la dimensión y el  significado de las actitudes 
pedagógicas, manifiestas en la sala de aula y como tales actitudes son 
determinantes en la formación de los sujetos inconclusos en la  búsqueda de su 
crecimiento.  

 
 
Palabras-claves: actitudes pedagógicas, práctica docente, 

humanización, convivencia, sala de aula.
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Constitui prioritariamente o foco central deste estudo, atitudes 

pedagógicas do professor na sala de aula. Considerando a importância das atitudes 

pedagógicas para a formação humana do aluno, desenvolvemos uma investigação 

sobre essa temática, objetivando chegar a uma melhor compreensão sobre 

possíveis relações entre atitudes pedagógicas e a construção do processo de 

humanidade do ser humano. 

Nessa perspectiva o presente trabalho buscou fundamentalmente 

analisar atitudes pedagógicas do professor na sala de aula. Buscamos identificar e 

analisar as atitudes pedagógicas dos professores, bem como identificar as formas de 

relacionamento que se dão no interior da sala de aula entre docente-discente. 

Para o alcance dos objetivos desenvolvemos pesquisa etnográfica em 

uma escola da Rede Municipal de Educação da cidade do Recife, em duas turmas 

iniciais do Ensino Fundamental I e II, objetivando identificar atitudes pedagógicas 

manifestas no agir e reagir dos docentes com os discentes no exercício da prática 

docente, como as informações coletadas através de observações diretas, 

registradas no diário etnográfico baseadas nas seguintes questões: que atitudes 

pedagógicas manifestam os professores em sua prática docente na relação com os 
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alunos da escola pública? Como se dão as relações interpessoais no interior da sala 

de aula entre professor-aluno e de que forma elas contribuem, ou não, para a 

humanização do aluno? 

Questões que constituíram o problema da nossa pesquisa e cujas 

respostas buscamos na pesquisa bibliográfica da literatura produzida sobre o tema. 

e na prática docente dos nossos parceiros de pesquisa. Às primeiras respostas 

buscamos na Psicologia Social. No campo da educação, cujos estudos do tema 

ainda são incipientes, as respostas foram encontradas em trabalhos de teóricos 

defensores da educação humanizadora: Freire, Souza, Maturana, Matos e 

Vasconcellos. O primeiro capítulo foi construído com base nesse referencial teórico, 

bem como as categorias de análise relacionadas às atitudes pedagógicas e 

educação humanizadora. 

Em nosso campo empírico, recorremos à pesquisa etnográfica para o 

necessário suporte à observação que fizemos nos cinco meses de convivência com 

os nossos parceiros de estudo da escola campo de pesquisa. No processo, 

registramos as ações, reações, gestos, emoções, fatos marcantes, atividades 

rotineiras do agir e reagir dos professores em sua relação cotidiana com os alunos. 

Esse percurso metodológico forma o segundo capítulo, cuja divisão em seis partes 

compõe o movimento sinuoso do caminho percorrido. Nele procuramos descrever a 

abordagem metodológica da pesquisa, a nossa trajetória e atuação no campo de 

pesquisa. 

O conjunto de informações registradas em nosso Dário Etnográfico nos 

exigiu uma acurada análise que nos trouxe os dados sobre as atitudes pedagógicas 

manifestadas pelos professores na sala de aula. 

No terceiro capítulo, consta a identificação e análise das atitudes 
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pedagógicas advindas das informações coletadas, dos relatos e expressões dos 

parceiros de pesquisa. 

Nas considerações finais relativas ao estudo desenvolvido assinalamos 

os resultados à luz dos questionamentos levantados nos momentos iniciais da 

pesquisa, conforme os objetivos que elaboramos e delineamos. 

Não obstante os objetivos apontados, o nosso objetivo maior com essa 

pesquisa é suscitar discussões em torno da temática, aprofundar leituras, provocar 

debate nas instituições acadêmicas responsáveis pela formação de professores 

acerca do tema, propiciar subsídios para reflexão quanto a prática pedagógica1 das 

escolas.  

Hoje, conduzir uma sala de aula2 tornou-se um exercício profissional 

complexo, pois além da heterogeneidade crescente dos alunos, as mudanças 

socioeconômico-culturais, acabam por se refletir na sala de aula. No entanto é 

pertinente o que Vianna (2007, p. 74) citando Wargg (1999), diz: “o ambiente da sala 

de aula é influenciado pelo comportamento dos alunos, mas é igualmente pelo 

professor, sua formação, seus interesses, sua personalidade, seus conhecimentos e 

suas predileções, assim como por suas estratégias na solução de diferentes tipos de 

problemas”. 

Não obstante ser a tarefa do professor uma das mais complexas do ser 

humano, também pode ser um fazer comum, uma tarefa banalizada a tal ponto que 

qualquer um pode fazê-la, mesmo sem ter a formação necessária, sem levar em 

                                                 

1 Concebemos prática pedagógica conforme Souza (2007, p. 10), ação social coletiva da instituição 
na qual se inter-relacionam, conformando uma unidade: as práticas docentes, discente, gestora e 
epistemológica ou gnosiológica, permeadas pela afetividade na busca de garantir sua contribuição à 
construção da humanidade do ser humano, em todas as suas feições. 

2 Por Sala de Aula tomamos o entendimento de Vasconcellos (2000, p. 11-12) quando diz ser: 
qualquer espaço físico onde haja interação direta entre professores e alunos (seja a sala em si, a 
quadra, a oficina, o laboratório, o ateliê, etc.) espaço onde acontece de forma mais imediata o 
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consideração aspectos relevantes à prática docente tais como: as necessidades e 

interesses dos educandos, objetivos a alcançar, conteúdos a serem propostos, como 

avaliar, relação docente-discente. Aspectos que exigem conhecimento específico, 

atitudes pedagógicas éticas. Uma vez que, ensinar não significa transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades de construção desse conhecimento por parte 

do educando, proporcionando-lhe a percepção crítica da realidade que o cerca.  

Mais do que nunca as interações3 mantidas entre os sujeitos que 

compõem o espaço pedagógico, vêm se apresentando conflituosas. Atitudes 

próprias ocorridas nas fases pré-adolescente e adolescente dos alunos, que muitas 

vezes, os impulsionam a ultrapassar limites, romper regras estabelecidas, essas 

geralmente são estigmatizadas como atitudes indisciplinadas, que produzem nos 

professores questionamentos, incertezas, angústias, decepções, constituindo-se 

num desafio para os docentes estabelecerem uma convivência amistosa nesse 

espaço. 

Diante dessa situação, a sala de aula, muitas vezes, vem a se 

apresentar como um espaço de conflitos, desprazer, no qual a busca pela disciplina 

tem se tornado, muitas vezes, uma preocupação central na prática do docente, que 

de certo modo, dificulta maiores empenhos na perspectiva da construção da 

humanidade dos sujeitos que compõem esse espaço. Sendo assim, no nosso 

entender a sala de aula perde a oportunidade de ser o local no qual o processo de 

libertação dos alunos ocorra, pois deixa de ser o espaço que Araújo (1988) concebe 

como: “o lugar que os oprimidos deveriam ocupar, para fazer circular um discurso 

                                                                                                                                                         

processo educativo. 

3 Segundo Machado (1997, p. 125) Nos últimos anos tem-se observado no meio educacional uma 
certa valorização da interação social durante o processo de ensino-aprendizagem esta valorização 
pode ser atribuída a ampla divulgação da obra de Vygotsky nos meios acadêmicos e, em menor 
escala, à divulgação da obra da Wallon. 
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que aponte, no mínimo, para uma alteração inovadora do caráter conservador que o 

ilusório liberalismo implica; ou, no máximo, para uma revolução do modo de 

produção capitalista”. Pois segundo Saviani (1981) “o dominado não se liberta 

sozinho se ele não vier a dominar o que os dominantes dominam. Então dominar o 

que os dominantes dominam é condição de libertação” (SAVIANI apud ARAÚJO, 

1988, p. 39). 

Entendemos isto vir a ser possível com a prática do diálogo, dimensão 

da atitude ética do professor no espaço pedagógico, de modo a fazê-lo democrático, 

oportunizando a todos prazer, alegria de aprender, humanização, mediante o 

confronto de idéias, socialização de saberes, troca de afetos. Nesse sentido, é 

importante atentar para os questionamentos de Arroyo (2004): 

 

Os momentos de certa tensão nas escolas terminam sendo bastante 
fecundos, propiciam reações, trazem à tona questões e práticas. A 
preocupação com as condutas dos alunos vem revelando que sempre foram 
uma preocupação no cotidiano docente, condicionam os métodos de ensino 
e os processos de avaliação e criam problemas de aprendizagem. Até aí é 
fácil chegar. O difícil é trazer para o debate a questão mais de fundo: a 
educação moral, ética da infância, adolescência e juventude é de nosso 
ofício? É também função da docência? (p.145). 

 

De certo modo, compreendemos que as tensões existentes na sala de 

aula possivelmente, advenham desse espaço que tradicionalmente, esteve 

associado à seriedade, no qual a sisudez representava sinônimo de respeito, dos 

espaços acadêmicos à rigorosidade científica à disciplina intelectual. Associação, 

provavelmente do conceito tradicional de escola autoritária, bancária, que não 

concebe o ambiente da sala de aula como um espaço agradável, interativo, alegre, 

leve, pois isto sempre caracterizou uma visão de escola irresponsável, sem 

qualidade, escola fácil, o que, na concepção de Freire (2001, p. 196) isso nada tem 

a ver, pelo contrário, para ele, “uma escola alegre e leve, ela é cuidadosa, trabalha 
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criticamente a disciplina intelectual da criança, estimulando-a e desafiando-a a 

engajar-se seriamente na busca do conhecimento”. 

O aluno ao assumir seu papel de sujeito em ação, pensando e agindo, 

integrando-se em seu contexto socioeconômico-cultural,  poderá tornar-se um ser 

crítico, analítico e atuante, libertar-se. E ter maior possibilidade de construir a sua 

humanidade. 

Pensar essa possibilidade de construção da humanidade do ser 

humano nos remete ao desafio de pensar atitudes pedagógicas do professor na sala 

de aula. Atitudes são manifestações de posição favorável ou desfavorável frente a 

objetos, pessoas e acontecimentos. Objeto de um considerável número de estudos 

especialmente na área da Psicologia Social, o tema também se insere no campo da 

Educação. No amplo conjunto de questões ainda não investigadas que afetam os 

processos educativos escolares, certamente se insere o tema das atitudes 

pedagógicas dentro dos estudos da Pedagogia. 

Atualmente, no contexto da sala de aula os professores se desdobram 

para atuar multifuncionalmente: ensinam os conteúdos, orientam decisões, 

estimulam desejos, solucionam problemas no sentido de que os alunos adquiram os 

conhecimentos que compõem o patrimônio sócio-educativo-cultural, visando a 

desenvolver neles habilidades de modo a torná-los competentes para atuar no 

mercado de trabalho. Freire (1996, p. 33) alerta: “transformar a experiência 

educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”. 

Uma questão que sempre nos causa preocupação são atitudes 

pedagógicas de professores frente à dificuldade dos alunos em estabelecer uma 

convivência amigável, amorosa com os colegas e, com os próprios docentes no 
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espaço pedagógico. Algumas ocorrências a exemplo de brigas freqüentes entre 

alunos por motivos banais - um lápis pegado sem a permissão do outro, ocupação 

da carteira do outro -, xingamentos, agressões físicas, depredação do patrimônio 

escolar, desrespeito a professores, ou atos ainda mais sérios, como roubos, uso de 

drogas e, até mesmo espancamento4 de professores, presenciados no dia-a-dia da 

escola, praticados por alunos, ilustram nossa inquietação e preocupação, pois tais 

ocorrências indicam a necessidade de um cuidado maior e investimento na formação 

ética moral e afetiva do aluno ao entendermos que a educação se constitui uma 

possibilidade de construção do processo de humanização do ser humano. Para 

tanto, faz-se mister que os educadores tenham consciência da importância que têm 

as atitudes pedagógicas nesse processo. 

Percebemos que os sinais de desumanização do aluno, vêm-se 

generalizando, agravando e sendo banalizados, temos conhecimento através da 

imprensa que a violência e o desrespeito entre os atores do espaço pedagógico 

ocorrem em escolas de todo quadrante do mundo; a violência percebida em outros 

setores da sociedade, chegam ao chão pedagógico. A esse respeito Silva (2004, 

p.16) assim se posiciona: “a escolarização formal encontra-se em crise, dado ao fato 

de que as crianças e adolescentes mostram-se pouco acostumados a vivenciar e a 

respeitar limites que visem a assegurar a sobrevivência de si e a do grupo no qual 

estão inseridos. E por outro lado, docentes não sabem como agir”. 

As mudanças e crises nos âmbitos econômico, científico, político, 

                                                 
4 O Jornal diário de Pernambuco, do dia 6 de maio de 2006, no caderno vida urbana, traz a 
manchete: Professor agredido por alunos na sala de aula. Motivo da agressão: tentar impedir um 
jogo de futebol nos corredores da sala de aula. Este mesmo jornal no dia 16 do mesmo mês e ano, 
traz manchete de capa: Escola pública pede socorro, artigo da jornalista Mirella Falcão, ela 
apresenta vários episódios de violência ocorridos em escolas públicas de Pernambuco, durante 
apenas os meses de abril e maio, que chegaram ao conhecimento da imprensa: Estudante é 
assaltado dentro da escola por colega; Garota sofre crise gástrica na saída do colégio depois de 
ingerir cocaína no recreio; Quadro de violência nas escolas públicas é assustador, depredação, 
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cultural, vêm causando profunda desorientação social, trazendo desconforto e 

desestabilização das muitas certezas defendidas, inclusive das certezas 

pedagógicas, desafiando educadores a buscar perspectivas educacionais mais 

amplas, dialógicas, éticas. Entendemos não ser mais possível nos dias atuais uma 

concepção de teorias universalizantes, válidas para qualquer contexto em qualquer 

tempo; faz-se necessário estabelecer diálogo entre distintos saberes, estabelecer 

contatos entre teorias e práticas distintas na perspectiva da humanização do ser 

humano.  

Compreendemos que uma outra realidade educacional seja possível. A 

educação constitui uma possibilidade na construção de um mundo melhor. Nesse 

sentido, as atitudes pedagógicas dos professores parecem ser relevantes, pois a 

ação docente poderá contribuir para que a educação se constitua numa 

possibilidade na formação do ser humano. Para tanto caberá em relevância a atitude 

pedagógica ética dos professores que estimularão nos alunos a alegria de aprender, 

e de serem cada vez mais humanos. 

Embora as relações entre os sujeitos da ação educativa, 

docente/discente, pareçam não estar favorecendo a humanização, parece-nos ser 

pertinente dialogar a esse respeito. Paulo Freire afirma que o diálogo se constrói 

como relação entre sujeitos mediatizados pelo mundo. Ou seja, os sujeitos – 

capazes de opção autônoma - só interagem criativamente mediante a ação, a práxis, 

quando assumem problemas, conflitos que se tornem desafios comuns. Nisto 

consiste essencialmente a ação educativa: explicitar conflitos humanos e sociais, 

saberes, opiniões, conhecimentos, aprendizagens e facilitar a interação, o 

crescimento, a humanização dos que dela participam. Nesse sentido, será 

                                                                                                                                                         

desesperança e medo atingem alunos e professores. 
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construtivo ao entrar na sala de aula o professor revelar atitude dialógica como 

propõe Freire (1996, p. 47): “Quando entro em uma sala de aula devo estar aberto a 

indagações, à curiosidade, as perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico 

e inquiridor, inquieto em face à tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento”. Educação não é instrução; é formação”. 

Dessa maneira justifica-se o objeto deste estudo: Atitudes Pedagógicas 

do Professor na Sala de Aula. 

Diferentemente dos outros animais, os seres humanos são seres 

inacabados, isto é, não são determinados pela natureza. O homem não nasce 

pronto, ele se faz ser humano, torna-se pessoa. O ser humano deve, portanto, 

construir-se. Esse é o seu grande desafio: a construção do seu ser. De acordo a 

afirmação de Souza (2004, p. 11): 

 

Existir humanamente é vocação de todas e todos, em quaisquer idade, 
gênero e profissão. Bioética ou ética é a ação política de todos os seres 
humanos, e não só dos políticos profissionais, individual e coletiva, para a 
construção da existência humana de forma pedagógica, ou tendo como 
finalidade o desenvolvimento humano de toda humanidade e de cada um 
dos seres humanos. 

 

Apostamos na educação como uma possibilidade de contribuição para 

amenizar as mazelas da violência que permeiam a sociedade em seu todo. Nestes 

últimos tempos, baseado no que declara Souza (2004, p. 27): “a nossa grande 

aposta na educação é por conta da capacidade que ela pode ter de contribuir para a 

construção da humanidade do ser humano”. E também pelo que defende Freire 

(1987, p. 52) a vocação ontológica e histórica do ser humano é ser mais. 

Embora o fenômeno da convivência conflituosa na escola venha-se 

constituindo objeto de preocupação de professores e outros profissionais da 

educação, muitos deles revelam atitude de descrença na mudança de 
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comportamento dos alunos, quanto a sua humanização. Parecem esquecer que os 

educandos necessitam muito da atenção do educador, e de serem compreendidos 

em sua totalidade para poderem se desenvolver, humanizar-se. 

De um modo geral, a escola concentra maior preocupação e esforço 

quanto ao ensino de conteúdos técnicos, aspectos como a convivência e a 

humanização não parecem ter maior espaço e atenção no contexto escolar. Tem-se 

a impressão de que há certo desconforto por parte dos docentes ao perceberem que 

o aluno não aprende a ler, escrever e resolver problemas matemáticos: as atitudes 

de ser ético, moral, afetivo, parecem despercebidas. A aprendizagem de aspectos 

relacionais, afetivos, morais, que, são também, inerentes à formação para a 

humanização não parece estar sendo preocupação principal dos docentes. 

A conduta dos alunos na sala de aula geralmente vem causando 

tensão e estresse nos professores. Na maioria das vezes os educandos são vistos 

como problemáticos, difíceis, indisciplinados, desinteressados, incapazes, rebeldes, 

trazendo em sua história de vida escolar, marcas negativas tais como: reprovações, 

expulsões, transferências forçadas, encaminhamento a Conselhos Tutelares, por 

terem sido percebidos de forma, muitas vezes, estereotipada5, “aéticos”, 

“desumanos”. É comum ouvirmos certas expressões: os alunos de hoje não são 

como os de antigamente. Eles não sabem o que é respeito, não querem nada, não 

sabemos o que eles vêm fazer na escola. Não obstante, não percebemos atitudes 

pedagógicas reveladoras de uma preocupação no sentido de reverter a situação. 

Parece que o agir dos alunos seja algo definitivo e, assim sendo, não tem jeito. 

Causa-nos estranheza a constatação da discriminação na ação 

                                                 
5 Segundo Lakatos (1990, p. 312), estereótipos são construções mentais falsas, imagens e idéias de 
conteúdo alógico, que estabelecem critérios socialmente falsificados. Os estereótipos baseiam-se em 
características não comprovadas e não demonstradas, atribuídas a pessoas, a coisas e a situações 
sociais, mas que, na realidade, não existem. 
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docente, as marcas deixadas pelas ações estigmatizadoras e a falta de tato, no 

tratamento das causas que levam os alunos a agirem desta maneira, direcionando-

se para posturas desumanas. Entendemos que as atitudes pedagógicas dos 

professores no desempenho de ação educativa poderá contribuir na construção do 

processo de humanização dos alunos, ao assumir uma atitude ética dialógica não 

apassivadora, assumindo juntamente com seus educandos uma curiosidade 

epistêmica, respeitando os diferentes saberes e seres, envolvendo os educandos 

numa constante troca de conhecimentos e informações permeadas pelo amor, ações 

importantes ao desenvolvimento deles. A natureza humana se constrói socialmente, 

embora reconheçamos também que exista a possibilidade de atitudes pedagógicas - 

autoritarismo, permissividade - poderem desumanizá-los. 

Manifestamos atitude toda vez que assumimos uma posição favorável 

ou desfavorável diante de objetos sociais numa interação ativa com o mundo físico e 

cultural do qual participamos; entendemos que, professores em sua prática docente 

agindo e reagindo com os alunos naturalmente manifestam atitudes pedagógicas em 

relação aos alunos. Nesse sentido, parece ser importante refletir sobre o que Freire 

(2006, p. 47-48) expressa acerca da prática educativa:  

 

Lidamos com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos 
de sua formação. Ajudamo-los ou prejudicamos nesta busca. Estamos 
intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos 
concorrer com nossa incompetência, má preparação, irresponsabilidade, 
para o seu fracasso. Mas podemos, também, com nossa responsabilidade, 
preparo científico e gosto do ensino, com nossa seriedade e testemunho de 
lutas contra as injustiças, contribuir para que os educandos vão-se tornando 
presenças marcantes no mundo. [...] devemos assumir com honradez nossa 
tarefa docente, para o que nossa formação tem que ser levada em conta 
rigorosamente.  

 

Em nossa trajetória profissional de quarenta anos, exercendo cargos 

técnicos ou em vivência de bons anos de sala de aula, na esfera pública e privada 
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de ensino, surpreende-nos o quanto as atitudes dos professores não têm sido 

consideradas, por eles, na convivência com os alunos. Percebemos que o 

estabelecimento de uma convivência amistosa na escola é cada vez mais difícil, 

vive-se um clima de mal-estar constante evidenciando a ausência da prática do 

diálogo dimensão da atitude ética entre os sujeitos da ação educativa. 

Cientes de que esse mal-estar tem sido freqüente no cotidiano da 

escola pública, e que o docente deverá revelar comportamento exemplar, manifestar 

atitudes éticas, demonstrar-se coerente no falar e no agir com os alunos, 

consideramos relevante estudar atitudes pedagógicas dos professores na sala de 

aula no convívio com os alunos. Compreender tais atitudes levará a uma melhor 

compreensão acerca das relações docente/discente ocorridas no interior da sala de 

aula. O desvelamento das atitudes pedagógicas poderá contribuir para termos uma 

compreensão sobre a maneira como se dá a construção ou desconstrução do 

processo de humanização dos atores do espaço pedagógico, de modo a propiciar 

subsídios para uma reflexão quanto à prática pedagógica das escolas.  



 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 1. ATITUDES PEDAGÓGICAS: CONSTRUÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

“A educação é também onde 

decidimos se amamos nossas crianças o 

bastante para não expulsá-las de nosso 

mundo e abandoná-las a seus próprios 

recursos e tampouco, arrancar de suas 

mãos a oportunidade de empreender 

alguma coisa nova e imprevista para nós, 

preparando-as em vez disso e com 

antecedência para a tarefa de renovar um 

mundo comum”. 

(ARENDT, H.) 
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1.1 - ATITUDES 

 

Atitude é um dos temas recorrentes nos debates acerca das questões 

humanas. É presente nos campos mais variados e sob diversas abordagens, 

notadamente no âmbito das Ciências Humanas recebendo, através dos tempos, 

uma maior relevância na área da Psicologia social, constituindo-se num dos temas 

de maior interesse para os profissionais da área que lhe dedicam um considerável 

número de estudos6. No entanto aparecem em outras áreas como na Sociologia, 

Antropologia, Filosofia e Pedagogia. 

Há um considerável conjunto de questões, ainda não investigados, que 

afetam os processos educativos, e, em especial, a escola na sociedade 

contemporânea. Nesse amplo espectro certamente se insere o tema das atitudes 

pedagógicas, ainda insuficientemente investigado. 

Entendemos que pesquisar sobre esse assunto na área de educação 

torna-se por demais desafiador, pela complexidade que envolve as relações 

humanas estabelecidas no espaço da sala de aula. Sabemos que o comportamento 

das pessoas, habitualmente tem uma relação lógica com as atitudes que possuem. 

Sendo as nossas atitudes desenvolvidas no processo interativo nos contextos 

socioculturais dos quais fazemos parte, elas têm alcance na percepção e juízo que 
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constituímos em relação às pessoas e as coisas, influenciando de certo modo o 

nosso agir e reagir com elas. 

Weil (2004, p. 31) afirma que “muitas atitudes humanas podem ser 

explicadas em relação ao querer e ao poder”. Desta maneira, é importante 

buscarmos compreender as atitudes pedagógicas dos professores, uma vez que 

muitos no cotidiano da sala de aula deparam-se com situações que os impedem de 

exercer uma prática docente7 como almejam, coerente com a formação acadêmica. 

Constitui-se como dificuldade a decorrência da falta de sincronização entre o desejo 

de alcançar o nível de aspiração e o poder de realmente tornar concreta uma prática 

docente adequada. Diante de situações como baixos salários, falta de ou 

inadequada estrutura física e funcional da escola, impossibilidade de estabelecer um 

diálogo com os alunos, tornam-se muitas vezes fatores impeditivos à realização do 

querer pedagógico dos professores, contribuem de alguma maneira para a formação 

de possíveis atitudes de insatisfação com os alunos, desmotivação profissional, 

irritação, revolta. 

Ciente de que essa tem sido uma rotina comum na escola pública, 

cremos ser importante e fundamental estudar as atitudes manifestadas por 

professores em relação aos alunos no convívio com eles no contexto da sala de 

aula. 

Ademais, entendemos que o desenvolvimento do estudo dessa 

problemática, isto é, as atitudes dos docentes frente aos discentes no contexto da 

                                                                                                                                                         
6 Fishbein (1965), Rosenberg (1960), Triandis (1971), Fishbein Azjen (1977), Rodrigues (1985). 
7 O conceito que temos de prática docente é o ensinado por Freire em sua obra Pedagogia da 
Autonomia (1996): assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo 
e bem os conteúdos de minha disciplina não posso por outro lado, reduzir minha prática docente ao 
puro ensino daqueles conteúdos. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o meu 
testemunho ético ao ensiná-los é a decência com que faço. 
A prática docente, especificamente humana, é profundamente formadora, por isso ética. (p. 72-73) 
[...] é tudo isso; afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, 
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sala de aula poderão auxiliar-nos a ter uma melhor compreensão acerca dos 

relacionamentos que se dão no interior da sala de aula, as relações entre professor 

e alunos destacando a maneira como professores atuam pedagogicamente, posto 

que o desvelamento de atitudes pedagógicas dos professores poderá possibilitar a 

nossa compreensão sobre o modo como procedem no sentido da construção ou 

desconstrução do processo de humanização desses sujeitos. 

Reconhecendo, portanto, as dificuldades vivenciadas no espaço da 

escola pública, nossa preocupação recai sobre a seguinte questão: até que ponto as 

relações professor-aluno em sala de aula contribuem, ou não, para a formação de 

sujeitos mais humanizados? Que atitudes pedagógicas revelam suas práticas? Com 

o objetivo de poder realizar uma análise sobre atitudes pedagógicas dos professores 

na sala de aula, trataremos essencialmente sobre as atitudes no panorama da 

psicologia e da pedagogia, porque como pontua Souza (2007, p. 18), “compete à 

Pedagogia, auxiliada por outras ciências da educação8 garantir as argumentações 

para que a educação não se desvie de seus horizontes, que é a transformação do 

existente na busca da humanização”. 

 

 

1.1.1 - Atitude: em Busca de Um Conceito 

 

Estamos manifestando atitudes toda vez que assumimos uma posição 

favorável ou desfavorável diante de algo (objeto), de pessoas e acontecimento. Isso 

impõe uma interação ativa com o mundo físico, social e cultural de que fazemos 

                                                                                                                                                         

lamentavelmente, da permanência do hoje. (p. 164). 
8 Sociologia da Educação, a História da Educação, a Filosofia, da Educação, a Biologia da Educação, 
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parte.  

As atitudes de uma pessoa vão sendo construídas durante o seu 

processo de socialização9. Aparecem em atendimento a certas funções e 

solicitações do meio cultural que vão caracterizando indivíduos e grupos humanos. 

Edwardes (1983, p. 245) afirma: “Os indivíduos possuem complexos padrões de 

sistemas de atitudes que são únicos em cada um”. 

Na literatura, há inúmeras definições de atitudes, isso revela que não 

há consenso entre estudiosos sobre o assunto, e leva-nos a refletir sobre a 

complexidade do tema ao fazer uma primeira aproximação, encontramos, no 

dicionário Globo de Sociologia (1967, p. 36) a seguinte caracterização: 

 

Tendência ou predisposição para agir de certa maneira com relação a 
determinados objetos ou pessoas. Atitudes podem ser motoras ou 
musculares, exteriorizando-se em gestos ou atos incompletos. Há também 
atitudes mentais, maneiras de pensar e sentir capazes de determinar a 
ação. São sempre dirigidas para algum valor ou complexo de valores.  

 

Na mesma direção, Sarabia (1992, p. 133), nos ensina, por meio de 

Zabalza (2000, p. 25), que: 

 

Na linguagem coloquial, recorre-se ao termo atitude para assinalar que uma 
pessoa pode ter pensamentos e sentimentos em relação a coisas ou 
pessoas das quais gosta ou desgosta, que a atraem ou que a repelem, que 
lhe inspiram confiança ou desconfiança. Conhecemos ou pensamos 
conhecer as atitudes das pessoas porque estas tendem a refletir-se na sua 
forma de falar, ou agir, de se comportar e de se relacionar com os outros. 

 

                                                                                                                                                         

a Psicologia da Educação, a Política da Educação. (SOUZA, 2007, P. 18). 
9 É o processo através do qual as crianças, ou outros novos membros da sociedade aprendem o 
modo de vida da sociedade em que vivem. Este processo constitui o principal canal de transmissão 
da cultura através do tempo e das gerações. A socialização não é uma espécie de “programa 
cultural”, em que a criança absorve de forma passiva as influências com as quais entra em contato. 
Até os recém-nascidos têm necessidades que afetam o comportamento daqueles que são 
responsáveis por tratar deles: as crianças são, desde o início, seres ativos. A socialização liga as 
diferentes gerações entre si. (GIDDENS, 2004, p. 27) 
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Costumeiramente, mas nem sempre10, o comportamento das pessoas 

é coerente com as suas atitudes. Desta maneira, conhecendo a atitude de alguém a 

respeito de algo, pode-se ajudar a compreender e, até certo ponto, predizer suas 

ações em relação a esse “algo”. Por exemplo, se soubéssemos que alguém é a 

favor, ou tem uma atitude positiva, em relação à educação pública brasileira, tornar-

se-ia mais fácil entender suas posições até predizer, com algum grau de certeza, 

suas ações em determinadas circunstâncias, como por exemplo, sua participação ou 

não, em Conselhos Escolares de escolas públicas. Trata-se de poder prever o 

comportamento de alguém a partir do conhecimento de sua atitude. É possível 

defender a possibilidade de coerência entre atitude e comportamento. Nesse 

sentido, ensina Rodrigues (2005. p. 61): “Apesar de não haver correspondência 

perfeita entre atitude e comportamento, não há dúvida de que o conhecimento das 

atitudes de uma pessoa nos permite antecipar, com relativa probabilidade de acerto, 

os comportamentos que ela exibirá”. 

Para Rodrigues (1999) uma das dificuldades em elaborar uma 

concepção de atitude, é a confusão feita por vezes entre atitude e instinto. Mas outra 

é o seu uso como sinônimo de hábitos, opiniões, crenças, passando por 

identificações com os valores e com os interesses. Há numerosas acepções e 

termos aos quais é associada a idéia de atitude. 

Na perspectiva de uma melhor compreensão acerca do que vem a ser 

                                                 

10 Em 1935 havia nos Estados Unidos, razoável preconceito contra asiáticos. La Pierre, professor 
americano, de cor branca, percorreu esse país acompanhado de um casal de chineses, alunos seus, 
durante a viagem eles pararam em 66 hotéis e em 184 restaurantes, sendo que apenas um deles 
lhes recusou serviço. La Pierre anotou todos os endereços dos estabelecimentos e, algum tempo 
depois de chegar da viagem escreveu a todos os estabelecimentos indagando se prestariam seus 
serviços a chineses. Dos 128 estabelecimento, 92% disseram que não prestariam serviços a 
chineses. Vemos aí uma contradição entre atitude e comportamento, uma vez que a quase totalidade 
dos estabelecimentos de fato atendeu ao casal de chineses. Este estudo não é perfeito, mas chamou 
atenção para o fato de que nem sempre as atitudes predizem com exatidão o comportamento que a 
elas deveria, por coerência, seguir-se. (RODRIGUES 2005, p.59-60) 
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atitude, tomaremos algumas das definições elaboradas, em diferentes momentos 

históricos por estudiosos do assunto; a escolha dessas deve-se ao fato de poderem 

ajudar-nos na construção de uma concepção para o nosso objeto de estudo: 

atitudes pedagógicas que contribuam para a humanização. Ressaltamos que estas 

definições foram recolhidas por Zabalza (2000, p. 24) respeitável estudioso do 

assunto. Inicialmente tomamos o conceito de atitude proposto por Thurstone (1931 

apud ZABALZA, 2000, p. 24) para quem “atitude é a soma das inclinações, 

sentimentos, prejuízos, obliqüidades, idéias preconcebidas, medos, ameaças e 

convicções acerca de um determinado assunto”. Essa caracterização contrasta com 

a dos autores Krech e Crutchifield (1948, apud ZABALZA, 2000, p 24) para os quais 

atitude “é um sistema estável de avaliações positivas ou negativas, sentimentos, 

emoções e tendências de ações favoráveis ou desfavoráveis no que se refere a 

objetos sociais”. Não estamos mais diante de inclinações, sentimentos, prejuízos, 

mas de um sistema que resulta de avaliações. Por isso, se torna “uma forma de ver 

algo com agrado ou desagrado”. Newcombe (1951 apud ZABALA, 2000, p. 24), 

afirma que resulta de “uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, 

dotada de uma carga afetiva a favor ou contra um objeto social definido, que prepara 

para uma ação coerente com as cognições e afetos relativos ao dito objeto’. Essa 

organização duradoura de crenças e cognições se transforma ou se faz segundo 

Anderson (1981 apud ZABALZA, 2000, p. 24) “uma emoção moderadamente intensa 

que predispõe ou prepara um indivíduo para que reaja coerentemente, de um modo 

favorável ou desfavorável, ao se ver confrontado com um objeto determinado”. Então 

“é uma tendência para se comportar de uma forma consistente e persistente perante 

determinadas situações, objetos, sucessos ou pessoas “ (Coll 1987 apud ZABALZA, 

2000, p. 24). Por isso. 
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É uma predisposição interior da pessoa, que se manifesta através de 
reações emotivas moderadas que são adotadas cada vez que uma pessoa 
está na presença de um objeto (ou de uma idéia ou de uma atividade). 
Estas reações levam-na a aproximar-se ou afastar-se deste objeto. 
(MORISSETTE, 1989 apud ZABALZA, 2000 p. 24). 

 

Embora não seja possível apresentar uma única definição de atitude, é 

percebível nas várias definições apresentadas, identificar uma constante em todas 

elas: atitude é uma predisposição judicante para responder. Assim como, todas elas 

salientam o aspecto pró ou contra um determinado objeto de julgamento. Isto quer 

dizer que a atitude possui um componente avaliativo. 

Não obstante, essa constante predisposição judicante compondo a 

idéia de atitude, as definições aqui expostas indicam aspectos diferentes no que diz 

respeito a sua manifestação. Acreditamos ser este, um fato revelativo da dificuldade 

de consenso na definição desse termo em face da complexidade que o envolve. 

Nas definições já apresentadas, atitude é colocada como sistema 

estável de avaliações, é a forma de ver algo, é a organização duradoura de crenças, 

é emoção, é tendência, ou seja, não há uma concordância quanto á manifestação 

das atitudes. Todavia entendemos que há sempre um aspecto emocional, ao 

expressarmos movimento de agrado ou desagrado – aceitação rejeição – as atitudes 

geralmente são manifestadas como processos oscilantes, ora nos aproximamos, ora 

nos afastamos do objeto em relação ao qual projetamos a atitude. 

Na concepção de Zabalza (2000, p. 23): a proliferação de definições e 

de acepções dadas ao termo atitude contribuiu para que alguns autores insistissem 

em identificar os aspectos essenciais das atitudes. Representa um esforço louvável 

para simultaneamente, simplificar e dar uma visão mais completa dos componentes 

das atitudes. 
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Assim sendo, entendemos que não obstante ser o tema das atitudes de 

grande relevância em todo âmbito das Ciências Humanas/Sociais a complexidade 

que o envolve, constitui-se como um desafio à intenção de se adentrar no seu 

estudo. 

 

 

1.1.2 - Origem das Atitudes 

 

Não há unanimidade de posição entre os psicólogos sociais acerca de 

como se formam as atitudes, a posição normalmente decorre da corrente psicológica 

a que o profissional se filia. No entanto, considerável número de autores, a exemplo 

de Fishbein e Azjem (1977), Keil (1985), Rodrigues (2005), defendem a tese de que 

as atitudes são aprendidas. Desde cedo, na infância, sob a influência da família as 

atitudes vão sendo forjadas. A família é considerada o maior agente formador das 

atitudes, tal argumento é justificado pela importância e significação do grupo familiar 

na formação do indivíduo. Os pais são modelos significativos para as crianças, suas 

ações, pensamentos e sentimentos são comumente adotados por elas. Por exemplo, 

se os pais são pessoas que estudam bastante e valorizam o ato de estudar, a 

criança provavelmente aprenderá, por imitação, a fazer o mesmo. Desta maneira, 

pelos processos de associação11, reforçamento12 e imitação13, simultaneamente ou 

não, uma criança pode aprender a atitude positiva em relação ao estudo, da mesma 

maneira aprenderá outras atitudes. Além da ação da família na formação das 

                                                 
11 Princípio geral segundo o qual representações, sentimentos e movimentos são ligados de modo a 
que sua ordem de aparecimento surja como criada no espírito ou no desenvolvimento da ação do 
sujeito (por vezes, o termo designa o próprio processo). (LAPLANCHE, 1998, p.36). 
12 Apresentação do estímulo que desencadeia a reação incondicionada, em lugar de estímulo 
condicionado. (EDWARDS, 1998, p. 192). 
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atitudes, vão influenciar, também, nesse processo, os amigos, professores, a 

religião, o grupo profissional, meios de comunicação, educação, a cultura e a classe 

social às quais o indivíduo pertence. 

Entendemos que as atitudes constituem-se como entidades complexas, 

que vão surgindo no decorrer dos processos de maturação e de socialização dos 

seres humanos. Nesse processo, são desenvolvidas nos indivíduos, posições 

favoráveis ou desfavoráveis a pessoas e objetos, constituindo tais tomadas de 

posição as atitudes que, nas múltiplas relações, informações, aprendizagens, vão se 

fortalecendo ou mudando radicalmente. 

São apontadas por Rodrigues (1999) ainda outras maneiras de 

formação das atitudes, tais como: reforçamento, características de personalidade, 

imitação, identificação, ou ainda em função de análise racional. 

Zabala (1981, p. 47) sobre a aprendizagem das atitudes diz que 

alguém aprendeu uma determinada atitude quando a pessoa pensa, sente e atua de 

uma forma mais ou menos constante frente ao objeto concreto a que dirige essa 

atitude. Ele destaca que as atitudes aprendidas, variam desde disposições 

basicamente intuitivas, com certo grau de automatismo e escassa reflexão das 

razões que as justificam, até atitudes fortemente reflexivas, fruto de uma clara 

consciência dos valores que as regem. 

A este respeito, Zabalza (2000) declara que as atitudes surgem e 

mantêm-se na interação que o indivíduo tem com os que o rodeiam, possuem 

caráter adaptativo, não é algo definido, fixo, estável e inalterável. Elas são 

construídas, aprendidas, modificam-se, e são substituídas por outras. Não são 

inatas, podem ser duradouras, mas também podem ser modificáveis ao longo da 

                                                                                                                                                         
13 Representação das características de alguém. (HOUAISS, p. 240. 2001). 



 41

experiência de vida da pessoa. Temos na educação e na persuasão alguns dos 

fatores que contribuem para uma mudança. Em suma não são estáticas e devem vir 

a se transformar. 

O autor acima acrescenta: as atitudes não podem ser entendidas como 

algo endógeno ou estrutural no indivíduo, não é algo visível a não ser através das 

suas manifestações comportamentais, não é algo típico e próprio de alguém; é uma 

condição adaptável às circunstâncias, são fenômenos humanos nos quais intervêm 

três componentes básicos: o cognitivo, o emocional (afetivo) e o comportamental 

(ZABALZA, 2000, p. 23-25) 

 

 

1.1.3 - Componentes e Mudança de Atitude 

 

De uma forma geral, os autores14 destacam os elementos – cognitivos, 

afetivos e comportamental – como integrantes das atitudes, os quais são 

intimamente interligados, influenciando-se mutuamente. Rodrigues (2005) afirma 

que: 

 

Há uma tendência a fazer com que afeto, cognição e comportamento sejam 
coerentes, ou seja, se somos contra algo, temos cognições acerca desse 
algo que justificam ou explicam nosso sentimento negativo e, em 
conseqüência, tendemos a comportar-nos de forma hostil ou aversiva em 
relação a tal objeto (p. 59) 

 

O componente cognitivo das atitudes refere-se aos pensamentos que a 

pessoa elabora em relação ao objeto social. O componente emocional (afetivo) diz 

                                                 

14 Fishbein e Azjem (1997), Braghirolli (1985) e Rodrigues (1999). 
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respeito ao sentimento pró ou contra um objeto social, os afetos que esse objeto 

provoca no indivíduo. O componente comportamental são as ações que levamos a 

cabo relacionadas com o objeto da atitude, diz respeito a prontidão para responder, 

para se comportar de determinada forma em relação ao objeto social. Por exemplo, 

se um determinado professor não gosta (afeto) de classes formadas por alunos das 

camadas populares, necessariamente ele tem uma série de pensamentos e 

suposições (cognição) relativos a este tipo de alunos, assim sendo, ao se deparar 

com uma classe de alunos oriundos desta camada social manifestará tais 

pensamentos através de ações específicas, desencadeando dificuldades para 

estabelecer relações e falta de empatia (comportamento) com o grupo. 

Entendemos que, na medida do possível os indivíduos procuram 

manter coerência entre o que pensam, sentem e fazem. Esses três componentes 

devem estar sempre em harmonia, pois, quando essa coerência inexiste, há um 

esforço no sentido de atingi-la, uma vez que se tal fato não ocorre a pessoa 

experimenta uma sensação de mal estar, insatisfação. Acerca do assunto Rodrigues 

(2005) escreve: 

 

Seria muito penoso sentimo-nos favoráveis a algo que consideramos sem 
valor; da mesma forma não nos sentiríamos confortáveis fazendo campanha 
para um candidato do qual não gostamos e de cujas idéias divergimos. O 
senso comum, portanto, nos ensina que devemos procurar uma harmonia 
entre os componentes afetivo, cognitivo e comportamental das atitudes, ou, 
se preferimos não considerar as atitudes como envolvendo estes três 
aspectos, mas apenas o aspecto afetivo como preferem alguns autores, 
então atitudes comportamento frente ao objeto desse afeto e conhecimento 
sobre tal objeto deverão estar em harmonia sob pena de experimentarmos 
tensão e desconforto (p. 61). 

 

Assim sendo, compreendemos que para ocorrer uma mudança na 

atitude do professor exemplificada anteriormente, será necessário que ocorra uma 

mudança nos componentes básicos – cognitivo, afetivo e comportamental – em que 
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assentam as atitudes dele, pois a manutenção ou mudança dependerá igualmente 

da estabilidade ou das modificações que nelas se produzam. Desse modo 

entendemos ser preciso que o professor veja os alunos de outra forma. Ao passar a 

vê-los de outra maneira, provavelmente passara a manifestar uma outra atitude em 

relação a alunos oriundos das camadas populares. Ocorrerá um processo de 

ressocialização15. Pois, segundo Souza (2007, p. 30-31), quando: 

 

Passamos, a ver as coisas já conhecidas de outra forma e outra 
compreensão se estabelece, realiza-se um processo de recognição. Essa 
nova cognição que poderá permitir outra forma de fazer e de sentir ou que 
resulta em outras formas de fazer e de sentir vai se desenvolvendo. 
Conforma-se um processo de reinvenção. Se acontece a reinvenção 
permeada pela recognição, configura-se a ressocialização. Constitui-se um 
novo saber. Deu-se a ressocialização. 

 

Rodrigues (2005, p. 127) afirma que dentre os fatores internos de 

mudança de atitude, a auto persuasão16 se constitui a forma mais eficaz. Essa pode 

ser ocasionada por uma informação nova, uma nova experiência ou um novo 

comportamento emitido em cumprimento às normas sociais, ou outro tipo de agente 

capaz de prescrever comportamento, pode criar um estado de inconstância entre os 

três componentes atitudinais de modo a resultar numa mudança de atitude. 

Há, nas sociedades, várias atitudes que são compartilhadas. Elas 

terminam por se constituir explicação para muitos fatos sociais. Como exemplo, o 

                                                 
15 De acordo com Souza (2007, p. 303-304) ressocialização implica a transformação de nossas 
formas de pensar, de fazer e de nos emocionarmos. As mudanças nas formas de pensar, as 
mudanças nas nossas formas de compreender a nós mesmos, aos outros, a natureza, a cultura e as 
instituições sociais, conceituamos como RECOGNIÇÃO. As mudanças nas emoções, nas formas de 
agir, alcunhamos de REINVENÇÃO. Ressocialização são múltiplos processos que se dão mediante o 
confronto entre conheceres, fazeres, sentires de uma pessoa ou de um grupo cultural com os de 
outras pessoas ou grupos culturais cujos resultados são novos conhecimentos, emoções e ações 
tornando um dos envolvidos mais socializados culturalmente enriquecidos simbólica e materialmente. 
Numa palavra, mais humanos. 
16 A autopersuasão é a maneira mais eficaz de provocar mudança de atitude. Quando razões próprias 
(internas à pessoa) são responsável pela mudança (e não pressões externas à pessoa) a mudança 
de atitude obtida é mais duradoura. A autopersuasão é também mais eficaz do que pressões 
externas em termos da quantidade de pessoas que logramos persuadir (RODRIGUES, 2005, P. 69). 
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preconceito racial, o preconceito acerca da escola pública. Deste modo, entendemos 

que muitas mudanças sociais almejáveis, que buscam o bem estar do ser humano, 

estão na dependência de um processo social de mudança de atitudes das pessoas. 

Em síntese, apesar de serem relativamente estáveis, as atitudes são 

passíveis de mudança. Isso porque entendemos que, embora atitudes sejam 

pensadas como hábito, não o são, tendo em vista que o hábito é um modo 

padronizado de pensar, sentir ou agir adquirido pelas pessoas o qual se torna em 

grande parte inconsciente e automático. Pela própria natureza humana, podemos 

afirmar que nossas atitudes não têm caráter definitivo, elas são passíveis de 

mudança ao longo do tempo. No processo interativo que mantemos com outros 

sujeitos, com as aprendizagens adquiridas, com as informações recebidas dos 

meios de comunicação, nossas atitudes vão se modificando. Todavia, para que esse 

processo ocorra implica uma modificação da postura interna dos indivíduos. 

Mudança no afeto pró ou contra um objeto/sujeito, mudança que deverá ser 

duradoura para se constituir como mudança. Esse processo geralmente ocorre de 

maneira mais eficaz quando a mudança da atitude é ocasionada por razões 

próprias, internas à própria pessoa. É fundamental que o próprio indivíduo no qual 

se opera a mudança crie razões próprias coerentes com a mudança de posição. 

 

 

1.2 - ATITUDES PEDAGÓGICAS 

 

Não sendo a Pedagogia uma ciência solitária, como toda ciência ela 

busca auxílio em outras ciências na perspectiva de explicação dos fenômenos por 

ela estudados. Desta maneira, estamos recorrendo a estudos no âmbito da 
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Psicologia Social para contribuir com nossa pesquisa, uma vez que não se percebe 

ainda no campo da Pedagogia estudos sobre a temática: atitudes pedagógicas. 

Diante da inexistência de um conceito consensual para atitudes na 

literatura psicológica, apoiando-nos nas definições resenhadas anteriormente 

confrontadas com reflexões pedagógicas. Tentamos inferir uma noção de atitudes 

pedagógicas, objeto deste estudo. 

Formulamos, numa primeira aproximação como uma tomada de 

posição habitual, favorável ou desfavorável que revela a forma própria, singular de 

cada professor ser e manifestar seu comportamento na interação que estabelece 

com os alunos no interior da sala de aula, ao ensinar e aprender. Assim para nós, as 

atitudes são reveladas no tom da voz, gestos, expressões corporais, forma de lidar 

com o conhecimento, reações diversas às inquietações dos alunos, sejam elas de 

aproximação ou afastamento frente ao que esses pensam e sentem. 

Essa nossa compreensão de atitudes pedagógicas, contribuirá para 

entendermos a atuação docente, no cotidiano da sala de aula. Na relação com os 

alunos, esses com histórias de vida diferentes e necessidades específicas, 

indubitavelmente colocarão o professor em situações diversas e adversas, a partir 

das próprias atitudes comportamentais dos alunos, seres em formação. Em relação 

a essas atitudes dos alunos, o docente manifestará suas atitudes que por seu 

impacto na formação dos alunos estamos denominando de pedagógicas. Essas 

atitudes, de acordo com a situação podem ser afetivas acolhedoras, disciplinares. 

Atitudes que podem ajudar ao educando em seu processo de humanização. 

Na perspectiva do estudo sobre atitudes pedagógicas é pertinente 

atentar para esta afirmação de Zabalza (2000, p. 29): “As sociedades tendem a 

manter certo controle sobre os comportamentos dos seus cidadãos e, nesse sentido, 



 46

tendem a privilegiar certos tipos de atuações e a eliminar outras. Nesse papel 

conformador de atitudes, a escola desempenha um papel limitado, mas 

fundamental.” (grifo nosso). 

Dessa forma, compreendemos ser relevante desenvolver estudo sobre 

atitudes pedagógicas do professor, na sala de aula, face a sua importância na 

formação dos alunos. Mesmo entendendo que essas exerçam menor influência do 

que exercem outros agentes educativos – grupo de amigos, cultura familiar, meios 

de comunicação, etc. – compreendemos que o professor por desenvolver um 

trabalho sistemático e contínuo com os educando, têm também influência no 

comportamento dos alunos. Dessa maneira, poderá atuar para fortalecer ou 

questionar a condição de opressão em que se vive na sociedade. 

Entendemos que as atitudes pedagógicas do professor na sala de aula 

deverão ocorrer no sentido da formação humana dos alunos evitando atitudes de 

opressão, controle castrador, pois, o educador, consciente do seu papel formador, 

deverá cultivar atitudes na perspectiva da libertação e humanização dos alunos. 

Poderá possibilitar então através de sua prática docente a produção e construção de 

novos conhecimentos, podendo ser um agente a fazer frente à lógica predominante, 

opressor/oprimido. Freire (1996, p. 103) ensina que: “O clima de respeito que nasce 

de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e as 

liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do 

espaço pedagógico”. 

Desse modo, parece ser importante que o professor, em face a 

relevância que têm as suas atitudes no processo de construção da humanidade dos 

educandos, busque manifestar atitudes pedagógicas positivas, educativas, 

reveladoras de um compromisso com a humanização dos alunos. Para tanto, 
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entendemos não ser mais aceitável, nos dias atuais, que o professor, em sua prática 

docente, tenha uma concepção de ensino que se manifeste numa atitude 

pedagógica de transmissão de conhecimentos. Ensinar não é transferir 

conhecimento. Aprender não consiste na pura recepção do saber. Esta é uma 

concepção bancária de ensino, na acepção metafórica de Freire (1987), que não 

contribui para a libertação do indivíduo. 

Não atentar para esse fato, poderá o professor contribuir para que o 

aluno viva a escola como um castigo, obrigação e não como uma experiência 

prazerosa que poderá contribuir para que ele se humanize. Como diz Freire (1983, 

p. 38): 

 

Num processo em que se educa para arquivar o que se deposita, [...] o 
arquivado é o próprio homem, que perde assim seu poder de criar, se faz 
menos homem. O destino do homem deve ser criar e transformar o mundo, 
sendo sujeito de sua ação. 

 

Sobre o assunto, Matos (2001, p. 74) declara: 

 

A riqueza do ser humano parece precisamente ser a possibilidade de 
expressar-se para o mundo e para os outros como um diferente, com os 
elementos que são peculiares a sua personalidade, à história de vida 
material e existencial. 

 

Concordamos com Freire: ensinar não deve ser um ato mecânico, no 

qual os alunos portam-se como seres inanimados, sem vontade, interesses e 

curiosidade, colocando-se sempre na sala de aula à espera de informações, e 

saberes do professor. Freire (1987, p. 56) advoga que, só existem saberes na 

invenção e na reinvenção na busca inquieta, impaciente, permanente que os 

homens fazem no mundo e com os outros. 

Assim sendo, a atitude do professor ao ensinar deverá criar 
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possibilidades de produção e construção de novos conhecimentos, em que 

professor, e aluno ensinem e aprendam mútua e simultaneamente. Não obstante, tal 

atitude exige que o professor entenda e aceite que ensinar requer uma atitude de 

reflexão crítica sobre a prática docente. Refletir a prática docente implica pesquisá-

la, num movimento dialético entre o fazer e o pensar sobre esse fazer. Freire (1996, 

p. 32) pontua que: “faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 

pesquisa, de tal modo que o professor se assuma, porque professor, como 

pesquisador”. 

A reflexão sobre a prática, supera a curiosidade ingênua, 

transformando-a em curiosidade epistemológica, ressocializa o fazer pedagógico do 

professor, posto que no ato de pensar criticamente a prática docente do presente ou 

do passado o professor provavelmente melhorará a prática do futuro. Daí perceber e 

sentir a necessidade de investir na própria prática mediante uma formação contínua. 

Não se é professor “a priori” ou no vazio. Matos (2001, p. 82) diz: “O professor faz-se 

na relação com o aluno”. Ainda neste sentido Freire (2006) ressalta: 

 

O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 
ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a 
repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-
se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e veredas, que 
ela os faz percorrer. Alguns desses caminhos e veredas, que a curiosidade 
às vezes quase virgem dos alunos percorre, estão grávidas de sugestões, 
de perguntas que não foram percebidas antes pelo ensinante. Mas agora, 
ao ensinar, não como burocrata da mente, mas reconstruindo os caminhos 
de sua curiosidade – razão por que seu corpo consciente, sensível, 
emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à sua ingenuidade e à 
sua criticidade – o ensinante que assim atua tem, no seu ensinar, um 
momento rico de seu aprender. O ensinante aprende primeiro a ensinar, 
mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é aprendido por estar sendo 
ensinado. (p. 27). 

 

Deste modo, é importante ao professor, assumir a atitude de avaliar e 

refazer continuamente a sua prática, na perspectiva de motivar, no aluno, a atitude 

de curiosidade, de crítica e de insubmissão. Nessa ação, na hipótese de Souza 
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(2004), estará o professor a contribuir com a construção da humanidade do ser 

humano, tendo em vista que, para esse educador pesquisador,  

 

Os conhecimentos adquiridos em quaisquer processos educativos, inclusive 
os escolares, podem ser úteis para o crescimento humano de todas as 
mulheres e de todos os homens em quaisquer quadrantes da terra. Por isso, 
os processos educativos, também os escolares, são direitos inalienáveis de 
todos os seres humanos. Os adolescentes, adultos, crianças e jovens 
aprendemos com os conflitos sociocognitivos gerados entre os saberes que 
cada um já possui e as informações recebidas, inclusive em sala de aula, 
mas também em todos e quaisquer ambientes sociais e educativos. (p. 19-
19) 

 

Na perspectiva de uma prática docente que expressa uma atitude 

humanizadora, Matos (2001, p. 77) lembra o que Freire já advertia: 

 

Educar exige bom senso e respeito pela autonomia do ser do educando, na 
totalidade do trabalho pedagógico desenvolvido. O educando é protagonista 
de seu próprio construir-se, é seu direito participar, ser ouvido, contribuir 
para a decisão dos caminhos e das estratégias. Isso requer conhecimento 
crítico deles, de sua realidade, seu contexto de vida. Exige ainda paciência 
e humildade. Daí porque a educação deve ser pensada como uma prática 
da liberdade que humaniza. 

 

No dia-a-dia do fazer docente, geralmente os professores são 

avaliados pelos alunos, como bons ou maus professores. Essa avaliação de algum 

modo tem a ver com o desenvolver da prática docente do professor, com a maneira 

como é estabelecida a relação educador e educando, com a qualidade do 

relacionamento estabelecido, com as atitudes manifestas pelo professor em sala de 

aula. A avaliação não diz respeito à personalidade do professor. A ação avaliativa 

dos alunos, diz sobre a forma como os docentes são considerados como 

professores. Freire (1996, p. 109) nesse sentido escreve: 

 

Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira 
como me percebem me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa 
de professor, aumenta em mim os cuidados com meu desempenho. [...] A 
percepção que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como 
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atuo, mas também de como o aluno entende como atuo. 
 

Compreendemos que, de certa maneira, as atitudes pedagógicas 

manifestas pelos professores, na sala de aula, estão relacionadas ao modo como 

eles, se vêem professor. Entendemos que ser professor implica ter a consciência de 

estar ensinando mais do que um conteúdo programático específico para cada série, 

ou ciclo de aprendizagem. O professor contribui para a formação de vidas. Contribui 

para humanizar ou desumanizar. 

Dessa forma, entendemos que, no convívio diário com os alunos o 

professor não deverá desconhecer a importância que tem a interação social17 que 

ele estabelece com cada aluno. Assim, ao interagir com eles, suas atitudes 

humanizadoras ou desumanizadoras são manifestas. A interação construtiva será 

aquela alicerçada em relações de caráter primário18; já que esse tipo de interação 

pressupõe e requer do professor prestar atenção direta ao que o aluno diz ou faz, 

haverá demonstração de interesse pela pessoa do aluno. São relações permeadas 

de afeto, de respeito de um sentimento de empatia entre os sujeitos. 

Partindo do pressuposto de que, cada detalhe da interação do 

professor é significativo para o aluno, a interação estabelecida no espaço 

pedagógico deverá contribuir para uma melhor aproximação entre os atores que o 

compõem. A distância social entre professor e aluno deverá ser cada vez menor. 

Pequenos gestos e expressões do professor deverão ser refletidos, ponderados; 

mesmo sendo considerados inexpressivos, esses podem ser expressivos, para o 

                                                 
17 É a ação social mutuamente orientada, de dois ou mais indivíduos em contato. Distingue-se da 
mera interestimulação em virtude de envolver significados e expectativas em relação às ações de 
outras pessoas. Podemos dizer que a interação é a reciprocidade de ações sociais (LAKATOS, 1990, 
p. 315). 
18 Supõem associação íntima, e nelas as sensações auditivas e visuais estão sempre presentes. As 
relações estabelecidas são informais, íntimas, intensas e possuem fins em si mesmas. Os indivíduos 
que pertencem a grupos onde predominam os contatos primários tendem a assumir o papel dos 
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aluno, Giddens (2004) ao abordar a questão da interação social e vida quotidiana 

ressalta que: 

 

Quando analisados detalhadamente, muitos aspectos aparentemente 
banais do nosso comportamento quotidiano acabam por ser aspectos 
importantes e complexos da interação social. Um exemplo é a 
contemplação – olhar fixamente para outras pessoas. Na maior parte das 
interações, o contato visual é relativamente fugaz. O olhar fixamente para 
uma pessoa pode ser entendido como um sinal de hostilidade ou, em 
algumas ocasiões, de amor (p. 103). 

 

Dessa sorte, entendemos também ser construtivo que a interação do 

professor seja de igual modo, com todos os alunos, independente de visão 

preconceituosa referente a credo, cor, posição social, parentesco, sexo ou 

desempenho de aprendizagem. Freire (1996, p. 40) alerta: “a prática preconceituosa 

de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega 

radicalmente a democracia”. 

Goffman (2001) ao abordar a complexidade do comportamento 

humano em sociedade e sua forma de manifestação diz: 

 

Quando um indivíduo chega à presença de outros, estes, geralmente, 
procuram obter informações a seu respeito ou trazem à baila a que já 
possuem. Estarão interessados na sua situação socioeconômica geral, no 
que pensa de si mesmo, na atitude a respeito deles, capacidade, confiança 
que merece, etc. Embora algumas destas informações pareçam ser 
procuradas quase como um fim em si mesmo, há comumente razões bem 
práticas para obtê-las. A informação a respeito do indivíduo serve para 
definir a situação, tornando outros capazes de conhecer antecipadamente o 
que ele espera deles e o que dele pode esperar. Assim informados, saberão 
que a melhor maneira de agir para dele obter uma resposta desejada. (p. 
11). 

 

Geralmente no cotidiano escolar, é comum aos professores, serem 

dadas informações acerca dos alunos com os quais eles irão trabalhar. Essas 

informações dadas pro ex-professores, coordenadores, acabam por influenciar a 

                                                                                                                                                         

grupos e compartilhar de suas emoções e preocupações (DELLA TORRE, 1989, p. 47) 
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atitude do professor, de tal maneira que ele passa a fazer juízo e previsões sobre a 

relação que estabelecerá com os futuros alunos. Formam atitudes. As informações 

prévias sobre os alunos são importantes, são úteis à prática docente do professor. 

Contudo, por haver no senso comum, uma clara compreensão de que as primeiras 

impressões são importantes, são as que ficam, será importante que os professores 

se empenhem no sentido de que tais informações não se constituam fontes de 

expectativas, podendo, em conseqüência incidir na qualidade da interação do 

professor com os alunos. 

É importante atentar para o que Goffman (2001) diz ao analisar as 

formas de representação que o homem utiliza para se mostrar aos seus 

semelhantes. Esse autor chama atenção para o fato de que ao nos apresentarmos 

aos outros, muitos fatos estão além do tempo e do lugar da interação ou 

dissimulados nela. A expressividade do indivíduo (sua capacidade de dar expressão) 

parece envolver duas espécies radicalmente diferentes de atividade significativa: a 

expressão que ele transmite e a expressão que omite. Quando o indivíduo se 

apresenta a outros, pode desejar que pensem bem dele, ou que eles pensem estar 

ele pensando muito bem deles, ou que percebam o que realmente sentem em 

relação a eles, ou que não cheguem a ter uma impressão definida; pode desejar 

assegurar harmonia suficiente para que a interação possa ser mantida, ou trapacear, 

confundi-los, induzi-los a erro, opor-se a eles ou insultá-los. Independentemente do 

objetivo, será do interesse dele regular a conduta dos outros, principalmente a 

maneira como o tratam (p. 12-13). 

Devido à importância que têm as interações sociais para os indivíduos, 

o professor que tem a perspectiva humanizadora da educação – professor 

progressista – deverá entender que a influência das suas atitudes pedagógicas na 
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vida dos alunos vai além da dimensão cognitiva, vai muito além de ensiná-los a ser 

habilidosos e competentes, poderá incidir no desenvolvimento emocional, social, 

ético e moral deles. Assim sendo, será construtivo em sua prática docente existirem 

ações no sentido da formação afetiva, ética e relacional dos alunos. O agir do 

professor poderá contribuir para que os alunos adquiram outros saberes essenciais 

à existência humana no mundo, por exemplo, aprender a preservar a natureza, a 

conviver harmoniosamente uns com os outros, a serem cada vez mais humanos. 

Humanização que se caracteriza na respeitabilidade da dignidade de ser humano. 

Freire (1987, p. 52) ressalta que: 

 

Os oprimidos nos vários momentos de sua liberdade precisam reconhecer-
se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A 
reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, erroneamente, 
dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser homem. 

 

Nesse processo de construção da humanidade dos alunos, na 

perspectiva de serem cada vez mais humanos, o professor se constitui elemento 

importante embora reconheçamos que ele não é, nem poderá ser tudo nesse 

processo. Por suas atitudes pedagógicas, porém influenciarão a vida dos alunos, 

entendemos ser relevante o empenho por criar situações pedagógicas que 

favoreçam a convivência na sala de aula, de maneira que todos se sintam parte 

integrante deste espaço, percebendo-se acolhidos, seguros, respeitados, instigados, 

gente, de modo que possam a vir constituir-se cada dia mais como humanos. Nesse 

sentido, será importante existirem na sala de aula, atitudes amorosas entre os 

alunos e professor face à relevância que tem o amor para a existência de uma 

convivência salutar entre os homens. Sobre a convivência entre os indivíduos, 

Maturana (1999) defende a seguinte tese: 
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Sem aceitação e respeito por si mesmo não se pode aceitar e respeitar o 
outro, e sem aceitar o outro como legítimo outro na convivência, não há 
fenômeno social. O ato de educar se constitui no processo em que a criança 
ou o adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 
espontaneamente, de maneira que seu modo de viver com o outro se faz 
progressivamente mais congruente com o outro no espaço da convivência. 
(MATURANA apud SOUZA, 1999, p. 81). 

 

Entendemos também que as atitudes pedagógicas dos professores na 

sala de aula no agir e reagir com os educandos devam ser consideradas pelo que 

pontua Morales (2000): 

 

Pensar na sala de aula como lugar de relação pode abrir para nós um 
horizonte de possibilidades, inclusive didáticas. [...] o modo como se dá a 
nossa relação com os alunos pode e deve incidir positivamente tanto no 
aprendizado deles, e não só das matérias que damos, como em nossa 
própria satisfação pessoal e profissional, porque nossa relação como os 
alunos deve ser considerada uma relação profissional (p. 9-10). 

 

Nesse sentido o professor deverá colocar-se atento para o fato de que 

mesmo havendo situações na sala de aula em que a convivência com o aluno seja 

difícil, a atenção e tratamento adequados deverão existir como uma demonstração 

de aceitação da genuína existência e crença na possibilidade de construção da sua 

humanidade. Para tanto deverá ajudar a cada aluno a descobrir sua capacidade, seu 

potencial, a se superar, pois a satisfação com as conquistas próprias quase sempre 

resulta em auto-estima para o aluno. A sala de aula poderá se constituir num espaço 

em que os alunos aprendem a ser valorosos e poderão aprender lições positivas que 

os capacitem para se oporem às possíveis lições negativas que venham aprender 

fora desse espaço educativo. O olhar cuidadoso e o apoio amoroso do educador 

poderão constituir-se em um fundamento primordial no processo de construção da 

humanidade do aluno, uma vez que segundo Souza (2004) essa é uma 

possibilidade da educação. 

Cabe ainda à ação educativa para humanização a compreensão do 
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professor no sentido de que seus alunos estão aprendendo, estão-se 

desenvolvendo, humanizando-se. Assim sendo, deverá nutrir e revelar atitudes como 

a paciência, o humor, a temperança, a humildade; pois, inúmeras vezes durante o 

dia, ele se depara com a escolha no sentido de valorizar ou humilhar, desrespeitar 

ou promover. Nessas situações, poderá ser um guia zeloso, criando situações de 

aprendizagem diferenciadas de modo a atingir todos os tipos de inteligência19 que os 

alunos têm: verbal, lógica, visual, corporal, musical, interpessoal. Ao agir assim, o 

professor, poderá contemplar e respeitar a singularidade de cada aluno com seus 

talentos variados, suas diferentes bagagens culturais, como parte da rica diversidade 

que compõe a sala de aula. 

Como pessoa participante do processo de humanização dos alunos, 

caberá contribuir para estimulá-los a participar efetivamente no processo de 

aprendizagem e humanização. Atuar para que eles percebam que podem fazer 

diferença no mundo, pois, o mundo poderá ser melhor por causa da existência 

deles. Nesse sentido, será construtivo que o professor acredite sempre no potencial 

ilimitado do ser humano, e que a mudança é possível, pois o mundo não é, está 

sendo, e para ser melhor a educação poderá ser um fator preponderante. 

Conforme alguns estudiosos citados neste estudo, as atitudes de uma 

pessoa são formadas durante o seu processo de socialização, surgindo em 

atendimento a certas funções, sendo conseqüentes de características individuais de 

personalidade e, também decorrentes de processos comuns de aprendizagem, de 

                                                 
19 A teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner parece ser uma alternativa para o conceito 
de inteligência como uma capacidade inata geral e única, que permite aos indivíduos uma 
performance, maior ou menor, em qualquer área de atuação. Sua insatisfação com a idéia de QI e 
com visões unitárias de inteligência, que focalizaram sobretudo as habilidades importantes para o 
sucesso escolar, levou Gardner a redefinir inteligência à luz das origens biológicas da habilidade para 
resolver problemas. Através da avaliação das atuações de diferentes profissionais em diversas 
culturas, e do repertório de habilidades dos seres humanos na busca de soluções, culturalmente 
apropriadas, para eventualmente chegar às inteligências que deram origem a tais realizações. 
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ressocialização. Assim sendo, será relevante que as atitudes pedagógicas do 

professor sejam voltadas para fomentar o desenvolvimento humano de seu alunado. 

Nessa perspectiva compreendemos ser construtivo no seu agir docente, instigar, 

problematizar, debater, ouvir, incentivar a curiosidade e o pensamento crítico dos 

alunos. Faz-se mister ao professor, cultivar algumas atitudes, amorosidade, 

competência, respeito, compromisso, alegria atitudes importantes no ato de 

educar/educando-se. Atitudes pedagógicas, portanto, caracterizam-se no 

comportamento manifesto pelo professor na sala de aula que contribui para a 

construção da humanidade do ser humano. 

 

 

1.2.1 – Tipologia de Atitudes Pedagógicas 

 

Diante do que até aqui abordamos sobre atitudes pedagógicas, 

compreendemos existirem vários tipos de atitudes que são manifestas por 

professores na sala de aula, isso em decorrência de fatores pessoais, profissionais, 

sociais, numa palavra, culturais. 

As constantes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais 

que ocorrem na sociedade fazem com que as tradicionais instituições de 

socialização sejam questionadas. Enfrentem crises. 

Entendemos que a educação não seja algo que se possa remeter 

apenas à formação recebida na instituição escolar, assim como também 

entendemos que a crise enfrentada pela escola ao longo da sua história não possa 

                                                                                                                                                         

Gardner identificou as inteligências lingüísticas, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica, 
interpessoal, intrapessoal. 
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ser considerada pela sociedade como responsável pelas mazelas sociais que hoje 

nos atingem. A despeito da crise que sofre essa instituição, ela continua sendo um 

dos principais agentes de socialização dos indivíduos. Souza (2004) afirma que: 

 

nas crises orgânicas são formuladas as pedagogias, elas emergem 
necessariamente de acordo com os interesses das classes contendoras. 
Seus formuladores as anunciam segundo seus compromissos de classe. 
As pedagogias são resultados da atividade reflexiva que incide sobre a 
educação enquanto mediadora do contexto social. São teorias das relações 
classe versus homem ou mais genericamente sociedade versus homem e 
da formação do homem apto a determinadas relações sociais (p. 97). 

 

Arroyo (2004, p. 10) voltando seu olhar sobre as mudanças na 

pedagogia pontua que: “ao longo da história sempre que os educandos mudaram, a 

pedagogia e a docência foram tensionadas”. 

Ainda a esse respeito, Libâneo (1998, p. 19) declara que: 

 

A prática escolar, assim, tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que 
configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e, 
conseqüentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, 
aprendizagens, relação professor-aluno, técnicas pedagógicas etc. 

 

Por certo, as tensões e crises existentes na sociedade são de algum 

modo positivas, uma vez que acabam por provocar a escola a pensar novas formas 

de educar, contribuem assim, para o surgimento de novos paradigmas educacionais. 

Isso porque de alguma maneira mobilizam professores a refletir e buscar alternativas 

de ensino, originando nesse movimento novas tendências pedagógicas que, por 

conseguinte, possibilitarão o surgimento de novas atitudes pedagógicas nos 

professores. É de certo modo compreensível que certas atitudes pedagógicas do 

docente tenham a sua gênese na cultura escolar, nas tendências pedagógicas 

existentes em cada fase da história da Pedagogia. Cada tendência pedagógica 

implica nova postura do professor, novas atitudes, novos modos de se comportar, 
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atitudes que o professor assume frente ao conhecimento científico e ao popular nas 

relações com os alunos de forma a vir agir de acordo com as tendências 

pedagógicas que assume. 

É natural que cada professor tenha a sua forma ou maneira própria de 

ser professor, maneira de ser essa resultante de fatores que constituíram sua 

história de vida pessoal e profissional, na qual o mundo da escola tem a sua 

influência, pois esse não é alheio ao desenvolvimento ou à modificação de atitudes. 

Não obstante a singularidade de ser e agir de cada professor, alguns tipos de 

atitudes pedagógica independentemente da tendência pedagógica que o professor 

abrace deveriam ser manifestas na sala de aula, face a relevância que exercem no 

processo de humanização dos alunos. Essa preponderantemente será uma atitude 

ética. 

Segundo Masip (2002, p. 19): ética provém do adjetivo grego ethikós, 

é, ón que significa “conforme aos costumes”. A ética é a parte da Filosofia que 

aborda o comportamento humano, seus anseios, desejos, vontades, e as normas 

que ao longo dos tempos foram sendo instituídas por grupos e comunidades. Para 

Chauí (1995, p. 345): “ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais 

de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a 

conduta de seus membros”. 

Ética ainda pode ser entendida como a atitude de reflexão sobre as 

condutas que visam à convivência societária. Desta maneira, na convivência com os 

alunos, o professor deverá perceber que existem atitudes suas que podem ser 

manifestas porque trazem benefícios, isto é podem contribuir para a humanização 

dos educandos e evitar aquelas que prejudicam, desumanizam. 

A atitude ética do professor na sala de aula é importante, pois, como 
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afirma Freire (1996, p. 37) “a ética se torna inevitável e sua transgressão possível é 

um desvalor, jamais uma virtude, não é possível pensar os seres humanos longe, 

sequer, da ética, quanto mais fora dela”. A ética é um distintivo da natureza humana, 

por isso é atitude que não se pode separar da prática docente. Assim sendo, será 

construtivo que o professor no agir e reagir com os alunos, até mesmo nas 

exortações a eles direcionadas, sejam corporificadas por posturas éticas, é 

importante que o professor se coloque sempre como sujeito ético na sala de aula em 

toda e qualquer situação. Com todo e qualquer aluno. Nesse sentido, Freire (1987) 

ensina: 

 

A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação 
discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por essa ética inseparável 
da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens, ou 
com adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-
la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas 
relações com eles (p 17). 

 

Aperfeiçoar o que é bom requer sensibilidade, sabedoria e uma postura 

de constante avaliação, haja vista que a vida em comum talvez seja o maior desafio 

enfrentado pelos humanos. A convivência na sala de aula por vezes gera tensões, 

mal-entendidos, invejas e o desejo de “vingança”. Um educador que cultive uma 

atitude ética provavelmente empenhar-se-á, para o triunfo da paz, no recinto da sala 

de aula. Nesse sentido, procurará estabelecer um clima de concórdia, neutralizando 

comportamentos negativos: rixas, lamentações, queixas e acusações estéreis. 

Situações que revelem desrespeito por qualquer um dos componentes do espaço 

pedagógico. Freire (1996) alerta que ensinar exige, estética e ética pois: 

 

Estar longe ou pior fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma 
transgressão. È por isso que transformar a experiência educativa em puro 
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano 
no exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do 
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ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação 
moral do educando. Formação ética ao lado da estética. (p. 35-36). 

 

Uma atitude ética do educador poderá ser evidenciada aos alunos por 

ações como investir, continuamente, na própria formação, de modo a ser 

competente no ensinar; comunicar-se com amabilidade com os alunos, ser pontual e 

assíduo às aulas, respeitar cada aluno, ser atencioso para com todos e em especial 

com os alunos que demonstram maior dificuldade de aprendizagem, evitar toda sorte 

de preconceito, empenhar-se constantemente para manter a unidade do grupo 

classe, usar critérios construtivos de avaliação, procurar manter contato com as 

famílias dos alunos, dentre tantas outras. 

Vivemos atualmente uma crise ética, uma crise de sentido. O problema 

ético – ou crise do sentido ético – está intrinsecamente relacionado à corrosão de 

valores na nossa sociedade. O que é antiético está passando a ser ético, e o 

propriamente ético está sendo banalizado. Corremos o risco de não mais termos 

referenciais, pois tudo nos aparece ou nos é imposto como algo pragmático e 

efêmero. Relativizam-se comportamentos, usos, costumes. Torna-se cada vez mais 

difícil para a maioria da humanidade saber o que é certo e o que é errado. Criou-se 

um abismo entre a economia e a ética. O ser humano passou a depender de uma 

ética notoriamente marginal, exclusivista. Mais do que isso: o ser humano no dia-a-

dia passa a adotar estratégias desumanizantes e utilitaristas. Para os que não 

comungam desse ideal restá-lhes a exclusão. 

Nesse sentido é pertinente a colocação de Boff (2003) ao afirmar que o 

obscurecimento do horizonte ético produz insegurança à vida, em face a tensão nas 

relações sociais que tendem a se organizar em torno do direito e da justiça. Esse 

fato é agravado cada vez mais devido à lógica dominante da economia e do 

mercado regida pela competição, que cria oposições e exclusões, e não pela 
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cooperação que harmoniza e inclui os seres humanos. 

Esse autor aponta duas fontes históricas que orientaram e orientam a 

ética: a religião e a razão. Para ele, as religiões continuam sendo os nichos de valor 

privilegiados para a maioria da humanidade, os pontos comuns entre elas permitem 

elaborar um consenso ético mínimo capaz de manter unida a humanidade e 

preservar o meio ambiente indispensável à vida. Por outro lado, a razão crítica 

desde que surgiu, quase simultaneamente em todas as culturas mundiais no século 

VI a.C., buscou estatuir códigos éticos universalmente válidos. A fundamentação 

racional da ética e da moral constituiu um grande esforço do pensamento humano 

desde os filósofos gregos – Sócrates, Platão, Aristóteles – a alguns filósofos dos 

nossos dias. 

Boff destaca que esses dois paradigmas não são invalidados pela crise 

atual, contudo necessitam ser enriquecidos se desejarmos fazer frente às demandas 

éticas que nos apresenta o mundo globalizado, Nesse sentido, ele aponta a 

afetividade, considerando que a ética dela emerge, pois na raiz de tudo está a 

paixão (pathos) e não a razão (logos). Não obstante, é necessário uma dialética 

entre paixão e razão. Se a razão reprimir a paixão, triunfará a rigidez, a tirania da 

ordem e a ética utilitária. Se a paixão dispensar a razão vigorará a ética hedonista, 

do puro prazer. Havendo um equilíbrio entre razão e paixão, brotarão as duas forças 

que sustentam uma ética promissora: a ternura e o vigor. A ternura é o cuidado 

demonstrado para com o outro, o gesto amoroso que protege e produz paz. O vigor 

abre caminhos, supera obstáculos e transforma sonhos em realidade. Ternura e 

vigor, contribuem para a formação de personalidades integradas, supera as 

contradições possibilitando uma vivência pacífica e solidária entre os homens e as 

mulheres do mundo (p. 27-32). 
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Assim sendo, compreendemos que, para não contemplarmos o 

comprometimento da vida coletiva no mundo, seria interessante observarmos o que 

diz Rodrigues (2001): 

 

O ser humano, por não receber qualquer determinação por natureza, pode 
construir o seu modo de vida tendo por base a liberdade da vontade, a 
autonomia para organizar os modos de existência e a responsabilidade pela 
direção de suas ações essa característica do ser humano constitui o 
fundamento da formação do sujeito ético. Este deve ser o objetivo 
fundamental da educação, ao qual devem ser submetidas toda e qualquer 
prática educativa, aí incluídas as escolares (p. 232-233). 

 

Ao estar possuído/vivendo uma atitude ética o professor possivelmente 

poderá manifestá-la de diversas maneiras que poderão facilitar a construção da 

humanidade dos alunos e a sua própria. Entre outras formas, manifestar-se-á pelo 

diálogo na sala de aula, tal postura sempre deverá existir na relação professor–aluno 

por entendermos que sem diálogo, dificilmente o aluno se humanizará. É na relação 

dialógica, que se constitui a educação humanizadora e corporifica a atitude ética. O 

diálogo é elemento fundante da prática pedagógica democrática, na concepção 

freireana. Diálogo nutrido no amor, na humildade, na esperança, na fé, na confiança 

e no respeito do educador e educando. Segundo Vasconcellos (2000). 

 

Um relacionamento novo na construção de uma coletividade só se fará pelo 
diálogo franco; muitas vezes temos medo deste diálogo, pois poderão 
aparecer contradições com as quais não gostaríamos de lidar. Por mais 
difícil que possa ser, este tipo de diálogo é muito importante, pois estas 
contradições podem emergir e fica mais fácil, tanto para a classe, como 
para o professor, trabalhar com elas. Dessa forma, possibilita-se um 
relacionamento menos estereotipado e alienado, abrindo-se espaço para 
efetiva construção humana (p. 76). 

 

A relação dialógica se manifesta, ou seja, poderá ser observável no 

respeito que o educador dispensa aos educandos, não somente como indivíduos 

inconclusos, mas também enquanto expressão de uma prática social. Uma relação 
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dialógica não exime o docente de qualquer autoridade; livra-o do autoritarismo. 

Significa ter a capacidade de construir o conhecimento, conjuntamente com os 

alunos de forma ordeira, prazerosa e responsável. Vasconcellos (200) afirma que a 

relação dialógica: 

 

É fundamental para a superação dos problemas de disciplina. O professor 
deve tratar o aluno como ser humano, ou seja, acreditar na sua 
racionalidade: procurar fazê-lo refletir sobre o que está acontecendo, ajudá-
lo a compreender as causas de seu comportamento, comprometendo-se 
mais em colaborar com o aluno, do que em “calá-lo” para poder “cumprir o 
programa” (91). 

 

Professores éticos são verdadeiros líderes, manifestam a autoridade ao 

interagirem com os alunos no exercício da prática docente, autoridade observável na 

forma disciplinada como orientam os alunos, na medida em que respeitam sua 

liberdade enquanto seres inconclusos, sem, no entanto permitir que a indisciplina de 

uma liberdade mal centrada desestruture o contexto da sala de aula, podendo 

inviabilizar a construção da humanidade dos alunos. Para Vasconcellos (2000): 

 

A educação, no seu verdadeiro sentido, não se faz, sem autoridade, pois o 
educando precisa do referencial do educador a fim de ter base para a 
construção do seu. Muitas vezes, o professor não consegue disciplina 
porque não tem autoridade diante dos alunos, [...] o professor precisa 
exercer sua autoridade nos domínios: 
Intelectual – ser capaz de refletir, não ser dogmático, nem fechado; ser 
capaz de rever os pontos de vista; demonstrar inteligência no trato com a 
realidade, aprender seu movimento, ir além do senso comum; 
Ético – ter princípios, estabelecer parâmetros e ser coerente; revelar senso 
de justiça; apresentar traços de firmeza de caráter; ter compromisso com o 
bem comum; 
Profissional – ser competente, ter domínio da matéria e da metodologia de 
trabalho; empregar com segurança os conceitos e técnicas; ser interessado; 
demonstrar ânimo no que faz; preparar muito bem suas aulas; estar 
atualizado; 
Humano – ser capaz de perceber e respeitar o outro como pessoa (p. 44-
45).  

 

O humano é ético, é intelectual e profissionalmente competente. Por 

isso, capaz de autoridade sem autoritarismo. 
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Entendemos autoridade do professor como a possibilidade de que uma 

ordem ou um comando específico seu seja obedecido. Constitui-se na capacidade 

de o professor ser autor dos próprios atos, isto é, consciente dos mesmos, dos seus 

significados, das suas implicações e do alcance e resultados. Autoridade é um valor, 

pois que é garantia da liberdade, a autoridade do professor é inerente à sua função, 

não torna os alunos inferiores. Autoridade tem a ver com liderança, entendendo-se 

que líder é aquele que se propõe e é aceito. Para Luna (1991 apud Vasconcellos, 

2000, p. 45), o professor que tem autoridade, 

 

É aquele que deixa transparecer as razões pelas quais a exerce: não por 
prazer, não por capricho, nem mesmo por interesses pessoais, mas por um 
compromisso genuíno com o processo pedagógico, ou seja, com a 
construção de sujeitos que, conhecendo a realidade, disponham-se a 
modificá-la em consonância com um projeto comum. 

 

Compreendemos que a autoridade demonstrada pelo educador, 

percebida e acatada pelos alunos facilita a construção e apropriação do 

conhecimento, posto que esse nasce do diálogo entre todos que compõem a sala de 

aula, ante uma postura humilde que o professor assume ao ensinar aprendendo que 

poderá garantir o direito de ser de todos que compõem o espaço pedagógico. 

Autoridade do professor deverá ser assentada em sua competência profissional, 

seus valores éticos, morais e políticos. 

O professor ao exercer sua autoridade deverá valorizar a iniciativa, a 

liberdade, proporcionar a participação dos alunos nas aulas, o senso de 

organização, responsabilidade, tomada de decisões, resoluções de problemas e 

conflitos. A liberdade do aluno combina em proporções variadas, com a atitude de 

autoridade do professor. Freire (1996, p. 117) a esse respeito declara: “liberdade 

amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face 
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da autoridade dos pais, do professor, do Estado”. 

Nem sempre a autoridade do professor esteve presente no debate 

educacional; hoje podemos observar um número considerável de estudos que 

abordam esta temática a exemplo: Furlani (1991), Almeida (1995) Villa (1998), e 

Monteiro (2002). Talvez a freqüência de estudos sobre a autoridade do professor 

justifique-se por ser entendida como um dos elementos necessários à prática 

educativa pois a sua falta, afeta consideravelmente a atuação do professor e a 

aprendizagem do aluno. 

Tomando por base os argumentos de Arendt sobre autoridade Monteiro 

(2002) diz: 

 

A crise de autoridade do professor tem suas raízes na política, tendo sido 
propalada para a esfera pré-política. A concepção de autoridade proposta 
por Arendt. Implica a relação entre política, cultura e educação. Política, 
porque é na política onde se encontram aqueles a quem irá ser destinado a 
dar continuidade ao mundo; a cultura, porque é nela que se manifestam as 
Ações e Palavras dos homens, como sinais da humanidade. Assim a 
autoridade do professor reside na sua atitude perante as crianças em 
relação ao mundo (cultura e política) (p. 164). 

 

Para esse autor, a autoridade do professor está na posição e na 

responsabilidade que a escola assume ao ser referência do mundo, seja na 

organização e na administração do processo pedagógico e em toda a sua dinâmica, 

ou seja, principalmente, na estruturação e construção do saber escolar e na relação 

com a esfera política, da qual o professor é a autoridade imediata de todo processo. 

Outra dimensão da atitude ética, além do diálogo e da autoridade e 

que de alguma maneira a concretiza é o respeito. Esse se manifestará na sala de 

aula no agir e reagir do professor com os alunos. Professores que vivenciam a ética 

em sua prática docente, manifestam respeito pelo aluno, pela sua imcompletude, 

pelos seus saberes, pela sua autonomia e liberdade relativas. 
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Tardeli (2003) ao desenvolver estudo sobre o respeito na sala de aula, 

considera-o baseado em sentimentos, e o apresenta em quatro sentidos: Uma 

atitude de respeito associada á submissão, derivada de sentimentos como o medo, 

inferioridade. É o caso de quem respeita alguém por esse ter mais poder. Atitude de 

respeito associada a valores presentes na socialização e na aprendizagem que se 

dão no interior das instituições sociais, tais como a escola; atitude de respeito 

tomando como referência o princípio da dignidade, toda pessoa é digna e 

merecedora de respeito de seus semelhantes; por fim o respeito na realização do 

diálogo como instrumento de cooperação, no seu significado mais amplo, quando se 

realiza como respeito mútuo, expresso nas relações dialógicas. 

Afirma a autora que para a cooperação ocorrer, efetivamente, é 

necessário que os sujeitos envolvidos aprendam a fazer contrato, a comprometer-se 

com o grupo, relacionar-se de forma recíproca e, sobretudo, exercitar sua expressão 

verbal, bem como o saber escutar (p. 49). 

A falta de respeito que professores reclamam dos alunos sejam quais 

forem as causas apontadas por eles talvez possa ser superada se o professor tiver 

uma atitude respeitosa ao ser do educando; seu apelo à responsabilidade do aluno 

poderá contribuir para que ele se torne sujeito real, vinculado à realidade de seu 

tempo capaz de realizar seus deveres e usufruir dos seus direitos de aluno. 

É papel do educador no processo de ensino orientar (apontar) as 

atitudes que revelam (demonstram) perspectivas desumanizadoras ou não – adverti-

lo ou parabenizá-lo, no processo de aprendizagem. 

É relevante que o professor no exercício do seu papel, busque 

respeitar a autonomia, a dignidade, os saberes, a curiosidade, a inconclusão do 

educando. Freire (1996) advoga que o respeito é um imperativo ético e não um 
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favor. Relacionado à ética, o tema respeito tem sido discutido, ressaltado em 

ambientes escolares, algumas vezes a falta de respeito tem sido apresentada pelos 

docentes como fator impeditivo a uma convivência amistosa no interior da sala de 

aula. 

O professor que, numa atitude de respeito ao aluno consegue 

ultrapassar a função de simplesmente ensinar conteúdos programáticos, desafia o 

aluno a um estilo de vida que o enobrece. Com certeza, esse professor marcará 

positivamente a vida do aluno, será lembrado por ele com respeito, como aquele que 

contribuiu para que o mesmo se tornasse, humano. 

Mesmo que, em muitas vezes, no exercício da sua prática docente o 

professor necessite ser tolerante com certas atitudes dos alunos, não significa ser 

permissivo, perder o respeito. O saber agir tolerantemente significa entender o que 

Freire (2006) diz: 

 

Ser tolerante não é ser conivente com o intolerável, não é acobertar o 
desrespeito, não é amaciar o agressor, disfarçá-lo. A tolerância é a virtude 
que nos ensina a conviver com o diferente. A aprender com o diferente, a 
respeitar o diferente. [...] o ato de tolerar implica o clima de 
estabelecimentos de limites, de princípios a serem respeitados. Por isso 
tolerância não é convivência com o intolerável (p. 59). 

 

Freire (1995) nos desafia: 

 

Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 
educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática, 
na reflexão sobre a prática. O fundamental é desafiar os alunos a perceber 
que aprender os conteúdos que lhes são ensinados implica que os aprenda 
como objeto de conhecimento. Não é descrever o conceito dos conteúdos 
mas desvelá-los para que os alunos assumam diante deles a curiosidade 
radical de quem busca e de quem quer conhecer (58-59). 

 

Assim sendo, não nos parece permitido ao educador progressista, 

ético, furtar-se de cultivar ou ainda desconhecer a relevância de certas atitudes 
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pedagógicas em face da responsabilidade de humanizar os indivíduos para uma 

vivência em sociedade. A influência que exerce na construção da humanidade ou 

desumanidade do ser do educando, requer dos educadores um refletir constante 

sobre a própria prática. 

Uma outra dimensão da atitude ética do professor em seu fazer 

pedagógico é a coerência. Não é uma atitude desejável ao professor o 

descompasso entre o que ele diz e o que ele faz. Um professor que se assume 

como ético descarta o velho e conhecido conselho: faça o que eu digo, mas não faça 

o que eu faço. Essa atitude não contribui para a humanização dos alunos. A atitude 

que produz um descompasso entre o que o professor diz e o que ele faz é, enquanto 

prática educativa, desastrosa na concepção de Freire (2006), porque diante da 

contradição entre o fazer e dizer, o educando tende a não acreditar e não aceitar o 

que o educador diz. Essa atitude corrói, desgasta o perfil do educador que ele 

mesmo vai fazendo de si e revelando aos alunos. “Ensinar exige corporificação das 

palavras pelo exemplo” exorta (FREIRE, 1996, p. 38). Nesse sentido, o educador 

deverá ser aquele que ensina pelo próprio exemplo. Geralmente os alunos tendem a 

ter, no professor um modelo de vida. Daí a importância e responsabilidade que esse 

deverá ter no agir e reagir com os alunos. As ações do professor podem falar mais 

alto que as suas próprias palavras. Um aluno que tenha um professor cujas atitudes 

sejam coerentes com o que ele diz, poderá adquirir além do conhecimento, uma 

atitude de ser e viver eticamente no mundo. 

Como vemos, as atitudes dos professores são importantes e relevantes 

na construção da humanidade ou desumanidade dos educandos; daí entendermos 

que no agir e reagir com eles o professor a despeito de qualquer sentimento que 

nutra pelos alunos, não lhe é permitido manifestar atitudes que comprometam o 
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processo de construção da humanidade dos educandos. O bom senso, o respeito à 

ética, deverá nortear as suas atitudes pedagógicas na sala de aula. 

Dessa maneira, é que a sala de aula deverá ser considerada como um 

espaço de possibilidades, relações. Morales (2000), a esse respeito pontua, 

repitamos:  

 

Pensar na sala de aula como lugar de relação pode abrir para nós um 
horizonte de possibilidades, inclusive didáticas (...) O modo como se dá a 
nossa relação com os alunos pode e deve incidir positivamente tanto no 
aprendizado deles, e não só das matérias que damos, como em nossa 
própria satisfação pessoal e profissional, porque nossa relação com os 
alunos deve ser considerada uma relação profissional (p. 9-10). 

 

A despeito de ser importante que o professor manifeste atitudes éticas 

humanizadoras, como as que expomos, sabemos que outras atitudes são reveladas 

pelos professores em sua convivência com os alunos. 

Geralmente, quando o professor no seu agir e reagir com os alunos na 

sala de aula não consegue superar a tensão entre a autoridade e liberdade, ele 

tende a manifestar atitude autoritária. Autoritarismo é exacerbação da autoridade. 

Nega a ética. O autoritarismo é diferente da autoridade, pois a atitude autoritária 

corresponde a uma ação centralizada no professor e não em idéias e na 

competência para implementá-las de comum acordo com os educando. 

Freire (1996) assim se expressa sobre o autoritarismo: 

 

O autoritarismo e a licenciosidade são rupturas do equilíbrio tenso entre 
autoridade e liberdade. O autoritarismo é a ruptura em favor da autoridade 
contra a liberdade e a licenciosidade, a ruptura em favor da liberdade contra 
a autoridade. Autoritarismo e licenciosidade são formas indisciplinadas de 
comportamento que negam o que venho chamando a vocação ontológica 
do ser humano (p. 99). 

 

Tendo atitude autoritária, o professor age como um chefe, ele dita 
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ordens, a sua atuação com os alunos é tensa. Agem sempre na perspectiva de 

controle do comportamento dos alunos, por temer que a indisciplina se instale na 

sala de aula. Desconhece-os como seres de relação, incompletos e inacabados, A 

postura autoritária do professor impossibilita o diálogo, a troca de conhecimento. O 

autoritarismo anula o professor democrático, progressista, ético, posto que a prática 

docente do professor autoritário concretiza-se em transmissão de conhecimentos, 

opacizando a criatividade do aluno. Este parece desconhecer o que Matos (2001) 

afirma: 

 

O educando é protagonista de seu próprio construí-se, é seu direito 
participar, ser ouvido, contribuir para a decisão dos caminhos e das 
estratégias. Isso requer conhecimento crítico deles, de sua realidade, seu 
contexto de vida. Exige, ainda, paciência e humildade. Daí porque a 
educação deve ser pensada como uma prática para a liberdade que 
humaniza (p. 77). 

 

Muitas vezes, em nome do “bom comportamento” do aluno, da 

“decência” e da “ordem” na sala de aula, a interação, entre professor-aluno, torna-se 

secundária, professor e alunos mostram de certa maneira ter consciência mútua da 

presença um do outro, mas nada fazem, ou não há interesse no sentido de diminuir 

a distância social entre eles. A aproximação, o interesse mútuo constituem-se numa 

forma de perda de respeito, é provocativa de indisciplina na perspectiva do professor 

que nutre atitude autoritária em relação aos alunos. Freire (1996, p. 109) alerta: “Se 

a minha opção é democrática, progressista, não posso ter uma prática reacionária, 

autoritária, elitista”. 

Um outro tipo de atitude pedagógica manifesta por professores na 

prática docente, é a atitude de indiferença. O professor que assume atitude de 

indiferença no seu agir e reagir com os alunos no espaço pedagógico, não age 

porque não sabe agir ou por ser incapaz, certamente ele sabe como e quando agir. 
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Mas se nega a agir, falta-lhe ética e o bom senso. Freire (1996) diz: 

 

A vigilância do meu bom senso tem uma importância enorme na avaliação 
que, a todo instante, devo fazer da minha prática. [...] é o meu bom senso 
que me adverte de que exercer a minha autoridade de professor na classe, 
tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando 
a produção individual e coletiva do grupo não é sinal de autoritarismo da 
minha parte. É a minha autoridade cumprindo com o seu dever (p. 67-68). 

 

Ao professor indiferente o que acontece ou deixa de acontecer aos 

alunos não o toca, nada o atinge: se o aluno aprende, ótimo, se não aprende pouco 

importa, coloca-se na sala de aula quase como uma formalidade. Não há por parte 

dele um sério compromisso com a humanização dos alunos, parece não haver 

interesse em conhecer a história de vida, o ambiente sócio cultural, anseios e 

frustrações que tanto tocam o processo de construção da humanidade dos alunos. A 

indiferença é uma das piores atitudes que um educador pode demonstrar. 

Raramente um aluno poderá humanizar-se com um professor assim. 

A prática de um professor de atitude indiferente não demonstra esforço 

e empenho no trato do conhecimento, tão pouco na maneira de problematizá-los 

com os alunos. Por vezes, a atitude de indiferença do professor em relação aos 

alunos é percebível na falta de interesse, cuidado e desejo do educador em 

sensibilizar e incentivar a participação do aluno na busca de uma aprendizagem no 

sentido da construção de sua humanidade. A ausência de diálogo se constitui um 

forte indicativo de uma atitude de indiferença. 

Souza (2001), ao abordar a necessidade da percepção da diversidade 

cultural nas práticas pedagógicas, destaca que: 

 

São necessárias a percepção, compreensão, interpretação e consideração 
das especificidades dos contextos históricos culturais (das diferenças 
culturais) nas práticas pedagógicas, tanto dos alunos e das comunidades 
como da própria escola, enquanto instituição social histórica. Isso deve 
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ocorrer a fim de que, confrontando essas particularidades com os 
conhecimentos científicos e técnicos que o educador deve proporcionar aos 
educandos, possam ser elas transfiguradas no processo de formação 
humana dos educandos. Talvez seja essa a maior, a mais complexa e 
ambígua das exigências do fazer educativo, sobretudo se o desejo é 
transformar essas singularidades em um dos pólos dos conteúdos 
curriculares a serem objeto de estudo nos processos educativos (p. 114-
115). 

 

Em geral é o professor quem dá início ao processo interativo na sala de 

aula. A reciprocidade da ação por parte dos alunos influi diretamente no 

comportamento do professor, reforçando e determinando o tipo de relação que será 

mantida entre eles – primária ou secundária. Estudos como o de Rosenthal (1983) e 

o de Harris e Rosenthal (1986) apontam que, de acordo com as expectativas que o 

professor tem em relação a determinados alunos ele manifesta tratamento 

diferenciado a alguns alunos, demonstram interesse e empenho para que eles 

aprendam e obtenham sucesso na vida acadêmica; outros, porém, passam 

despercebidos da atenção dos professores que agem indiferentemente. 

Desta maneira, se as expectativas do professor sobre alguns alunos se 

traduzem em atitudes que os orientam e estimulam despertando interesse, assim 

sendo, de alguma forma é importante que o professor manifeste interesse por todos 

os alunos que compõem a sala de aula, revelando atitude ética e respeito à 

idiossincrasia de cada uma. Em relação a isso Vasconcellos (2000) ensina: 

 

O professor deve dirigir-se a todos na sala de aula, procurando não 
demonstrar preferências. Muitos professores costumam se deixar levar por 
solicitações que não são significativas para toda a classe, mas apenas a um 
pequeno grupo e até a um só aluno. Não há que perder de vista nunca que 
o trabalho coletivo e a partir dele dar respostas às diferentes solicitações (às 
vezes até fora da sala de aula), evitando sempre que uma só se imponha às 
outras, mesmo que partindo dos mais brilhantes alunos (p. 85). 

 

A atitude de indiferença expressa pelo professor por determinadas 

turmas pode nascer dos primeiros contatos, ou mesmo antes desses. Nesse sentido, 
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é fundamental que a interação professor-aluno deva ser levada em consideração 

desde o primeiro encontro, pois que, a partir do primeiro contato estabelecido entre 

eles, pode nascer essa atitude de indiferença em face ao sentimento de simpatia ou 

antipatia que pode surgir, podendo esse sentimento afetar futuras relações, 

tornando-as conflituosas ou harmoniosas. Isso porque, tanto a simpatia quanto a 

antipatia compõem processos interativos relevantes. 

Nessa perspectiva Leite (1997) nos adverte: 

 

Quando temos “simpatia” por uma pessoa, tendemos a interpretar 
favoravelmente o seu comportamento, a agir de acordo com essa 
interpretação. Esse processo, por sua vez, provoca comportamentos que 
tendem a acentuar a relação simpática, e por isso as relações amistosas, 
uma vez estabelecidas tendem a acentuar-se e os amigos podem tornar-se 
cada vez mais amigos. Pelas mesmas razões, a antipatia se estabelecida 
numa situação de interação constante, tende a acentuar-se cada vez mais, 
até que as duas pessoas se afastem ou entrem em conflito direto (p. 304). 

 

Há professores que não conseguem manifestar nem atitudes de 

autoridade, nem autoritária. Sua prática pedagógica revela formas de agir 

permissivas (laissez-faire)20 que expressam certa indiferença. Geralmente esse 

tipo de atitude é manifesta quando o professor não tem o devido preparo para o 

exercício da prática docente. Os alunos comportam-se na sala de aula como querem 

e entendem, segundo a vontade e comando próprio. Parecem ovelhas sem pastor, 

cada uma segue seu próprio caminho, sem orientação. Sem rumo e comando 

seguro chegam a qualquer lugar, podendo de alguma maneira encontrar-se como o 

lobo devorador, a desumanização. 

Neste sentido Freire (2001) diz: 

 

Um professor, por exemplo, que não consegue afirmar sua presença 
pedagógica, séria, a sua autoridade na sala de aula, compromete 

                                                 
20 Substantivo que consiste em não intervir; neutralidade. 
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necessariamente o processo de ensino em que ele é um dos sujeitos. Mas 
ao comprometer o processo de ensino ele compromete o processo de 
aprendizagem dos alunos. A mesma coisa se dá então no caso do 
autoritarismo do professor, em que ele exacerba a sua autoridade. É 
possível, porém, que do ponto do ensino em si a licenciosidade seja mais 
sacrificadora do que o autoritarismo. Eu digo isso com certa dor, porque eu 
defendo enormemente a liberdade. Eu tenho profundo amor pela liberdade. 
Mas, o que eu quero dizer é que talvez seja menos prejudicial para o aluno 
a presença de professor autoritário, mas sério e competente, do que a 
presença de um professor irresponsável, incompetente e licencioso, que 
nada ensinou, os alunos lembrarão desse professor com desrespeito. Isto 
não significa que eu esteja fazendo a defesa do autoritarismo, mas eu estou 
fazendo a crítica mais dura da licenciosidade. (p. 251). 

 

A transferência de autoridade do professor para os alunos, conferindo-

lhes poder para tomar todas e quaisquer decisões, decisões essas que muitas vezes 

os desumanizam e desumanizam o próprio professor, carecem ser repensadas. 

Comumente, o docente de atitude pedagógica tipo indiferente 

manifestada no laissez-faire, quando assim se comporta, diz estar exercendo uma 

prática pedagógica democrática, libertadora. A esse despeito Vasconcellos (2000) 

assim se posiciona: 

 

Muitos educadores, diante de algumas proposições da Educação 
Libertadora, interpretam que o que está se pedindo a eles é que “afrouxem” 
as exigências com relação aos alunos, que os “papariquem”, que os 
considerem como se sempre tivessem razão. Não se trata, absolutamente 
disto! Esta é uma distorção, ingênua ou não, que serve de álibi para a não 
mudança de postura do professor. Objetivamente, o que a Educação 
Dialética-Libertadora propõe é: 
• um ensino extremamente exigente: o sujeito tem de ser muito 
competente para poder colaborar na transformação da realidade; mas, ao 
mesmo tempo, 
• um ensino extremamente inteligente: uma educação que esteja 
baseada em princípios científicos, na compreensão da estrutura do 
conhecimento e do processo de desenvolvimento do educando. 
O que tem que ser exigente são as aulas e não, separadamente, as normas 
ou as avaliações. (p. 45). 

 

O professor que se comporta de forma laissez-faire, parece não 

entender que ao abdicar racionalmente do seu poder de decisão e controle das 

ações que ocorrem na sala de aula, torna-se omisso. Segundo Gadotti (1996, p. 84), 

“a presença do educador na sala de aula, não é apenas uma sombra da presença 
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dos educandos, pois não se trata de negar a autoridade que o educador tem e 

representa”. 

A liberdade do aluno não exime a autoridade do professor, seu papel 

de mediador, normatizador de atitudes e ações na sala de aula, sem se distanciar 

dos parâmetros éticos, que são fundamentais à construção da humanidade dos 

alunos. 

Agindo omissa e indecisamente, o professor perde a dimensão da 

importante advertência feita por Freire (2006, p. 60), quando ele declara que a 

capacidade de decisão da educadora ou do educador é absolutamente necessária a 

seu trabalho formador. 

A esse respeito ele ainda acrescenta: 

 

[...] Uma das deficiências de uma educadora é a sua incapacidade de 
decidir. Sua indecisão, que os educandos entendem como fraqueza moral 
ou como incompetência profissional. A educadora democrática, só por ser 
democrática, não pode anular-se, pelo contrário, se não pode assumir 
sozinha a vida de sua classe não pode, em nome da democracia, fugir à 
sua responsabilidade de tomar decisões. O que não pode é ser arbitrária 
nas decisões que toma. O testemunho, enquanto autoridade de não assumir 
o seu dever, deixando-se tombar na licenciosidade é certamente mais 
funesto do que o de extrapolar os limites de sua autoridade. (p. 60). 

 

Em geral professores indecisos experimentam conflito no momento de 

tomar decisões, por não ter definida certas situações, tais como ser amoroso, e ter 

autoridade, ser aceito ou rejeitado pelos alunos, ser complacente com certas 

atitudes dos alunos dado as condições sócio-econômica deles ou desafiá-los à 

mudança, ser democrático ou autoritário. Os conflitos podem surgir entre dois ou 

mais hábitos, fatores motivacionais ou estilos gerais de comportamento ou papéis 

desempenhados na vida pelo indivíduo. Pessoas indecisas geralmente usam 
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mecanismos de defesa, tais como racionalização21, compensação22, projeção23, 

repressão24 e identificação25. Para se tornar decidido o professor indeciso, seria 

importante aprender o que Feire (2006) ensina: 

 

Há muitas ocasiões em que o bom exemplo pedagógico, na direção da 
democracia, é tomar a decisão com os alunos, depois da análise do 
problema. Em outros momentos, em que a decisão a ser tomada deve ser 
da alçada da educadora, não há porque não assumi-la, não há por que 
omitir-se. (p. 60). 

 

Talvez a indecisão seja conseqüência do que Freire (1996, p. 68) 

expressa: “não resolvemos bem, ainda, entre nós, a tensão que a contradição 

autoridade-liberdade nos coloca e confundimos quase sempre autoridade com 

autoritarismo, licença com liberdade”. 

Nesse complexo contexto em que as práticas docentes acontecem, na 

sala de aula, uma outra manifestação de atitude pedagógica de indiferença e 

percebida é a permissividade. Alguns docentes exercitam sua prática como se 

fossem pais superprotetores, fazem vista grossa a toda e qualquer atitude dos 

alunos, mesmo aquelas que inviabilizam o seu processo de humanização. 

O professor de atitude permissiva mostra-se excessivamente tolerante 

para com certos comportamentos indesejáveis dos alunos, desculpa falhas e 

atitudes “indesculpáveis”, falta-lhes, em algumas situações, firmeza ou controle. Não 

                                                 
21 Processo de caráter defensivo pelo qual um indivíduo apresenta uma explicação coerente ou 
moralmente aceitável para atos, idéias ou sentimentos cujos motivos verdadeiros não percebe. 
(LAPLANCHE, 1998, p. 423). 
22 Reação inconsciente de contrabalançar uma deficiência ou uma inferioridade real ou imaginária, ou 
de compensar alguma falta, ou perda de características pessoais ou de status, pela procura de 
satisfação através de um comportamento substitutivo. (LAPLANCHE, 1998, p. 67). 
23 Mecanismo de defesa que consiste em atribuir a terceiros ou ao mundo que o rodeia os erros ou 
desejos pessoais. (LAPLANCHE, 1998, p. 374). 
24 Operação psíquica através da qual um afeto, idéia, ato etc. é conscientemente inibido ou suprimido 
ao ser afastado do campo da consciência sem passar para o do inconsciente. (LAPLANCHE, 1998, p. 
457). 
25 Assimilação de um aspecto, de uma propriedade, de um atributo de outrem e transformação, total 
ou parcial, segundo esse modelo. (LAPLANCHE, 1998, p. 226). 
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consegue propor limites ao aluno. Suas atitudes oscilam entre a permissividade – 

tudo pode, omissão – e o autoritarismo – nada pode, norma pela norma. Contudo, é 

construtivo que o professor aprenda a propor limites, sem, no entanto, necessitar ser 

autoritário, até porque ninguém pode fazer tudo o que quer, pois, sem limites a vida 

social seria impossível. (FREIRE, 2006. p. 110). 

Zagury (2006) diz que a falta de limites desenvolve uma série de 

dificuldades na criança, no adolescente e a exemplo: descontrole emocional, 

histeria, ataques de raiva, distúrbios de conduta, desrespeito aos pais, colegas e 

autoridades, incapacidade de concentração, dificuldade para concluir tarefas, falta 

de urbanidade, agressões físicas, falta de persistência, desinteresse pelos estudos e 

incapacidade para adiar satisfação entre outras. 

Segundo essa autora, tais dificuldades vão-se desenvolver passo a 

passo. A criança que não aprende a ter limites cresce com uma deformação na 

percepção do outro. Só a ela importa o seu querer, o seu bem-estar, provavelmente 

tornar-se-á egoísta. (p. 35 a 48). 

O discurso de professores que sentem dificuldade em estabelecer 

limites aos alunos, quase sempre se justifica diante da condição socioeconômica dos 

alunos. Esses por mais das vezes são tratados como “coitadinhos”, “bichinhos”, 

“pobrezinhos”, vítimas de uma sociedade excludente. Alegam esses professores que 

tais alunos já vivem no limite. É desejável que o professor de atitude permissiva 

entenda: a liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade asfixiada ou 

castrada. (Freire, 1996). 

De acordo ainda com Zagury (2006) constitui tarefa mais educativa 

propor limites na perspectiva de formar pessoas responsáveis, conscientes de seus 
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direitos e deveres do que contribuir para formação de pessoas hedonistas26 ao 

extremo, sem capacidade de luta, sem tolerância à frustração, desumanizadas. 

É relevante considerar que as atitudes do docente com relação aos 

alunos condicionam as atitudes desses diante dele. Não se pode perder de vista que 

a escola exerce uma importante função mediadora entre o indivíduo e as estruturas 

sociais para as quais deverão ser humanizados, e humanizá-las. Dessa forma aos 

educadores será relevante que contribuam para humanizar os alunos de modo que 

compreendam as noções fundamentais de certo e errado, e que essas informações 

corroborem na aquisição de atitudes básicas para com a vida, sistema de valores e 

respeito a si e aos outros. 

Ademais, compreendemos que não pode haver adequada interação 

professor-aluno sem que haja normas e princípios que regulem e orientem o 

tratamento mútuo, disciplina. Disciplinar corretamente não significa privar o aluno de 

sua liberdade, mas sim, dar-lhe base a usá-la com responsabilidade. É contribuir 

com a humanização dos alunos, da vida e da sociedade. 

 

 

1.2.2 - Atitudes Pedagógicas e Educação Humanizadora 

 

Tomando como base a reflexão até aqui desenvolvida sobre atitudes 

pedagógicas, só nos resta tirar as conclusões sobre suas bases que são numa 

concepção de educação como contribuição à humanização do ser humano e da 

humanidade (Souza, 2007). Na aptidão de aprender própria do ser humano e na sua 

                                                 
26 Hedonismo é toda doutrina que tome por princípio único de moral que é necessário procurar o 
prazer e evitar a dor, considerando nestes fatos apenas intensidade do seu caráter afetivo, e não as 
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inclusão está a justificativa de uma educação humanizadora. 

A aptidão para aprender é a mais importante capacidade inata do ser 

humano. É característica primária da natureza racional do homem. Nesse sentido, 

Cunha (2003) afirma: 

 

Diferentes dos demais animais, os homens e mulheres não são seres 
dados. Há uma incompletude latente. Ao nascermos trazemos conosco um 
imperativo para crescer e ser mais. Um convite e, ao mesmo tempo, um 
imperativo para transpor os limites da vida biológica, inserindo-se na vida 
social cultural, elaborando uma segunda natureza. E é na existência 
humana que tal convite-imperativo apresenta-se como abertura para tornar-
se mais e melhor. Neste sentido, podemos dizer que viver é um movimento 
contínuo em que nos fazemos humanos, isto é, construímos sob a 
corporeidade biológica física e química uma identidade social e cultural (p. 
24). 

 

Por ser o humano, a espécie animal mais evoluída27, possui o menor 

número de comportamentos inatos, estáveis e invariáveis, por isso depende mais da 

aprendizagem para sobreviver e manejar o meio em que vive, socializar-se, tornar-

se humano. Nessa perspectiva, necessita da educação. Vasconcellos (2000) diz: 

 

O sujeito não se forma sozinho, precisa da interação com o outro para vir-a-
ser pessoa. Entretanto, nesta relação com o outro pode ocorrer a 
dominação, a exploração, a negação da possibilidade de existência plena 
do sujeito, reduzindo-o a objeto de satisfação de suas necessidade 
alienadas. Por aqui passa todo o campo da Ética, e da Política (p. 70). 

 

Dessa maneira, a educação é uma chave. Chave que poderá abrir a 

porta da possibilidade de humanização do ser humano, tornando-o naquele que 

                                                                                                                                                         

diferenças de qualidade que podem existir entre eles. (LALANDE. 1999, p. 460). 
27 Segundo GIDDENS (2004) o homem é a espécie animal mais evoluída, no seguinte sentido: os 
animais menores da escala da evolução são capazes de tratar de si muito pouco tempo ao nascerem, 
com pouca ou nenhuma ajuda por parte dos adultos. No entanto, os animais superiores têm de 
aprender os modos de comportamento apropriados – as crias são freqüentemente desamparadas e 
necessitam do cuidado dos mais velhos. A criança humana é a mais desamparada de todas as crias. 
Uma criança não consegue sobreviver sozinha e sem ajuda pelo menos durante os primeiros quatro 
ou cinco anos de vida. A socialização é, portanto, o processo pelo qual as crianças indefesas se 
tornam gradualmente seres auto-conscientes, com saberes e capacidades, nas formas de cultura em 
que nasceram (p. 28). 
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sabe que é sujeito participante de sua reflexão, da reflexão do mundo e da sua 

própria história, em interação com outros sujeitos. Embora constitua o grande 

problema da construção da identidade (EU) do indivíduo, a convivência com os 

outros (EU’s) é fundamental. Nesse sentido, Souza (2004) declara: 

 

Eu nasço num determinado meio natural e cultural e vou reagindo a esse 
meio. Nessa reação, vou afirmando o meu EU. Pois, não há nenhuma 
possibilidade de eu ME firmar fora da atuação no meio (natural, geográfico, 
cultural, histórico) em que me encontro juntamente com os outros. Esses 
outros, como EU, são sujeitos de direitos e deveres. Como eu, eles 
nasceram num determinado meio natural e cultural. Nesse meio, nós 
podemos nos humanizar ou desumanizar pelas ações, aprendizagens, 
pensamentos e emoções que vamos fazendo e adquirindo ao longo da 
nossa vida. 
As aprendizagens vão acontecendo pelas reações que tenho ao que vejo e 
sinto em relação ao que os outros e eu fazemos, dizemos e sentimos. Ao 
que a escola ensina. Ao que as igrejas professam. Ao que os trabalhadores 
sofrem. Aos medos que sentimos. Aos amores que vivemos. Essa reação 
pode ser de aceitação, de rejeição ou transformação. Quase sempre estão 
mescladas todas essas atitudes (aceitação, rejeição, transformação) que 
vamos condensando numa nova perspectiva a partir de suas inter-relações 
e novas construções culturais. 
(...) O SER HUMANO É PESSOA pelo que tem em comum com os outros 
seres humanos. É indivíduo pela forma particular de pensar, de emocionar-
se e de fazer de cada um frente o mundo, às pessoas e às situações (p. 
225-226). 

 

Nessa mesma direção, Luzuriaga afirma que: 

 

A educação é, assim integrante essencial, da vida do ser humano e da 
sociedade e existe desde quando há seres humanos sobre a terra. Por 
outro lado, a educação é componente tão fundamental da cultura, que sem 
a educação não seria possível aquisição da cultura, pois pela educação é 
que a cultura sobrevive no espírito humano. Cultura sem educação seria 
cultura morta (1978, p. 1-2). 

 

A esse respeito é pertinente o conceito de educação proposto por 

Souza (2007) que o formula 

 

Como atividades culturais para o desenvolvimento da cultura, contribuindo 
para a promoção de suas positividades e superação de suas negatividades 
na busca da construção da humanidade de todos os seres humanos em 
todos os quadrantes da pós-modernidade/mundo. Por isso, ela se realiza 
através de uma PRÁXIS PEDAGÓGICA enquanto processos de 
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ressocialização (recognição e reinvenção) de seus sujeitos, por meio de 
ações que construam compreensões, interpretações, explicações, 
expressões e projeções das contradições, conflitos, ambigüidades e 
possibilidades das realidades culturais e naturais, especificamente de suas 
inter-relações que contribuam para superação, fazendo-nos mais humanos 
(p. 15). 

 

Ainda sobre a necessidade da educação para que o ser humano se 

torne humano é pertinente a afirmação de Rodrigues (2001): 

 

A educação é necessária para que o Ser Homem seja constituído. O 
homem não se define como tal no próprio ato de seu nascimento, pois 
nasce apenas como criatura biológica que carece se transformar, se re-criar 
como Ser Humano. Esse ser deverá incorporar uma natureza em tudo 
distinta das outras criaturas. Ao nascer não se encontra equipado nem 
preparado para orientar-se no processo de sua própria existência (p. 240). 

 

Em um mundo com imensas desigualdades e contradições, a 

educação se apresenta como um fator de esperança e de transformação para a 

sociedade, não apenas permitindo o acesso ao conhecimento, à participação, mas 

propiciando condições para que o indivíduo construa em conjunto com outros a sua 

humanidade, podendo, assim, humanizar o mundo. 

Daí a pertinência de uma educação, alicerçada num pressuposto de 

que ninguém educa ninguém. Os homens se educam em comunhão. Isto porque ao 

se deparar com um problema, o ser humano se questiona, questiona outros seres 

humanos, pesquisa na perspectiva de encontrar respostas possíveis na tentativa de 

solucionar o desafio que está a sua frente. Nesse intento propõe hipóteses, testa-as, 

confirma-as, reformula-as, nega-as, abandona-as, retoma-as, num movimento 

dialético realiza o esforço da aprendizagem para construir o seu saber, relacionando 

conhecimentos anteriores, atuais, ampliando-os e construindo novos saberes 

(FREIRE, 1987, p. 68). 

A cada solução de problemas, outros novos se impõem. Essas 
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respostas, as experiências que se acumulam em pesquisas e ações constituem o 

conhecimento do ser humano. O conhecimento, portanto, nasce da relação entre os 

seres humanos e desses com o mundo. Da intervenção do ser humano no mundo, 

com os outros, novos conhecimentos vão sendo elaborados. Dessa maneira, não há 

ser humano que não aja no mundo. Todos de alguma forma agem e buscam 

respostas para suas necessidades, por isso não há ser humano vazio de 

conhecimento, de saberes, de cultura. Todos ensinam e aprendem. Por isso Matos 

(1998, p. 286) afirma que: “A educação deve ser entendida como uma produção 

social. Ocorre no interior da sociedade, é também uma mediação de sociabilidade 

que visa á inserção do sujeito no tecido social”. 

Atualmente, a sociedade manifesta as características que são 

identificadas como pós-modernas28 a partir de mudanças sociais pelos avanços da 

ciência e tecnologia. O cotidiano é marcado pela tecnociência. A informática, a 

biotecnologia, as novas fontes de energia, provocaram transformações radicais no 

modelo de sociedade moderna, sociedade industrial, da máquina reprodutora de 

artigos em série, padronizados e do trabalho abstrato. A tecnologia programa cada 

vez mais a jornada diária do ser humano da sociedade pós-moderna. Tudo muda de 

forma rápida, o novo rapidamente faz-se velho e descartável. Consumir é ordem do 

dia. Nesse sentido, Santos (1997, p. 10-11) faz a seguinte colocação: “o homem 

pós-moderno já sabe que não existe Céu nem sentido para a História, e assim se 

entrega ao presente e ao prazer, ao consumo e ao individualismo”. 

Percebemos que o ser humano da sociedade pós-moderna demonstra 

características hedonistas, seus valores são baseados no prazer de consumir bens e 

serviços, sendo seus templos de consumo, os shoppings, com seus altares pós-

                                                 
28 O pós-modernismo é coisa típica das sociedades industriais baseadas na informação (SANTOS, 
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modernos, (vitrines), estimulantes do consumo. 

De acordo com Santos (1997), o pós-moderno revela um estilo de vida, 

uma filosofia de valores e de sentido para a vida. Consumidor, programado, sem 

história, indiferente, átomo estatístico na massa, marionete da tecnologia tende a ser 

o homem pós-moderno. Os avançados meios de comunicação e tecnologia 

hipnotizam, simulam, não informam sobre o real, refazem a realidade de acordo com 

os interesses de quem detém o poder, hiper-realizam o mundo, transformando-o 

num espetáculo colorido, sedutor e fascinante. Corre o risco de ser dominado pelo 

vazio, sem princípios, regras, valores, entrando num processo de desumanização 

pela manipulação desordenada de cada vez mais botões, “clicks”. Pode tornar sua 

sensibilidade frágil, sua identidade evanescente, pela interação cada vez maior com 

máquinas. 

Não obstante, o avanço da ciência e da tecnologia a produzir meios de 

comunicação avançadíssimos que poderiam facilitar a comunicação e melhorar a 

convivência entre os indivíduos, parece estar tornando-nos incapazes de interagir, 

de conviver harmoniosamente uns com os outros. Vamos esquecendo que viver é 

conviver. É nos relacionar. Somos seres de relação e só vivemos com o outro, só 

assim existimos. Dessa maneira, podemos afirmar que o mundo, a despeito de todos 

os avanços, não tem melhorado. A tecnologia encurtou a distância entre as pessoas, 

contudo, paradoxalmente, elas continuam afastadas. Dando sinais de 

desumanização. Daí entendermos ser pertinente a colocação de Souza (2007) sobre 

o saber pedagógico na pós-modernidade/mundo que é desafiado a: 

 

promover a construção de outras formas de relações econômicas, políticas, 
institucionais, interpessoais e cognitivas na perspectiva de contribuir com o 
crescimento humano e da humanidade, se quiser participar da superação 

                                                                                                                                                         

1987, p. 11). 
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dos obstáculos, nas negatividades que nos fazem menos humanamente, 
ainda que tecnológica e militarmente tenhamos nos tornado mais 
competentes. 
É nisso que a sociedade brasileira, inclusive seus educadores - também os 
das escolas -, e seu governo, bem como a sociedade internacional têm que 
apostar e investir, caso queiramos responder aos desafios da pós-
modernidade/mundo, para criar as possibilidades de nossa existência como 
HUMANOS (p. 20). 

 

Souza (1999) afirma que matutar sobre a humanização do ser humano 

é pensar sobre um dos mais difíceis problemas da vida, implica pensar a própria 

existência do ser humano. Suas possibilidades e impossibilidade. Até porque toda 

pessoa se avalia não apenas como humano, mas, como o mais humano dos 

humanos. As situações e condições menos humanas ou as desumanidades são 

sempre atribuídas a outras pessoas ou de outros lugares. Dessa maneira, trabalhar 

com a hipótese de que a educação diz respeito à construção da humanidade do ser 

humano e do planeta, é uma tremenda complicação. É tarefa para os fortes, uma 

missão que “aos fracos abate e aos fortes exalta” (p. 38). 

Sabemos que a educação é um processo em constante transformação, 

as mudanças sócio-político-econômicas e culturais ocorridas na sociedade refletem 

na educação. Talvez daí vivermos um constante dilema: educar o indivíduo para as 

demandas do mercado ou as demandas dos próprios alunos, que pedem um ensino 

sensível às suas necessidades e a seus ritmos de aprendizagem, à sua 

humanização. Dialogar sobre essa questão com os alunos poderá ser um primeiro 

passo, na perspectiva de superação da dúvida. Tomá-las como conteúdos 

educativos a serem expressos pelos conteúdos instrumentais (linguagens verbais, 

artísticos e matemáticos), e projetadas pelos conteúdos operativos (capacidade de 

elaborar projetos, planos) (SOUZA, 2007, p. 21). 

Vasconcellos (2000, p. 70) afirma: “O professor precisa educar sem 

culpa. Para isto deve resgatar o seu papel dentro de uma nova concepção de 
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educação. A educação escolar tem seu núcleo na formação do ser humano”. 

Observamos que há um interesse crescente em vincular cada vez mais 

a educação à economia de mercado, nesse sentido, o fim da educação não é o ser 

humano, seu bem-estar, sua humanização. Direciona ao lucro a médio ou imediato 

prazos. Ao assunto refere-se Papadopoulos (2005) 

 

No mundo inteiro a educação suscita um interesse crescente como a chave 
da prosperidade econômica futura, como o instrumento privilegiado da luta 
contra o desemprego, como motor do progresso científico e tecnológico, 
como condição sine qua non da vitalidade cultural das sociedades cada vez 
mais orientadas para o lazer, como ponta de lança do progresso social e da 
igualdade, como garantia de preservação dos valores democráticos, ou 
como passaporte para o êxito individual (PAPADOPOULOS apud Delors, 
2005, p. 20). 

 

De certa forma, é percebível que a educação pareça estar cada dia a 

serviço da conjuntura econômico-utilitarista, reforçando o abismo entre a esperança 

de construção de um mundo melhor – humanizado – e a lógica de um mercado 

opressor essencialmente desumanizador. Desta forma, entendemos a necessidade 

de as pessoas superarem as trevas da ignorância, educar-se numa perspectiva ética 

e afetiva, para que possam fazer frente a essa lógica, assumindo-se como sujeito de 

sua própria história. Mais humanos. 

Para tanto é pertinente ao educador desenvolver uma prática docente 

que revele atitudes humanizadoras tais como as apontadas por Coutinho (2005): 

 

A não dissociação entre teoria e prática, conhecimento e sabedoria, 
conceito e ação. O mestre procura atuar segundo a tríade pensar-falar-agir, 
impossível de serem conjugados os três verbos separados; Uma 
permanente abertura ao componente criador, às possibilidades infinitamente 
produtivas do Ser, não sucumbindo ao conteúdo repetitivo e dogmático das 
“competências” exigidas pelo sistema sócio-econômico; 
Não há a relação paternalista/utilitária mestre-discípulo da pedagogia 
tradicional, mas uma constante revisão de qualquer unilateralidade ou 
direcionalidade da ação educativa; busca-se um sentido comum. 
Tomar por fundamento a orientação ética, além de qualquer corporativismo. 
A sua ação pedagógica deve visar ao estabelecimento de uma prática social 
orientada no trabalho mútuo e na percepção do diferente como fonte de 
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progresso e superação de equívoco; promover uma consciência 
verdadeiramente crítica, calcada em valores ético-morais, como parte de 
nossa vocação humana essencial (p. 271-272). 

 

A educação numa perspectiva humanizadora poderá ser um caminho 

na construção de um mundo melhor. Essa pressupõe o respeito à liberdade e à 

libertação do indivíduo e da coletividade. Sua finalidade é libertá-lo da realidade 

opressora, injusta, de maneira a reconhecer-se como os sujeitos na sua própria 

história e, não, como meros objetos. No entanto, entendemos que isso só poderá 

ocorrer na medida em que ao educando seja facultada a oportunidade de aprender 

fazendo uma leitura crítica do mundo, em conjunto com outros sujeitos, orientados 

por um educador cujas atitudes, revelem um compromisso denunciador da realidade 

que se faz opressora, injusta, e lutar pela liberdade e pela ética, pois a realidade 

sendo inacabada, poderá ser modificada, transformada. Segundo Souza (2004, p. 

228) “O pensar, o emocionar-se e o agir dos seres humanos são culturais e 

emoldurados pelas situações por eles mesmos criadas. Podem, portanto, ser 

transformadas”. 

De certa forma parece uma utopia pensar que as mazelas da vida e os 

problemas sociais sejam resolvidos pela educação, contudo é certo que ela 

representa, pelo menos, condição indispensável para resolvê-los, uma vez que, a 

educação dota o ser humano de meios, de possibilidades para viver melhor em 

sociedade, dando-lhe suporte para promover ou resistir a mudanças ocorridas em 

seu meio sócio cultural. Concordamos com Freire (2006, p. 53) ao afirmar: “É bem 

verdade que a educação não é a alavanca da transformação social, mas sem ela 

essa transformação não se dá”. 

Por outro lado, parece relevante a sugestão de Souza (2004): 
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As diferentes áreas do conhecimento devem nos ajudar a entender a 
realidade individual e pessoal (social). Entender melhor a nossa realidade 
local, regional, e nacional, entender melhor o mundo, para que, por meio da 
busca da satisfação das diferentes necessidades e dos nossos desejos, 
sejamos capazes de transformar as situações menos humanas em 
situações mais humanas. Capazes de entender, compreender, interpretar, 
analisar, agir, emocionar-se. Mas também de transformar. De reinventar. E 
de nos expressar. Expressar-nos por meio da escrita, das artes, da 
oralidade, das emoções, das matemáticas. 
Essas perspectivas nos levam a propor a educação, especificamente a 
educação de adultos como processo de ressocialização, mas parece que se 
poderia ampliar essa idéia para todas e quaisquer educações. Se for uma 
idéia ampla e consistente, poderá ser inspiradora de processos educativos 
escolares e não escolares nas versões mais diversificadas e com os 
alcances mais amplos, inclusive na educação superior, nos mestrados e 
doutorados. É uma hipótese que vale a pena testar para sentir sua 
consistência, seu impacto e seus alcances capazes de nos tornar mais 
humanos, portanto, mais respeitosos, mais solidários, mais cooperativos, 
mais afáveis, e capazes de escutar e atuar democraticamente (p. 230-231). 

 

A educação poderá contribuir para humanizar ou para desumanizar o 

ser humano, todavia, acreditamos ainda na possibilidade de a educação 

humanizadora, desenvolver potencialidades no indivíduo, possibilitando-lhe ser cada 

vez mais humano, por considerar relevantes seus princípios fundamentais: diálogo, 

amor, conscientização. O diálogo assume, como já afirmamos ao analisar a atitude 

ética, papel fundamental no processo de construção da humanidade do ser humano; 

é pelo diálogo que os homens se aproximam. No dialogar é inaceitável a relação em 

que um dos dialogantes dite as normas e o outro, apenas, observe-as. Numa 

situação de diálogo, os indivíduos são livres para desejar, cultivar e estabelecer 

encontros. Nesse sentido, cabe o alerta de Souza (1999, p. 42) ao afirmar que: “eu 

só consigo pensar, fazer e emocionar-me na coletividade, na convivência com os 

outros seres humanos, com a natureza e a cultura, em situações e condições 

cotidianas, rotineiras e extraordinárias, bem como históricas”. 

Nesse sentido, Freire (1992, p. 43) afirma que o diálogo “é o encontro 

amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o 

transformam, e, transformando-o humanizam-no para a humanização de todos”. Ele 
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ainda nos adverte: 

 

Esse encontro não pode ser por isto mesmo, um encontro de inconciliáveis. 
Pois, o diálogo é uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz 
crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade da esperança, da 
fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos 
do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, 
se fazem críticos na busca de algo, instala-se, então, uma relação de 
simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. (FREIRE, 2000, p. 115). 

 

Dessa maneira, entendemos que o diálogo cria possibilidades de se 

estabelecerem laços de amizade, entre alunos e professores, a partir da descoberta 

do que pensam e de como vivem. Cria possibilidades de conhecer e compartilhar 

novos olhares, atitudes em relação a situações de opressão que são impostas aos 

indivíduos. O diálogo é sem dúvida fator preponderante no processo de 

humanização do ser humano. 

Freire (1992, p. 117-118) pontua que não se pode pensar pelos outros 

nem para os outros, nem sem os outros. A significação do diálogo está no fato de 

que os sujeitos dialógicos crescem um com o outro. O diálogo não nivela, nem reduz 

um ao outro. Ao contrário, implica um respeito fundamental dos sujeitos neles 

engajados. Na suposição de que quando o diálogo passa a ser valorizado na sala de 

aula, as hierarquias existentes, conseqüentemente, deixariam de se configurar como 

empecilhos entre aqueles que convivem juntos nesse espaço. 

Segundo Gadotti (1996), o diálogo consiste em uma relação horizontal 

e não vertical entre as pessoas implicadas, entre pessoas em relação. Contudo, 

entendemos que para estabelecer um diálogo com o aluno, é necessário interesse, 

vontade de aprender e de penetrar um universo, muitas vezes distante do professor. 

A linguagem das gírias, das entrelinhas, dos não-ditos, da postura ambígua, das 

maneiras de pensar e agir do aluno se configuram em “dialetos” nem sempre 
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compreendidos pelos professores, uma vez que são pouco padronizados e sofrem 

muitas variações, a partir do contexto social e cultural em que vive o aluno. Para 

tanto, implicaria ao professor trabalhar com aluno concreto, imerso em sua história e 

na sua cultura. Freire (1992, p. 52) afirma: “O que se pretende com o diálogo, em 

qualquer hipótese, (...) é a problematização do próprio conhecimento em sua 

indiscutível relação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, 

para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la”. 

E ainda adverte Freire (1996, p. 154): “o educador cuja prática docente 

se furta ao diálogo fecha-se ao mundo e aos outros, transgride o impulso natural da 

incompletude. Ao passo que ao se abrir 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”. Dessa maneira podemos intuir 

que o diálogo é uma chave possível para abrir as portas do processo de 

humanização do ser humano. 

Souza (1999) acerca do processo de humanização do ser humano 

assim se posiciona: 

 

A humanização só pode ser construída coletivamente. O EU (identidade) de 
cada ser humano se constrói na coletividade (NÓS). A humanização implica, 
então, idéias, pensamentos, reflexões, ciências, artes (PENSAR), afetos, 
vontades, paixões (EMOCIONAR-SE), bem como atividade, ações, práticas, 
experiências (FAZER), no interior de determinadas relações sociais e de 
relações com a natureza (MEIO Natural e Cultural). Essas relações sociais e 
com a natureza estão em permanentes mudanças, transformações, para o 
bem ou para o mal (p. 37). 

 

A teoria e a prática educativas propostas por Paulo Freire, constituem 

uma inspiração e uma orientação nessa difícil, mas possível caminhada, por um 

mundo humano – socialmente mais igualitário e justo – e, ecologicamente, mais 

equilibrado. Educador além do seu tempo, Freire desenvolveu uma original 



 90

concepção de educação – humanizadora – pelo seu caráter ético, dialógico, 

problematizador, conscientizador e libertário. Contrapõe-se à educação “bancária”, 

cujo caráter humanizador é eliminado por sua forma impositiva. Tal tipo de educação 

não consegue atingir as dimensões humanas: afetivas, sensitivas, éticas, estéticas, 

políticas e reflexiva dos seres humanos. 

Freire (1996, p. 159) adverte: “preciso descartar como falsa a 

separação radical entre seriedade docente e afetividade”, pois é impossível ensinar 

sem a capacidade forjada, inventada, bem cuidada de amar. Numa atitude corajosa, 

ele nos incita a ousar dizer, cientificamente, que estudamos, aprendemos, 

ensinamos, conhecemos com o nosso corpo inteiro. Com sentimentos, com 

emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também 

com a razão crítica. Jamais com essa apenas. É preciso ousar para jamais 

dicotomizar o cognitivo do emocional. É nesse sentido que ensinar pressupõe como 

uma exigência, querer bem aos alunos. A afetividade não deve assustar o professor, 

pois estar aberto à afetividade autentica o compromisso do educador com os 

educando. 

Ao longo da história, a afetividade, de alguma forma, sempre esteve 

relacionada ao cuidado e à preocupação com o bem-estar do próximo. Valorizada no 

processo educativo, ela requer mais do que cuidado com o educando: ser professor 

afetivo significa demonstrar interesse pela formação integral do aluno e isso não 

exclui cobrar uma atitude de disciplina e respeito na sala de aula. Professor afetivo 

não é sinônimo de professor permissivo, não é “ser professor bonzinho”, 

“amiguinho”. Significa respeitar a liberdade do educando sem, no entanto, eximir-se 

de ensinar que toda relação humana implica regras, e que o descumprimento destas 

envolve sanções. 
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Wallon (1968), estudioso francês, dedicou grande parte de sua vida ao 

estudo das emoções e da afetividade. Ele atribui às emoções um papel de suma 

importância na formação da vida psíquica do indivíduo, funcionando como uma liga 

entre o social e o orgânico. Esse pesquisador afirma que a dimensão afetiva ocupa 

lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do 

conhecimento. Qualquer motivação que interfira na organização afetiva repercute 

sobre o indivíduo no seu todo. Afeta suas atitudes e, de um modo geral, seu 

comportamento, uma vez que o sentimento é um elemento fundamental da 

consciência. Não é um simples atributo da sensação, mas uma forma distinta da vida 

mental. 

Compreendemos que afeto e conhecimento compõem aspectos 

inseparáveis. Nesse sentido, Vasconcellos (2000, p. 88) defende que: “O trabalho na 

sala de aula não transcorre baseado apenas na cognição; se assim fosse, grandes 

problemas estariam resolvidos. Ocorre que, na realidade, há uma grande carga 

afetiva envolvida, podendo passar por agressão, busca de afeto ou aceitação”. A 

afetividade e a inteligência se estruturam nas ações e pelas ações dos indivíduos. 

Nesse entendimento, é que se torna pertinente o alerta de Freire (1996) ao 

professor: 

 

Na verdade preciso descartar como falsa a separação radical entre a 
seriedade docente e afetividade. O professor não se torna melhor professor 
quanto mais severo, frio, distante e “cinzento” se puser nas relações com os 
alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que deve ensinar. A afetividade 
não se acha excluída da cognoscibilidade. A afetividade do professor(a) não 
pode é interferir no cumprimento ético do seu dever no exercício da sua 
autoridade. A abertura do professor ao querer bem aos alunos, significa a 
sua disponibilidade à alegria de viver, que não o permite se transformar num 
ser “adocicado” nem arestoso e amargo (p. 159). 

 

Ainda acerca da atitude amorosa do professor em sua prática docente 

Freire (1983, p. 29) acrescenta: “Não há educação sem amor. (...) Não há educação 
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imposta, como não há amor imposto. Quem não ama não compreende o próximo, 

não o respeita”. 

Maturana (1999, p. 86), também valorizando a relação entre o afetivo e 

o cognitivo, advoga que o central na convivência humana é o amor: “O amor não é 

um sentimento, é um domínio de ações nas quais o outro é constituído como 

legítimo outro na convivência”. 

Há mais de trinta anos da publicação da obra de Freire Pedagogia do 

oprimido, como uma hipótese de educação libertadora, paradoxalmente 

constatamos que o número de oprimidos, as desigualdades sociais e os 

desequilíbrios ecológicos têm aumentado e o analfabetismo ainda não se tornou um 

problema superado. Tais sinais da desumanização são percebidos em todos os 

quadrantes do mundo. O paradigma educacional dominante parece ainda continuar 

a ser o que Freire chamou de “educação bancária”. Dessa forma, parece que, de 

certa maneira, a educação pode ser responsabilizada pela cegueira e a alienação 

dos seres humanos, pelo menos dos milhares que chegam às escolas e delas saem, 

além de analfabetos, desqualificados. 

Compreendemos que as novas tecnologias têm, de certa forma, 

contribuído para o reforço da perspectiva antidialógica, desamorosa, alienadora e 

domesticadora da educação/instrução. A “educação bancária” ainda não sepultada 

nos recintos escolares, muitas vezes, tem se tornado colaborativa com a lógica 

posta pelo mercado: educar para a empregabilidade. Contudo, entendemos que é 

possível fazer frete a essa concepção de educação, se assumirmos que educação é 

um ato de amor e coragem, podendo ser capaz de contribuir para a humanização do 

ser humano e do mundo. Freire (2000, p. 104) assim afirma: “A educação é um ato 

de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da 
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realidade. Não é fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”. 

Precisamos, pois, compreender a dimensão da lição dada por Freire 

(1996, p. 85) ao pronunciar: “ensinar exige a convicção de que a mudança é 

possível”. Pois que: 

 

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 
inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 
relaciono. Nosso papel no mundo não é só de quem constata o que ocorre, 
mas também, o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não somos 
apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No mundo da 
História, da cultura, da política, constatamos não para nos adaptar mas para 
mudar. No próprio mundo físico nossa constatação não nos leva à 
impotência (p. 85-86). 

 

Completa ainda Maturana (1999, p. 89): “A transformação harmônica 

do mundo dar-se-á na sabedoria de uma convivência que não vai gerar nem 

pobreza nem abuso, pois que o amor é um domínio de ações nas quais o outro é 

constituído como legítimo outro na convivência”. Neste sentido este autor pontua: 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive 
com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de 
maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente 
com o do outro no espaço da convivência. O educar ocorre, portanto, todo 
tempo de maneira recíproca. Ocorre como uma transformação estrutural 
contingente com uma história no conviver da comunidade em que vivem. A 
educação como sistema educacional configura um mundo, e os educandos 
confirmam em seu viver o mundo que viveram em sua educação. Os 
educandos, por sua vez, confirmam o mundo que viveram ao serem 
educados no educar (p. 81-82). 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que se cada educador que se assume 

progressista, humanizador, entender e respeitar que todo educando possui um 

potencial que é seu, construído e desenvolvido através de suas experiências, nas 

relações que estabelece nas suas vivências, expressará atitudes pedagógicas na 

sala de aula que contribuirá para a construção da humanidade de cada aluno e 

conseqüentemente do mundo em que habita. Atitudes grávidas de afeto, 
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generosidade, alegria, respeito, diálogo, autoridade e esperança, pois é ciente de 

que o mundo não é, está sendo. Portanto, humanizável na medida em que cada ser 

humano se humanize e lute pela humanização do todo, a humanidade. 

 



 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 2. ATITUDES PEDAGÓGICAS: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

De fato, o processo só chega ao 

fim quando dizemos exatamente como a 

pesquisa vai ser conduzida, ou seja, 

quando especificamos os métodos e 

técnicas de pesquisa que vamos utilizar. É 

neste ponto que mais concretamente se 

coloca a questão da viabilidade da 

pesquisa. (SÁ, 1998, p. 25). 
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2.1 - ABORDAGEM E PROCEDIMENTO: UMA ESCOLHA ANUNCIADA 

 

Pela natureza do nosso objeto de estudo, qual seja, atitudes 

pedagógicas do professor na sala de aula, pareceu-nos que a opção mais acertada 

seria a abordagem qualitativa, uma vez que nela os sujeitos de estudo são “gente, 

em determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou 

classe com suas crenças, valores e significados” (MINAYO, 2000, p. 22, grifos 

da autora). Nessa abordagem, optamos por realizar um estudo etnográfico, que se 

caracteriza. 

 

Pela descrição ou reconstrução de mundos culturais originais de pequenos 
grupos, para fazer registro detalhado de fenômenos singulares, a fim de 
recriar as crenças, descrever práticas e artefatos, revelar comportamentos, 
interpretar os significados e as ocorrências nas interações sociais entre os 
membros do grupo em estudo. (CHIZZOTTI, 2006, p. 71) 

 

Desenvolvida pelos antropólogos para estudar a cultura e a sociedade, 

a etnografia tem sido empregada em várias áreas de pesquisa. Em Educação, para 

ser caracterizada como etnográfica, a pesquisa deve ter como preocupação central o 

processo educativo (ANDRÉ, 2004, p. 28) e suas implicações na formação humana 

do sujeito humano como propõe Souza (2007). 

Dentre os procedimentos que caracterizam a pesquisa etnográfica em 

Educação, a observação se constituiu o principal procedimento de nossa pesquisa. 
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Observar professores em sua prática docente nos permitiu estudar atitudes 

manifestadas no agir e reagir dos sujeitos, na medida em que: 

 

“Observar”, naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é destacar 
de um conjunto (objetos, pessoas, animais etc.) algo especificamente, 
prestando, por exemplo, atenção em suas características (cor, tamanho 
etc.). Observar um “fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que 
determinado evento social, simples ou complexo, tenha sido abstratamente 
separado de seu contexto para que, em sua dimensão singular, seja 
estudado em seus atos, atividades, significados, relações etc. 
Individualizam-se ou agrupam-se os fenômenos dentro de uma realidade 
que é indivisível, essencialmente para descobrir seus aspectos aparências e 
mais profundos, até captar, se for possível, sua essência numa perspectiva 
específica e ampla, ao mesmo tempo, de contradições, dinamismo, de 
relações etc. (TRIVIÑOS, 1987, p.153). 

 

A esse respeito, Vianna (2007, p. 12) acrescenta que “ao observador 

não basta simplesmente olhar. Deve, certamente, saber ver, identificar e descrever 

diversos tipos de interações e processos humanos”, aproximando-se da perspectiva 

dos sujeitos, um importante alvo nas abordagens qualitativas, na compreensão de 

Lüdke e André (1986), que complementam essa indicação afirmando que “na 

medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos 

sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 

atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias ações”. (1986, p. 26). 

Essas exigências nos levaram à busca de um controle e a 

sistematização da observação – condições de um instrumento válido e fidedigno de 

investigação científica – as quais implicam a existência de um planejamento 

cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do observador, segundo Lüdke e 

André (1986, p. 25). Planejar significa determinar o quê e o como observar, o grau 

de participação do observador e a duração das observações. Quanto à segunda 

condição, referenciado em Patton29 (1997), Vianna (2007, p. 12) afirma que “é 

                                                 

29 PATTON, M. Q., How to use qualitative methods in evaluation. Newburu-Londo: Sage, 1997. 
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importante que, no seu trabalho de campo, o observador possua suficiente 

capacidade de concentração, paciência, espírito alerta, sensibilidade e, ainda 

bastante energia física para concretizar a sua tarefa”. Condições que determinaram 

o êxito desta pesquisa, pois 

 

Sem acurada observação, não há ciência. Anotações cuidadosas e 
detalhadas vão constituir os dados brutos das observações, cuja qualidade 
vai depender, em grande parte, da maior ou menor habilidade do 
observador e também da sua capacidade de observar, sendo ambas as 
características desenvolvidas, preponderantemente, por intermédio de 
intensa formação. (VIANA, 2007, p.12).  

 

Acompanhado dos devidos cuidados, o uso desse procedimento, em 

pesquisas qualitativas em Educação, constitui uma das mais importantes fontes de 

informações, segundo Vianna (2007, p. 73), para quem 

 

a observação na escola, centrada em sala de aula, caso seja feita segundo 
os princípios definidos pela sua metodologia, pode gerar elementos que 
esclarecem o ocorrido, mesmo os que são familiares ao professor, pela sua 
atuação diária em sala, e ao pesquisador por suas atividades específicas. 

 

Ao observar atitudes pedagógicas de professores – o quê/objeto –, o 

fizemos durante cinco meses, em dias contínuos, nos turnos e horários de 

funcionamento das turmas iniciais dos ensinos Fundamental I (das 13h30min às 

17h30min) e Fundamental II (das 7h30min às 11h30min), perfazendo um total de 

640 horas. Processo anotado no diário etnográfico, “registro feito no dia-a-dia de 

acontecimentos e eventos quotidianos, ordinários e extraordinários, a partir de nossa 

observação participante da vida social dos grupos e instituições que queremos 

estudar, compreender e/ou mudar”. (EL HAMMOUTI, 1999 apud SOUZA, 1999, p. 

16). 

No diário etnográfico, registramos “com detalhes nossas ações e as 
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ações dos parceiros com quem interagimos [...];” (EL HAMMOUTI, 1999 apud 

SOUZA, 1999, p. 16); “fatos marcantes (descobertas, incidentes significativos, 

encontros, reuniões, reflexões, leituras, conflitos, problemas enfrentados, etc.).” 

(id.,p. 17) Também contamos atividades rotineiras, eventos corriqueiros, ações e 

detalhes que vemos sempre, “mas sem muito notar ou levar em conta o significado 

que pode ter em relação ao objeto de estudo [...].” (ibidem). 

Registramos também 

 

os conteúdos trabalhados na escola (conhecimentos, exercícios, tarefas, 
avaliações, dinâmicas de grupo, materiais e ambientes utilizados), rituais e 
relações práticas, e linguagem falada, diálogos, conversas formais e 
informais que refletem procedimentos de raciocínio prático, atividades 
cognitivas, etc., nos contextos escolares e extra-escolares (meio cultural) 
(ibdem). 

 

Empreendemos todo esforço para que, na medida do possível, nada 

escapasse do nosso olhar; nesse sentido, nosso diário etnográfico foi feito 

 

com grande implicação pessoal, expressão às vezes de momentos íntimos 
do professor (descrever emoções, pensamentos) e comunicar ou socializar 
esses fatos que estão sendo enfrentados, os desafios e tensões 
identificados, as alegrias, grandes entusiasmos, sonhos, fantasias. Isso 
implica não apenas descrições de observações, mas fazer comentários, 
análises, sínteses que podem traduzir a compreensão do que está 
acontecendo e por que acontece de determinada forma. Os pontos de vista 
dos atores, suas perspectivas culturais, suas estratégias etc. (idem, p. 18). 

 

Dessa forma, esforçamo-nos em respeitar as características da 

etnografia que, como abordagem de investigação científica, implica: preocupar-se 

com uma análise holística ou dialética da cultura a ser entendida; introduzir os atores 

sociais com uma participação ativa, dinâmica e modificadora das estruturas sociais, 

preocupar-se em revelar as relações e interações significativas de modo a 

desenvolver a reflexividade sobre a ação de pesquisar. 

Iniciada a observação, solicitamos aos sujeitos da pesquisa que 
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respondessem ao questionário que formulamos com vistas a caracterizar sua vida 

acadêmica e profissional. Analisadas as informações coletadas, por meio desse 

instrumento (Apêndice - A), são os dados a respeito da identidade pessoal, da 

escolaridade e do exercício profissional dos docentes apresentados no item 2.3. 

deste capítulo. 

 

 

2.2 - CAMPO E SUJEITOS DA EMPIRIA: TRILHAS DA DEFINIÇÃO 

 

De considerável importância para a concretização das nossas 

investigações, o campo da pesquisa foi definido a partir dos seguintes critérios: 

escola da rede municipal de ensino do Recife com turmas do ensino fundamental I 

(ciclos/séries iniciais) e II (ciclos/séries finais) e professores efetivos do Grupo 

Ocupacional Magistério (GOM). Justificamos essas referências. 

Pesquisar em redes de ensino diferentes não era do nosso interesse e, 

para orientar a escolha de uma única, consideramos o fator investimento na 

qualificação do quadro docente, preponderante na mencionada rede, na qual 

atuamos como professora. Quanto ao segundo critério, por força da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), lei n. 9.394/96, devido ao seu âmbito de atuação, 

municipal, a rede escolhida prioriza o ensino fundamental I, para o qual destina a 

maioria das escolas, e mantém 15 que oferecem o ensino fundamental II. 

Dado o nosso objeto de estudo, somente cabia que os responsáveis 

pela docência pertencessem ao GOM da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 

da Prefeitura do Recife (SEEL/PR), tendo em vista que, na ausência de professores 

graduados concursados, e já há alguns anos, a Secretaria de Educação da 
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Prefeitura do Recife tem contratado estagiários, especialmente para atuar em turmas 

dos dois ciclos finais do ensino fundamental. Caso aquiescêssemos em incluir 

estagiários como sujeitos da pesquisa, correríamos o risco de iniciá-la com um grupo 

de parceiros e terminarmos com um outro, comprometendo, assim, a qualidade do 

nosso estudo. 

Em vista do curto tempo para a realização da pesquisa em duas 

turmas, interessava ainda que as mesmas funcionassem em turnos diferentes. 

Partimos, então, para mapear as escolas da SEEL/PR que atendessem aos critérios 

definidores do campo de pesquisa. Obtivemos as informações na Diretoria Geral de 

Ensino (DGE) e, conforme as planilhas consultadas e a confirmação da gerente do 

órgão, selecionamos cinco escolas que se enquadravam nos requisitos explicitados. 

Dessas, três se localizam na Região Político-Administrativa 630, duas das quais em 

locais de difícil acesso, nos quais são registrados altos índices de violência. As 

demais se localizam na RPA 2. 

De posse dos nomes e endereços das escolas, demos o segundo 

passo: conhecê-las. De mapa na mão, tomando ônibus aqui e ali, chegamos às 

unidades, algumas situadas em locais por nós desconhecidos. Se até aqui não 

tínhamos encontrado obstáculos no processo de definição do campo de pesquisa, 

eles começaram a surgir a partir do momento em que chegávamos às escolas e nos 

apresentávamos à direção, anunciando nossa pesquisa e a conseqüente 

necessidade de nos inserirmos no espaço da sala de aula durante um semestre 

letivo. Logo surgiam justificativas – a nosso ver – pouco justificáveis e, daí, a não 

autorização da realização da pesquisa em quatro das cinco escolas por nós 

visitadas. 

                                                 
30 A cidade do Recife está dividida em 6 Regiões Político-Administrativas (RPA). 
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Em três das cinco escolas que visitamos, a direção se mostrou 

resistente em nos aceitar, alegando que os docentes não concordariam com a 

permanência de uma observadora por tanto tempo no espaço da sala de aula 

porque ter alguém fazendo observações por mais de uma semana na sala de aula 

constitui um incômodo, trazendo desconforto e interferência na prática docente e 

alterando a rotina da turma. Em outra, para não nos aceitar a direção alegou estar 

havendo procura freqüente da escola para realização de estágios e pesquisas, 

prejudicando o ritmo normal das atividades da escola. 

Assim, das cinco escolas relacionadas, restava apenas uma e, ao 

contatá-la, a direção admitiu a possibilidade de a pesquisa ali se realizar. Entretanto, 

teríamos que aguardar um período de três semanas porque a direção só nos 

autorizaria após decisão coletiva do corpo docente, que discutiria e votaria o assunto 

em reunião em que a nossa presença seria indispensável. Ter que esperar tantos 

dias para obter ou não a aceitação causou-nos muita ansiedade, pois o tempo 

necessário à pesquisa estava se tornando cada vez mais exíguo. 

Por essa razão, o terceiro passo foi participar da reunião. No dia e hora 

aprazados pela diretora, lá estivemos presentes. Depois de o grupo deliberar sobre 

assuntos internos da escola, a coordenadora pedagógica que dirigia a reunião 

carinhosamente nos apresentou aos participantes, a quem expusemos o projeto de 

pesquisa. Para nossa alegria, o pleito foi aprovado por unanimidade sob a ressalva 

de nossa entrada no campo só ocorrer depois da semana do folclore, para que a 

nossa presença não atrapalhasse o andamento das atividades ora vivenciadas. 

Como a natureza do objeto de nosso estudo – atitudes pedagógicas do 

professor – requeria uma convivência amistosa e de confiança mútua entre os 

parceiros da pesquisa, a aceitação da nossa presença como pesquisadora na 
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instituição, por parte da direção da escola e dos professores, foi decisiva no 

desenrolar do trabalho. 

Outro aspecto se somou ao acerto da definição da escola-campo. Sua 

localização próxima à UFPE nos permitiu um fácil e rápido acesso a ela, uma vez 

que iniciamos a pesquisa ainda cursando disciplinas do curso de Mestrado devido à 

greve que, por ter se estendido por todo um semestre letivo, impossibilitou-nos de 

concluir os créditos no tempo previsto.  

O critério de turmas do ensino fundamental I e II para definição do 

campo empírico implicava a definição dos sujeitos da pesquisa. Nesse nível de 

ensino, procedemos a um corte, delimitando nosso interesse a turmas do 1º ano do 

2º ciclo e do 1º ano do 3º ciclo, 1ª e 5ª série, respectivamente, de acordo com a 

organização do ensino fundamental nesta rede. Em regime de ciclos de 

aprendizagem31, este nível de ensino está estruturado em quatro ciclos, de acordo 

com a faixa etária e competências dos estudantes. O primeiro ciclo tem duração de 

três anos e atende crianças na faixa etária de seis a oito anos. Cada um dos demais 

ciclos (2º, 3º, 4º) tem duração de dois anos, correspondendo o 2º ciclo à faixa etária 

de nove a dez anos de idade; o 3º, à de onze a doze anos, e o 4º, à de treze anos. 

Conforme o Quadro 2 o 1º ano do 2º ciclo funcionavam duas turmas no 

turno da manhã e uma turma no turno da tarde; do 1º ano do 3ºciclo, funcionavam 

quatro turmas no turno da manhã e duas no turno da tarde, possibilitando a 

investigação do nosso objeto de estudo numa única realidade e cultura escolar. 

Considerando o curto tempo para a realização da pesquisa, as duas turmas a serem 

escolhidas teriam que funcionar em turnos diferentes. Nossa decisão pela única 

                                                 
31 Regime este de organização do ensino facultado pela LDB, em seu artigo 23. Segundo Soares 
(2003, p. 121), essa opção se justifica porque os ciclos permitem considerar os diversos tempos de 
aprendizagem dos alunos e enfrentar um dos maiores problemas da cultura escolar presente no 
sistema de ensino: a repetência. 
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turma do 1º ano do 2º ciclo funcionando à tarde foi movida por fato incomum e que 

despertou grande interesse: regência de pessoa do sexo masculino, que também 

atendia a outro critério: ser do GOM. 

Portanto, no turno da manhã, a turma do 1º ano do 3º ciclo a ser 

escolhida deveria ter todos os docentes pertencentes ao GOM. Pelo grande número 

de estagiários atuando em turmas desse nível de ensino, tivemos que admitir uma 

flexibilização no critério e incluir um estudante no universo dos nove sujeitos 

selecionados. Esses passaram a ser oito, devido ao afastamento de um deles, tão 

logo chegamos ao campo de pesquisa, e não ter havido substituição, apesar dos 

ofícios enviados pela direção à SEEL/PE solicitando-a, segundo informações da 

coordenação pedagógica da escola. Dessa forma, a turma permaneceu sem 

professor até o final do semestre letivo. 

A escolha de turmas desses anos e ciclos de aprendizagem deu-se, 

ainda, por entendermos que as atitudes pedagógicas de professores que trabalham 

com alunos nessa faixa etária e nesse período da formação escolar sejam 

fundamentais no processo de humanização desses estudantes. Na turma do 1º ano 

do 2º ciclo, especialmente, por se tratar do início do percurso escolar do aluno, 

experiência em que são exigidas determinadas competências. E ainda por ser uma 

fase de vida da criança em que ela amplia o seu processo de socialização, pelas 

oportunidades que tem de participar de várias atividades escolares com maior 

independência. 

A escolha da turma do outro nível de ensino deu-se, também, por 

entendermos que seus alunos iniciam um novo ciclo de aprendizagem, agora sob 

orientação de vários professores, a quem cabem atitudes pedagógicas que 

contribuam para sua formação como ser humano. Ao iniciar este novo ciclo de vida 
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escolar, inicia-se concomitantemente o período da adolescência desses jovens. 

Sabemos ser esta uma fase da vida que requer maior atenção, compreensão, 

diálogo, companheirismo e amorosidade, posto que o adolescente se depara com 

questionamentos, críticas, dúvidas e muita instabilidade emocional. Para superar 

essa crise de identidade, é necessário e importante o apoio dos docentes. 

Do universo de oito sujeitos selecionados, seis atuam nesta escola há 

apenas oito meses, mediante aprovação em concurso público realizado pela 

SEEL/PR; um atua há quatro anos e a estagiária, atuando há dois anos, teria seu 

contrato encerrado no final ano. 

 

 

2.3 - ESCOLA-CAMPO: CARACTERIZAÇÃO 

 

Enquadrado na RPA 6, o bairro onde se localiza a escola é tranqüilo, 

muitos dos moradores lá nasceram e criaram os filhos, tornando-se quase todos 

velhos conhecidos. As casas, próprias em sua maioria, são de padrão médio e os 

prédios têm até cinco andares. As vias públicas são pavimentadas e bem 

conservadas, com esgotamento de águas pluviais. Conta com serviço de 

esgotamento sanitário, rede de água, iluminação pública, limpeza urbana, serviços 

de saúde pública, serviço postal, delegacia distrital. Um intenso e diversificado 

comércio, bancos, e o setor de serviços proporcionam oportunidades de emprego 

aos moradores dali, que têm como local de lazer diversas praças arborizadas. 

No campo da educação, existem três creches (uma municipal, uma de 

instituição beneficente e outra ligada a uma igreja evangélica); quatro outras escolas 

da rede municipal, que oferecem educação infantil e os ciclos iniciais do ensino 
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fundamental; três grandes escolas da rede pública estadual, que oferecem as séries 

finais do ensino fundamental e o ensino médio. Há também um bom número de 

escolas particulares, inclusive uma faculdade, cursos de línguas e de informática. 

Quanto à organização política, o bairro tem na Câmara de Vereadores 

e na Assembléia Legislativa do Estado três representantes, dois e um, 

respectivamente. Muito atuante, o Conselho de Moradores discute coletivamente os 

problemas do bairro e encaminha as alternativas de solução ao poder público. 

As duas grandes favelas circunvizinhas ao bairro são urbanizadas, 

tendo as ruas calçadas, sistema de iluminação pública, água encanada, escola e 

posto de saúde. Nelas reside significativa parcela dos alunos da escola. 

Somente em 2006 aconteceu a aquisição do prédio onde funciona a 

escola-campo da pesquisa, reivindicação antiga do Conselho Escolar, pois algumas 

reformas não podiam ser efetuadas pelo fato de o prédio ser alugado, o que remonta 

à sua fundação, em 30 de março de 1998, ano em que ocorreu um alto índice de 

matrículas na rede municipal do Recife e, para garantir acesso à escola a todas as 

crianças do bairro e adjacências, a prefeitura alugou um prédio para acolher os 

alunos excedentes de outras escolas da rede municipal, segundo relato da diretora 

da escola-campo. Ela também relata que, aproveitando-se da oportunidade de poder 

transferir alunos, as dirigentes daquelas outras escolas enviaram para a nova escola 

considerável número de alunos com “sérios” problemas de comportamento, o que 

resultou no desafio de se enfrentar a questão da (in)disciplina, ainda hoje presente 

em várias salas de aula, relatam suas dirigentes. 

Sua localização privilegiada – na parte central da zona sul da cidade do 

Recife, na RPA 6 – a torna de fácil acesso e, graças ao considerável número de 

linhas de transporte coletivo que a servem, é freqüentada por alunos oriundos de 
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vários bairros da cidade. 

De origem recente, a escola apresenta bom estado de conservação, é 

pintada nas cores-padrão das unidades escolares da rede: azul e branco. Dividido 

em dois pavimentos, térreo e primeiro andar, ligados por escadas, o prédio tem 

dezoito salas de aula; uma aconchegante e organizada biblioteca, com um acervo 

de mais de cinco mil títulos, ambiente aprazível aos discentes; um agradável e 

convidativo laboratório, equipado com quinze computadores, dezesseis mesas e 

trinta cadeiras apropriadas, onde aulas de informática são oferecidas para todas as 

turmas. Tem ainda salas para secretaria, direção, coordenação pedagógica, 

professores; uma cozinha bem equipada; um depósito para material didático e de 

expediente. Dos sanitários, dois são para o corpo administrativo e docente e os oito 

para os estudantes, esses não estão em bom estado de conservação – o mau cheiro 

que deles exala interfere no funcionamento de algumas salas de aula. 

Situada na parte frontal do prédio, a área de recreação da escola é 

estreita e imprópria para o quantitativo de alunos da escola, o que lhes retira o 

horário de recreio, alvo de constantes reclamações. Nessa área, no início de cada 

turno os alunos são organizados em filas recebem informações da direção, para 

posteriormente entrarem nas salas de aula acompanhados dos seus professores. 

Situação agravada pela inexistência de ambiente adequado para os alunos 

merendarem, o que fazem em suas salas de aula. O único espaço de lazer para os 

alunos, inclusive nos finais de semana, quando participam do Projeto Escola Aberta, 

é a quadra de esportes, situada no lado oposto da escola. Espaço aprazível aos 

alunos, nela são desenvolvidas as aulas de Educação Física. 

Predomínio do concreto; inexistência de qualquer recurso natural no 

ambiente; salas e corredores sem iluminação natural; teto coberto com telhas de 
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amianto; muros e grades até a altura do primeiro andar; inexistência de janelas para 

circulação do ar na maioria das salas; ventilação deficiente; calor excessivo 

dificultam a ambiência na escola. O calor se constitui um fator impeditivo à 

tranqüilidade na escola, gera desconforto e incômodo aos alunos e professores, 

interferindo no desenvolvimento das atividades, tendo em vista a inquietação 

provocada nas turmas, exigindo dos professores ações que amenizem a agitação. 

Segundo depoimento da maioria desses, em grande parte o calor representa a fonte 

de indisciplina na escola. 

Segundo a direção da escola, a construção de um muro tão alto foi uma 

alternativa para evitar a entrada de drogas no recinto e interferência de pessoas 

estranhas às atividades da escola e que prejudicavam o andamento normal do 

cotidiano, fato esse causador de sérios problemas. Conforme relato da diretora da 

escola, há um projeto arquitetônico elaborado pelo setor de engenharia e arquitetura 

da secretaria de educação da prefeitura do Recife que visa à melhoria da parte física 

da escola, no sentido de resolver o sério problema de ventilação e iluminação das 

salas de aula, tornando-as mais aprazíveis. 

Apesar da rigidez do concreto, o espaço físico da escola é acolhedor e 

agradável, há um banco de cimento que se estende por todo o pátio, no qual pais, 

mães e alunos se sentam para conversar nos horários de entrada e saída das aulas. 

Nas paredes do pátio há painéis de madeira coloridos em que são expostas as 

produções dos alunos, constituindo-se um espaço de socialização de conhecimento 

bastante utilizado. Há ainda no pátio da escola, junto à porta da secretaria, um 

bebedouro em pedra granito com água filtrada, exclusivo para alunos.  

Para garantir o funcionamento adequado das atividades e assistência ao 

alunado, a escola conta com o seguinte quadro funcional: uma diretora; uma vice-
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diretora; duas auxiliares de direção; duas coordenadoras pedagógicas; 40 (quarenta) 

professores; uma professora itinerante que assiste a alunos com necessidades 

especiais; 14 (quatorze) estagiários atuando na docência; uma secretária; seis 

agentes administrativos; cinco estagiários administrativos; três merendeiras; três 

serventes; dois vigilantes. 

O corpo técnico-administrativo tem uma jornada de trabalho de quarenta 

horas semanais, atuando em turnos alternados de maneira a manter a presença 

constante de três pessoas responsáveis pela escola durante todo o seu expediente 

de funcionamento diário. Desse corpo, a diretora, umas das professoras fundadoras 

da escola, ocupa a direção da escola desde o seu terceiro ano de organização. No 

grupo de apoio administrativo, os seis agentes administrativos são concursados e as 

três merendeiras, os serventes, vigilantes e estagiários são todos contratados por 

empresas prestadoras de serviço. 

No Quadro 1, temos a distribuição de professores e estagiários segundo 

os níveis de ensino. Dos professores, um atua na turma do Grupo V (pré-escolar); 20 

(vinte) atuam em turmas do ensino fundamental I (ciclos iniciais) e 19 (dezenove) em 

turmas do ensino fundamental II (ciclos finais). Todos pertencem ao Grupo 

Ocupacional Magistério (GOM), mediante aprovação em concurso. Dos estagiários 

que atuam na docência, 4 (quatro) ensinam em turmas dos ciclos iniciais e 10 (dez) 

em turmas dos ciclos finais do ensino fundamental. 
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Quadro 1 - Distribuição de professores e estagiários segundo o nível de ensino 

Nível de ensino Professor Estagiário 

Educação Infantil 01 - 

Ensino Fundamental I 20 04 

Ensino Fundamental II 19 10 

Total 40 14 

Fonte: Secretaria da escola-campo. 

 

Em 2006, ano de nossa observação, a escola atendeu a uma população 

de 1.260 (um mil duzentos e sessenta) estudantes, distribuídos em seus três turnos 

de funcionamento – 491 (quatrocentos e noventa e um) no turno da manhã; 588 

(quinhentos e oitenta e oito) no turno da tarde; 181 (cento e oitenta e um) no turno 

da noite – e em 41 (quarenta e uma) turmas: educação infantil: uma turma; ciclos 

iniciais do ensino fundamental: 19 (dezenove) turmas; ciclos finais do ensino 

fundamental: 18 (dezoito) turmas; educação de jovens e adultos (EJA): 3 (três) 

turmas, conforme o Quadro 2. No turno da noite, também funcionam 3 (três) turmas 

do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), das quais a direção da 

escola desconhece o quantitativo de alunos por ser um programa autônomo. 
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Quadro 2 - Quantitativo de turmas e alunos da escola segundo o nível de ensino. 

TURNO MANHÃ TARDE NOITE 

Modalidade 

de Ensino 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Alunos 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Alunos 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Alunos 

Educação Infantil - - - - -  

Grupo V 1 25 - - - - 

Ensino Fundamental I       

1º Ciclo       

1º ano 3 66 1 22 - - 

2º ano 2 64 1 26 - - 

3º ano 3 94 2 57 - - 

2º Ciclo - - - - - - 

1º ano 2 61 2 55 - - 

2º ano 2 65 1 28 - - 

Ensino Fundamental II       

3º Ciclo       

1º ano 4 116 2 61 1 28 

2º ano - - 4 162 1 30 

4º Ciclo - - - - - - 

1º ano - - 2 93 1 33 

2º ano - - 2 84 1 27 

EJA 

(1º e 2º Ciclos)       

Módulo I - - - - - - 

Módulo II - - - - 2 45 

Módulo III - - - - 1 18 

Total 17 491 17 588 7 181 

Total Geral de Turmas 41 

Total Geral de Alunos 1260 

Fonte: Secretaria da escola-campo. 
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O alunado da escola é oriundo da periferia da cidade do Recife – Jordão, 

Jordão Baixo, Imbiribeira, Ibura, Zumbi do Pacheco, UR-05, UR-10, UR-11, 

Afogados, Ilha de Deus –, adjacente ao bairro onde a escola está localizada, que, 

por ser em local seguro e de fácil acesso, desperta interesse da população em 

buscar matrícula nela. São filhos de famílias de camadas populares, sendo 70% 

deles assistidos pelo programa Bolsa Escola, e outros pertencem à classe média 

baixa. 

Aos sábados funciona no recinto da escola o Programa Escola Aberta, 

com atividades recreativas e de artes cênica, musical e visual. Atendendo a jovens e 

adolescentes da comunidade escolar, muitos deles pertencem a escola, para mantê-

los afastados das drogas e da criminalidade. 

Atuante, o Conselho Escolar é composto por representantes de todos os 

segmentos da comunidade escolar, sendo seus membros eleitos por voto direto dos 

que compõem a comunidade. Por ser um órgão deliberativo, o conselho se reúne 

sistematicamente uma vez por mês, juntamente com as duas diretoras, para tratar 

de assuntos concernentes à vida da escola. 

 

 

2.4 - SUJEITOS E CENÁRIO: CARACTERIZAÇÃO 

 

Na perspectiva de uma melhor compreensão das atitudes pedagógicas 

dos professores das turmas selecionadas da escola-campo, buscamos conhecer os 

sujeitos da pesquisa, professores e alunos, caracterizando os primeiros com base 

nas informações por eles fornecidas no questionário referido e nas observações; os 
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segundos, com base no perfil das turmas registradas nos diários de classe dos 

docentes e nas observações. Também delineamos os traços característicos da sala 

de aula, cenário de atuação desses sujeitos. 

Pequeno; estreito; quente; barulho externo; nas paredes painéis, cartazes 

e mural para a socialização das produções das crianças; cadeiras e mesinhas 

organizadas em grupo de quatro: cenário da turma do 1º do 2º ciclo (1.2). Nele, alto 

índice de freqüência e assiduidade; interação harmoniosa entre crianças e professor; 

produção dos educandos fruto da troca de conhecimentos; atividades planejadas e 

desenvolvidas de modo coletivo, também nas orações e no repartir do pão; estímulo 

e convite à participação de todos de modo a garantir a aprendizagem de crianças 

em diferentes níveis de conhecimento. 

Crianças em permanente comunicação entre si; alegres; inquietas; 

criativas; participativas; colaborativas; atenciosas; cuidadosas com a sala de aula, 

zelavam-na, mantendo-a sempre limpa e organizada, pois nela somavam esforços, 

subtraiam dificuldades, dividiam alegria e multiplicavam prazer e conhecimentos. 

No inicio do ano letivo, o perfil da turma – 28 crianças, sendo 13 do sexo 

masculino e 15 do sexo feminino, na faixa etária dos 7 aos 11 anos; apenas 8 

crianças na faixa etária (7 anos) correspondente ao seu ciclo de aprendizagem – 

era, segundo o diário de classe de P1, de crianças. 

 

[...] imaturas, inseguras nos aspectos atitudinais. Quanto aos aspectos cognitivos, 
60% dos alunos ainda não estão alfabetizados, demonstra raciocínio lógico matemático lento, a 
maioria dos alunos é repetente, vindos de outras escolas. São filhos de pais das camadas populares, 
desempregados, parte deles sobrevivendo da renda do programa do governo federal, bolsa família, 
em sua maioria as crianças possuem famílias desestruturadas, daí serem afetivamente carentes. 

 

Registro que remete ao professor: negro, alto, magro, solteiro, 33 anos, 
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vivendo com os pais, muito religioso, católico carismático32. De bem com a vida – 

cuidava da aparência, vestia-se com bom gosto, bem-humorado –, gostava de estar 

na companhia das crianças. Organizado, criativo, amoroso, seguro do que fazia e 

como fazia, recebia demonstrações – toques, abraços, beijos, cartinhas e pequenos 

presentes (bombons, sabonetes, frutas, peixes ornamentais) – do afeto de alunos e 

alunas, pais e mães. Respeitado pela direção da escola e por colegas pela sua 

responsabilidade, criatividade e colaboração, convivia harmoniosamente com todos 

da escola, sendo reconhecido como um bom e competente professor. 

Segundo declaração sua, é professor por opção, o que se confirma por 

sua formação escolar: em nível médio, cursou o Magistério em escola pública, curso 

que, segundo ele, deu-lhe base para sua prática docente; em nível superior, é 

licenciado e bacharel em Letras e especialista em Literatura Brasileira pela UFPE. E 

por sua atuação no magistério há 14 anos, dos quais 4 na escola-campo e 10 em 

escolas da rede privada de ensino. Atuava também como coordenador da área de 

Linguagem, na Secretaria de Educação do Moreno, município pernambucano. 

Exercício que se inspira, sempre e cada vez mais, na obra de Paulo Freire, de quem 

diz ser grande admirador e leitor. 

Em consonância com essa inspiração freireana, buscava alternativas para 

manter os educandos sempre motivados, daí o cuidado com o planejamento das 

atividades, sempre voltadas para os seus interesses e suas capacidades. Tudo era 

discutido e apreciado conjuntamente, sempre na busca da construção da 

humanidade de todos. Também pelo sentimento que nutria pelas crianças e por seu 

interesse no bem-estar delas em suas ações dosava bem atitudes amorosas e de 

                                                 
32 As informações dadas pelo professor, quando do preenchimento do questionário (anexo A), estão 
reproduzidas no Quadro 3. Cumpre lembrar que essas e as informações dos outros professores são 
do ano de 2006. 
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autoridade 

 

P1 está ministrando aula um garoto está chorando, P1 não percebe, um dos 
coleguinhas do grupo se levanta, dirige-se até P1 e diz: 

- Tio H ta chorando. 
- O que foi H? 
O aluno continua chorando. P1 se aproxima dele, puxa uma cadeira e se senta junto 

a H. 
Um dos coleguinhas do grupo fala: 
- É porque ele não ta conseguindo ler, tio. 
- Vamos ler H, pare de chorar. Vamos ler juntos. 
P1 põe a mão sobre o ombro do aluno como forma de incentivá-lo e apoiá-lo e inicia a 

leitura. Assim o motiva a ler o texto com todos do grupo. 
Depois P1 se levanta, bate palmas para estimular as crianças. 

 

No cenário da turma do 1º ano do 3º ciclo – grande, quente, escuro, 

paredes desnudas de recurso visual, só pichações e buracos –, um elemento de 

destaque: a porta. Estreita, em torno dela, professores que a mantinham sempre 

fechada e alunos que, ao chegarem atrasados, empurravam-na, provocando intenso 

barulho devido à queda da velha cadeira que a escorava. Motivo de tensão e 

conflito. 

Composta por 31 estudantes, sendo 17 do sexo masculino e 14 do sexo 

feminino, na faixa etária que vai dos 10 aos 15 anos, a maioria residia na Ilha de 

Deus, local de difícil acesso, por se tratar de uma ilha fluvial situada na zona sul; 

outros residiam em bairros mais afastados da escola, utilizando transporte coletivo 

ou bicicletas para se deslocarem até ela. Tinham pouca opção de lazer: praia e lojas 

de videogames e jogos eletrônicos. Seus meios de comunicação são rádio, televisão 

e telefones públicos. 

Filhos e filhas de famílias de baixa renda, seus pais, suas mães e 

responsáveis são mão-de-obra não qualificada que constitui as fileiras de 

desempregados ou, a maioria desses, têm como ocupação a pesca de mariscos. A 

sobrevivência dessas famílias é garantida pelos recursos provenientes do Bolsa 
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Escola e do Bolsa Família, programas sociais do governo federal. Essas famílias 

residem em terrenos invadidos, em pequenas casas, que acolhem também parentes. 

Conforme informação da secretária da escola, todos cursaram o ensino 

fundamental I em outras instituições de ensino da rede municipal de Recife, vindos 

transferidos para a escola-campo, uma das escolas designadas pela SEEL/PR, para 

receber estudantes contemplados pelo programa Bolsa Escola, situação de grande 

parte deles, e a mais próxima da residência dos educandos da turma em foco. 

Com a maioria dos alunos (16) fora da faixa etária (11 anos) 

correspondente ao seu ciclo de aprendizagem, segundo os docentes da turma, uma 

significativa parcela não sabia ler corretamente, muitos estavam na fase pré-

silábica33. Havia ainda oito estudantes que nem mesmo este nível de leitura tinham 

atingido, estando abaixo do nível de aprendizagem esperado para este ciclo. 

Concentravam-se apenas em atividades de escrita. Conforme o registro e relatos 

dos docentes, os alunos eram problemáticos, agressivos, desatenciosos, tendo 

dificuldade em aceitar e respeitar normas. O relacionamento com os professores não 

era amistoso, fator impeditivo para o desenvolvimento das situações de 

                                                 

33 FERREIRO & TEBEROSKY (1989) EM OBRA INTITULADA “A psicogênese da língua escrita” 
tentam explicar os processos e formas mediante as quais a criança se apropria da leitura e da escrita. 
As autoras, na referida obra, tentam compreender tais processos e não se propõem a apresentar 
novas metodologias de alfabetização. Baseadas em duas pesquisas realizadas no México e 
Argentina, identificam três grandes níveis de evolução da escrita, níveis regulares comportando no 
seu interior múltiplas subdivisões. 
O primeiro nível é denominado pré-silábico, nele percebemos que a criança já usa as letras para 
escrever e tem clareza de que objetos diferentes devem ser escritos com letras diferentes. Além 
disso, que as palavras exigem um número de letras, no mínimo três (critério quantitativo) para serem 
lidas, e além do mais, essas letras devem ser variadas. Letras iguais não podem ser lidas (critério 
qualitativo). Assim, quando se apresenta a uma criança, nessa fase, fichas com letras iguais, 
imediatamente ela se recusará a lê-las, alegando que é preciso que as letras variem para que as 
palavras possam ser lidas. 
Conforme as referidas autoras nessa fase que a criança faz sempre uma correspondência global ou 
orações, não atentando para as partes, ou seja, não faz correspondência tempo a termo entre a fala e 
a escrita, ou seja, a criança não estabelece ligação entre a pauta sonora da fala e a escrita. 
A esse respeito Machado (1997, p. 19) acrescenta: Também nesse primeiro nível, denominado pré-
silábico, percebe-se que a criança tem clareza de que objetos diferentes devem ser escritos com 
letras diferentes. Além disso, exige um determinado número de letras, no mínimo três (critério 
quantitativo). Quando se apresenta a alguma criança fichas com letras iguais nessa fase, 
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aprendizagem com o grupo. 

Em sua maioria, esses estudantes apresentavam-se calados, tristes, 

desmotivados, muitos compareciam sem o material escolar necessário – lápis, 

caderno –, dificultando a (re)produção do conhecimento e até dormiam diariamente 

na sala de aula. Cerca de cinco deles participavam ativa e conflitantemente, 

concentrando-se em um deles a monopolização das atenções e falas. Este aluno 

buscava constantemente firmar-se como o principal sujeito da cena, chegando a 

sufocar e desrespeitar o direito dos outros, - “Eu falo alto pro senhor olhar pra mim e 

saber que eu sou M. Sou eu que mando nesses otários.... eles tudinho sabe que eu 

sou rochedo” (Aluno M). - deixando seus professores estressados, tristes, tensos, 

sem saber o que fazer, como agir e sem vontade de retornar a esse cenário, o que 

implicava atrasos e faltas e apelo a atitudes autoritárias como forma de controlar o 

comportamento dos alunos. 

Este era, portanto, um cenário de constantes conflitos, desrespeito, 

tensões, falta de diálogo entre estudantes e professores, que atuavam 

rotineiramente como copistas silenciosos de roteiros, resumos etc. Apenas um 

conseguia usar de autoridade e estabelecer diálogo com os alunos, produzindo, 

embora com sacrifício, conhecimentos coletivamente. Os demais se mostravam 

desestimulados, desesperançados do potencial de mudança dos alunos. A esse 

respeito alguns assim se pronunciavam: 

 

São mal educados não respeitam. (P4). 
Eles metem medo. São agressivos uns com os outros. Nesta sala, só A é quietinha, 

faz as tarefas na dela, faz tudo que a gente solicita. (P2). 
Essa turma é muito desanimada. Eles não gostam de nada, a não ser de bagunçar. 

(P8). 
Não sei o que vocês querem da vida não! Eu tenho pena de vocês. Vocês vão ser 

                                                                                                                                                         

imediatamente ela se recusará a lê-las, alegando que é preciso que as letras variem para que as 
palavras possam ser lidas. 
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piores do que os pais de vocês. Eles pelo menos ainda trabalham e vocês, que trabalho irão arranjar 
se não sabem ler e nem escrever? (P5). 

Tô decepcionada com os alunos da rede pública, se eu soubesse que era assim eu 
não teria entrado nessa. Esses meninos não respeitam ninguém, eles não querem nada, a gente faz 
tudo e eles não mudam. P6). 

 

Os problemas eram sempre apontados ou delegados à direção, que 

deveria tomar as providências. A esse respeito, assim se manifestavam os 

professores: 

 

A direção da escola precisa arrumar um jeito para melhorar o comportamento deles 
(P2).  

Não sei onde isso vai parar! A direção tem que tomar uma atitude. (P7).  
É do sistema. A Secretaria de Educação não quer que reprove ninguém. (P5). 

 

A caracterização dos responsáveis pelo ensino da turma do 1º ano do 3º 

ciclo – seis professores e uma estagiária, conforme explicado anteriormente – tem 

como referência as conversas informais mantidas com eles, a direção da escola, 

alunos, pais, mães e responsáveis e as informações dadas por eles quando do 

preenchimento do questionário (Apêncice - A), as quais constam no Quadro 3, 

inclusive as do professor da turma do 1º ano do 2º ciclo. Para preservar sua 

identidade, atribuímos a cada docente um número, de 1 a 8, de acordo com a ordem 

do encontro com cada um deles na sala de aula. Ressaltamos que a duração desses 

encontros, de acordo com a carga horária de cada professor, possibilitou a 

observação de mais ou menos traços seus. 
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Quadro 3 – Caracterização dos professores/as 

Professor Sexo Idade 

Formação 

Acadêmica 

 

Tempo de 

docência 

Tempo de docência 

na rede municipal 

do Recife 

Ciclo/ano 

de 

atuação 

P1 M 33 anos Pós-graduado 14 anos 04 anos 1.2 

P2 F 42 anos Pós-graduado 03 anos 08 meses 1.3 

P3 M 32 anos Pós-graduado 14 anos 12 anos 1.3 

P4 F 32 anos Pós-graduado 14 anos 08 meses 1.3 

P5 F 48 anos Pós-graduado 22 anos 08 meses 1.3 

P6 F 25 anos Graduanda 02 anos 02 anos 1.3 

P7 M 30 anos Pós-graduado 07 anos 08 meses 1.3 

P8 F 26 anos Pós-graduado 08 anos 08 meses 1.3 

Fonte: Secretaria da escola-campo 

 

De acordo o quadro exposto, percebemos que os nossos parceiros de 

pesquisa têm idade média 33 anos, e 9 anos de exercício na docência, sendo todos 

pós-graduados, exceto o docente estagiário. Dessa maneira mostra ser um grupo 

jovem e com experiência docente e considerável formação acadêmica. 

Ressaltamos que não pudemos observar a prática de um dos docentes, 

uma vez que, segundo relato da própria professora em reunião de ciclo, os alunos 

não puderam freqüentar suas aulas por estarem matriculados em turno diferente. 

Como a maioria dos discentes reside em bairros afastados da escola, 

dependendo de transporte coletivo, a falta de passagem se constituiu fator 

impeditivo para que participassem dessas aulas, uma vez que suas famílias não 

podiam custear mais esta despesa. 

Estatura alta, branca, cabelos pretos, 42 anos, casada, mãe de dois filhos 

adolescentes, P2 morava no bairro de Boa Viagem, tendo vindo para o Recife há 5 
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anos, procedente de Brasília. Bem-educada, dirigia-se sempre às pessoas com um 

suave sorriso, tratando todos de forma sempre amistosa. Licenciada em Biologia e 

especialista em Zoologia pela Universidade Federal de Brasília, exercia o magistério 

há apenas 3 anos, atuando na rede estadual de Pernambuco e na escola-campo há 

8 meses. Declarava sentir dificuldade em dar aulas, pois se avaliava tímida, talvez 

por isso tivesse dificuldade com o domínio de classe. Sentia-se sempre frustrada por 

não conseguir dar as aulas como planejava, face ao comportamento do alunado. 

Sempre que tinha oportunidade, procurava-nos para conversar, pedir opinião sobre 

como lidar com os educandos, porque, segundo ela, as crianças do Recife são bem 

diferentes das crianças de Brasília: mais rebeldes, agressivas, inquietas. Mostrou-se 

simpática ao nosso trabalho, sendo bastante colaborativa. 

Branco, alto, 32 anos, casado, P3 tem um filho pequeno a quem dedica 

atenção exclusiva no turno em que não trabalhava, enquanto a esposa ensina. 

Demonstrava ser responsável e organizado no trato com os discentes, sabendo 

dosar autoridade e amorosidade: brincava com os alunos, mostrava-se 

entusiasmado ao dar aulas, demonstrava muita alegria quando os alunos interagiam 

com ele durante as aulas, e revelava-se insatisfeito quando não conseguia dar aula 

conforme planejara. Vestia-se sobriamente, demonstrando sempre elegância no 

trato com as pessoas. Era afinado consigo e com os outros. Em escola pública, 

cursou o Magistério, atribuindo a esse curso a base e a competência para sua 

prática docente. É licenciado em Letras e especialista em Programação do Ensino 

em Língua Portuguesa, pela UFPE. 

Docente há 14 anos, P3 atuava no ensino fundamental I na rede 

municipal do Recife até o inicio do ano, mas por ter sido aprovado em um novo 

concurso realizado pela SEEL/PR, passou a lecionar no ensino fundamental II, há 8 
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meses, na escola-campo. Declarou preferir trabalhar com crianças por serem mais 

amigas, participativas, receptivas e acatarem ordem com mais facilidade. Afirmou 

ser professor por opção. Na rede estadual de ensino de Pernambuco, em que 

também atua como docente, já exerceu o cargo de vice-diretor escolar. Era avaliado 

pelos colegas e direção da escola como um exemplo de professor. A partir do 

primeiro contato, mostrou-se bastante simpático à pesquisa, tendo-se colocado 

inteiramente à disposição para fornecer qualquer informação necessária ao 

desenvolvimento do trabalho de campo; dialogava conosco e buscava sempre nos 

envolver nas atividades que desenvolvia na classe. 

Casada, branca, alta, cabelos pretos, 32 anos, olhar expressivo, P4 dizia 

ser exigente com os alunos para que a respeitassem, o que resultava em alguns 

conflitos. Ensina há 14 anos, e atua na escola-campo há 8 meses, após aprovação 

em concurso público. É licenciada em Matemática e especialista em Ensino das 

Ciências pela UFPE. De inicio, demonstrava sentir-se incomodada com a nossa 

presença na sala, mas com o passar do tempo aproximamo-nos e ela tornou-se 

colaborativa a ponto de, nas horas vagas, conversarmos sobre o nosso estudo e 

assuntos relacionados ao magistério. Ela se auto-avaliava uma profissional 

competente, responsável, embora demonstrasse algumas dificuldades no 

relacionamento com os educandos. Sentia-se indignada por ter que aceitar, numa 

turma do 1º ano do 3º ciclo, alunos que não dominavam certos conteúdos básicos da 

disciplina, tais como: diferença entre unidade, dezena, centena, maior e menor; 

adição de números naturais.  

Muito alta, morena, 48 anos, solteira, uma filha adolescente, P5 residia no 

município do Cabo de Santo Agostino. Dirigia-se à escola em carro próprio, 

mostrava-se sempre cansada. Cursou o Magistério, é licenciada e bacharela em 
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Geografia, pela UFPE, e especialista em Metodologia do Ensino Superior. Exercia a 

docência há 22 anos, atuando na escola há 8 meses após aprovação em concurso 

público. Era também professora da Faculdade de Formação de Professores da Mata 

Sul, Palmares, Pernambuco e já assumiu a função de coordenadora pedagógica em 

uma autarquia municipal. 

Embora afirmasse ser uma professora bastante preparada, P5 dizia sentir 

dificuldade em trabalhar com alunos de rede pública, que, segundo ela, não sabem 

respeitar o professor e não demonstram interesse em aprender. Por isso, não 

pretendia passar muito tempo atuando em escola pública, revelando-se 

decepcionada. Foi muito simpática conosco, colocando-se ao nosso dispor para 

esclarecimentos e informações que viessem a ajudar a nossa pesquisa. Desde a 

reunião na qual apresentamos o nosso projeto de pesquisa, ela se mostrou favorável 

e acolhedora, afirmando que o nosso projeto poderia ser uma esperança para 

mudança na indisciplina na escola pública. 

Cabelos pretos, morena, alta, casada, 25 anos, P6 ainda estuda: 7º 

período do curso de Letras da Faculdade de Vitória de Santo Antão (FAINTVISA). 

Atuava como estagiária há dois anos e considera “maravilhosa” sua primeira 

experiência em sala de aula: na escola-campo, no turno da noite. Afirmou gostar de 

ensinar, mas não pretendia ser professora em escola pública, devido ao 

comportamento dos estudantes, sentindo-se revoltada com a sua falta de educação 

doméstica e não vendo possibilidade de mudança. Ela afirmava ser uma pessoa 

segura, ter manejo de classe, e que buscava dar aula envolvendo os alunos, o que 

nem sempre conseguia, em face da falta de interesse deles. Preferiria dar aulas no 

turno da noite, pois os alunos desse turno a respeitavam e eram mais interessados. 

Na ocasião, dizia-se cansada por estar nos últimos meses de gravidez. Ficava à 
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vontade conosco e sempre se pôs à disposição para qualquer esclarecimento. 

Demonstrava ser uma pessoa cordial e sempre que podia, durante uma atividade e 

outra, sentava-se próximo a nós, justificando ou esclarecendo algumas de suas 

atitudes na sala de aula. 

Com 30 anos, casado, branco, alto, semblante fechado, P7 afirmou gostar 

de ser professor, embora sentisse dificuldade em trabalhar com os alunos da rede 

pública face ao desinteresse deles. Confessava agir autoritariamente a fim de obter 

o respeito dos alunos. Professor há 7 anos, sua experiência profissional era restrita a 

escolas da rede particular, até começar a atuar na escola-campo, há 8 meses, após 

aprovação em concurso, devido à falta de estabilidade na rede particular. Com carga 

horária de 300 horas, passa os três turnos na escola e ainda ensina matérias 

isoladas, em cursinhos, nas horas vagas. É bacharel e licenciado em História, e 

especialista em História da Arte e em História das Religiões. Mostrou-se receptivo 

conosco, colocando-se à disposição com informações necessárias ao nosso 

trabalho. 

Alta, morena, casada, 26 anos, licenciada em História e especialista em 

Ensino de História – P8 vivia sua primeira experiência na docência, tendo ingressado 

em 2006 na rede municipal de ensino, mediante aprovação em concurso. Atuava na 

escola-campo há 8 meses, com carga horária de 20 horas, e o restante das 140 

horas em uma outra escola também da rede municipal. Ela afirmava ser muito 

desgastante e difícil trabalhar com alunos da escola pública, pelo desinteresse que 

demonstram pelos estudos e pela falta de compromisso de pais e mães. 
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2.5 - PARCEIROS DA PESQUISA: APROXIMAÇÃO 

 

No intervalo entre a aprovação e a nossa entrada efetiva no campo, 

demos passos de aproximação: um encontro exclusivo com a diretora e as 

coordenadoras da escola para apresentarmos com mais detalhes o projeto de 

pesquisa e um encontro prévio com cada docente que participaria da nossa 

pesquisa para combinar a maneira como se daria a nossa inserção na sala de aula e 

ainda prestar outros esclarecimentos acerca do projeto. Também voltamos à escola 

para manter contatos casuais com a coordenadora pedagógica e a secretária da 

escola para conhecer alguns detalhes e características concernentes às turmas nas 

quais realizaríamos a observação da prática docente e, assim, melhor viéssemos a 

nos comportar ao nos inserirmos no campo de pesquisa.  

As trilhas da definição e da aproximação do campo empírico nos remetem 

ao que Minayo (2004, p. 54-55) aborda com muita propriedade sobre os cuidados de 

que deve se cercar o pesquisador nesse percurso: 

 

Devemos buscar uma “aproximação” com as pessoas da área selecionada 
para o estudo. Essa aproximação deve ser gradual, onde cada dia de 
trabalho seja refletido e avaliado, com base nos objetivos pré-estabelecidos. 
É fundamental consolidarmos uma relação de respeito efetivo pelas 
pessoas e pelas suas manifestações no interior da comunidade pesquisada. 

 

É decisiva a habilidade do pesquisador para que se crie uma relação viva 

e participante com o pesquisado, 

 

[...] indispensável para se apreender os vínculos entre as pessoas e os 
objetos, e os significados que são construídos pelos sujeitos. O resultado 
final da pesquisa não será fruto de um trabalho meramente individual, mas 
uma tarefa coletiva, gestada em muitas microdecisões que a transformam 
em uma obra coletiva. (CHIZZOTTI, 1995, p. 83-84) 
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Neste entendimento buscamos estabelecer um clima de confiança entre 

nós, as crianças, os adolescentes e os docentes parceiros da pesquisa. Nesse 

esforço, em visitas prévias, participamos de alguns momentos das suas atividades, 

familiarizando-nos com os sujeitos das duas turmas, de modo que ao iniciarmos o 

período de observação a nossa presença na sala de aula não trouxesse maiores 

transtornos à rotina de trabalho. Nessa aproximação preliminar, fundamental para 

nossa aceitação pelo grupo, procuramos demonstrar respeito a todos os sujeitos do 

nosso campo empírico de pesquisa, bem como às suas manifestações. 

Em 28 de agosto, há um mês do primeiro contato com a escola-campo, 

iniciamos a observação na turma de P1, depois de dois encontros preliminares para 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e para combinarmos como se daria a 

nossa inserção e atuação na sala de aula. Ao chegar à escola, às 13 horas e 30 

minutos, dirigimo-nos à sala dos professores, onde encontramos P1, que nos 

recebeu alegre e calorosamente. Em seguida, após o toque da campainha, dirigimo-

nos ao pátio para aguardarmos a organização das filas e, depois, dirigirmos-nos à 

sala de aula. 

Quando lá chegamos, P1 colocou uma cadeira na lateral da sala para que 

nos sentássemos. Ziguezagueando pela sala, P1 pôs tudo em ordem, organizou a 

turma e o material que usaria na aula. Enquanto isso, contentes, os educandos 

conversavam em grupos. Posto tudo em ordem, P1 cumprimentou-os e em seguida 

nos apresentou a eles, que, alegres e receptivos, receberam-nos com uma salva de 

palmas. Ao nos ser concedida a palavra, dissemos dos nossos motivos de estarmos 

ali. Em nossa fala, numa linguagem familiar às crianças, procuramos deixar clara a 

nossa compreensão sobre a nossa relação com eles e o professor, durante o tempo 

que ali estivéssemos. 
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Concluídas as apresentações, sentamo-nos, passando a observar 

sistematicamente os elementos possíveis e passíveis de um olhar mais atento e 

cuidadoso, de maneira a captar indícios reveladores das atitudes pedagógicas do 

professor manifestadas no relacionamento com os alunos. Nesse intento, gestos, 

palavras, silêncios, expressões corporais, tudo foi anotado em pequeninos 

quadrados de papel enumerados que levamos dentro de uma pequena e discreta 

agenda para não causar incômodo ao professor. Mesmo compreendendo ser 

humanamente impossível, esforçamo-nos para que nada escapasse ao nosso olhar. 

À noite, ao chegarmos em casa, registrávamos no diário etnográfico o texto com as 

informações e a descrição de nossas observações. 

Nossa inserção na turma do 1º ano do 3º ciclo e convivência com os sete 

docentes só veio a ocorrer no dia 18 de setembro, quando fomos recebidas, às 7 

horas e 20 minutos, pela vice-diretora, que nos encaminhou à sala dos professores e 

nos deixou conversando com P2. Às 10 horas, dirigimos-nos à sala de aula. 

Temendo que a turma não nos recepcionasse cordialmente, a pedido de P 2, a vice-

diretora nos acompanhou e se encarregou de fazer a nossa apresentação aos 

alunos. Ao nos apresentar, alguns deles sorriam e um se posicionou dizendo que 

ninguém na turma sabia nada, só havia “burro”, e que ali nós não iríamos aprender 

nada. Outro duvidou de que fôssemos professora porque, “professora não usa roupa 

chique”. 

Nossa presença suscitou muitos questionamentos por parte dos 

estudantes, – desejavam saber se o nosso trabalho era para bolsa escola, acerca do 

tempo que iríamos ficar na sala deles, se iríamos para outras salas -. Depois de vinte 

minutos, buscamos explicitar com paciência, clareza e segurança, os motivos de ali 

estarmos, falamos acerca da seriedade do nosso trabalho e o desejo de participar 
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das experiências e do cotidiano do grupo durante o tempo da pesquisa. 

Agradecemos a atenção e, com a aquiescência da professora, sentamo-nos em 

meio ao grupo, em local indicado por um dos alunos, uma vez que na turma cada 

aluno tinha lugar marcado. Tudo transcorreu normalmente, embora tenhamos sido 

alertadas pela vice-diretora e por P2 de ser aquela turma muito indisciplinada e, 

provavelmente, inviável à pesquisa. 

Na medida em que as aulas iam acontecendo, procuramos conhecer cada 

aluno e cada professor, buscando assegurar o clima de confiança necessário ao 

andamento do trabalho, de modo a favorecer a fluição e fruição das informações. 

Segundo André (2004, p. 62), essa atitude de empatia 

 

[...] vem sendo apontada há muito como uma característica essencial dos 
pesquisadores que realizam trabalho de campo. Ela se constitui num dos 
princípios básicos [...] dos estudos qualitativos. Segundo esse princípio, o 
observador deve tentar se colocar no lugar do outro para tentar entender 
melhor o que está dizendo, sentindo, pensando. Ela é, portanto, um 
importante componente nas situações em que o pesquisador interage com 
os sujeitos para obter os dados que lhe permitirão compreender melhor o 
fenômeno em estudo. 

 

Participamos de todas as atividades programadas pelos professores para 

as turmas: aulas extra classe, passeios, recreação, feira de ciências, reuniões etc. 

Em todos esses eventos, procuramos observar atentamente como se davam as 

relações entre professores e alunos, colocávamo-nos numa atitude de participação 

nas atividades solicitadas, assumindo o papel de observador participante. Dessa 

maneira, cotidianamente, inseríamo-nos no campo empírico, aproximando-nos 

efetivamente do grupo. Essa nossa postura de certa forma corrobora o que diz 

André (1986, p. 15): 

 

O pesquisador deve tentar encontrar meios para compreender o significado 
manifesto e latente dos comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo 
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em que procura manter sua visão objetiva do fenômeno. O pesquisador 
deve exercer o papel subjetivo de participante e o papel objetivo de 
observador, colocando-se numa posição ímpar para compreender e explicar 
o comportamento humano. 

 

Durante todo o período, procuramos chegar à escola-campo 15 ou 20 

minutos antes do horário do inicio de cada turno, sentávamos no pátio ou nos 

dirigíamos à sala dos professores, buscávamos interagir com os alunos, pais mães, 

funcionários, e professores na perspectiva de melhor entender o significado 

manifesto e latente dos comportamentos dos sujeitos daquela realidade. Entrávamos 

na sala junto com os alunos, ocupamos sempre o mesmo local na sala, buscando 

não interferir na rotina do grupo, nem causar constrangimentos aos docentes. Ao 

ocorrer alguma situação em que o docente se mostrava ressentido ou envergonhado 

por alguma atitude manifesta, buscávamos encontrar meios para que discretamente 

nos aproximássemos dele de modo que o mesmo percebesse a nossa postura. 

Sempre que o professor se dirigia para falar sobre alguma situação constrangedora 

– gritar com os discentes, por alguns para fora da sala -, ouvíamos atentamente as 

justificativas, conversávamos na perspectiva de fazê-los entender que a nossa 

presença na sala não tinha nenhum caráter avaliativo ou coercitivo, colocávamos-

nos como colegas. Algumas vezes, atendíamos a algumas solicitações – olhar a 

turma quando da necessidade de afastamento do docente da sala de aula - e pedido 

de ajuda. 

Discretamente, anotávamos taquigraficamente nossas observações em 

quadradinhos de papel presos na capa de uma pequena agenda. No intervalo – 

11h30min às 13h30min – entre os turnos, registrávamos minuciosamente em 

cadernos espirais - oito no total - as observações feitas na turma do 1º do 3º ciclo, e 

à noite registrávamos as anotações da turma do 1º do 2º ciclo, no diário etnográfico, 

ou melhor, versão preliminar do diário etnográfico, “[...] instrumento de análise e ou 
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intervenção do campo institucional e educativo”, na concepção de Souza (1999, p. 

19). 

Os dias transcorridos no campo proporcionaram-nos experiências 

inéditas, agradáveis e inesquecíveis no tocante às atitudes pedagógicas dos nossos 

parceiros, em seu agir e reagir, nosso objeto de estudo. 

 

 

2.6 - ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES: RUMO À CONSTRUÇÃO DE DADOS 

 

Após a redação dos textos que constituíram o diário etnográfico 

investimos uma considerável parcela de tempo digitando-os. Trabalho que 

demandou horas de sono, posto que realizado depois das 23h00min, ao chegarmos 

a nossa residência, ao fim da nossa lida docente diária. Devido a nossa falta de 

habilidade no uso do computador, por duas vezes perdemos todo o trabalho 

digitado, quase 500 páginas. Tristeza, desânimo e lágrimas por ver toda uma 

produção acadêmica perdida de súbito, por um simples clique incorreto no mouse ou 

na tecla do computador.  

Fruto da observação da prática docente dos parceiros de pesquisa e dos 

diálogos informais com eles mantidos ao longo da nossa permanência no campo 

empírico, os registros contidos no diário etnográfico nos ofereceram informações a 

exigir leitura e interpretação para, na condição de dados, nos permitirem três 

importantes finalidades, complementares entre si: 

 

Estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 
pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e 
ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao 
contexto cultural do qual faz parte. (MINAYO, 2000, p. 69). 
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A origem dessas informações – processo de comunicação e interação dos 

sujeitos observados – apontava a pertinência do uso da análise de conteúdo (AC), 

um. 

 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 37). 

 

Com este recurso, procuramos encontrar significados nos ditos e escritos 

da prática docente, pois “[...] desde que se começou a lidar com comunicações, que 

se pretende compreender para além dos seus significados imediatos [...]” (BARDIN, 

1977, p. 29) e também pretendemos “ultrapassar incertezas” e “enriquecer leituras” 

em relação à realidade investigada. 

Como dispúnhamos de um abundante material, o desafio a enfrentar foi 

identificar e selecionar, em meio às informações, tópicos diretamente relacionados 

ao nosso objeto de estudo. Procedemos, então, a várias leituras flutuantes de todo o 

material, como propõe Bardin (2004). Leituras cujo objetivo se constitui em perceber 

a essência do que foi dito, os seus sentidos e significados. Ao efetuar cada leitura, 

íamos nos familiarizando com o seu conteúdo. Exercício de caráter rigoroso, que 

demandou tempo, paciência e sensibilidade para identificar as atitudes pedagógicas 

dos professores registradas em centenas de páginas. 

Após as repetidas leituras, organizamos as informações relacionando as 

diversas situações observadas à tipologia das atitudes pedagógicas construída no 

referencial teórico, ou seja, operamos 
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[a] classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 
diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com critérios previamente definidos. As categorias são rubricas 
ou classes, que reúnem um grupo de elementos unidades de registro, no 
caso da análise de conteúdo, sob um título genérico, agrupamento esse 
efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. (BARDIN, 
2004, p. 111). 

 

Inicialmente, buscamos selecionar as atitudes manifestas pelos 

professores registradas em nosso diário etnográfico, observadas no exercício de 

suas práticas no agir e reagir com os educandos. Logo após, relacionamos as mais 

recorrentes depois as agrupamos por tipologia: ética, permissiva ou autoritária.  

Posteriormente, no segundo momento da análise, as dimensões de 

atitudes evidenciadas na convivência entre docentes e discentes foram agrupadas 

conforme a tipologia de atitudes construídas no referencial teórico. 

Organizamos a análise das informações por atitudes pedagógicas: éticas 

permissivas; autoritárias. Para transcrições e citações excessivas, algumas das falas 

dos sujeitos foram transcritas e analisadas em conexão com as questões da 

pesquisa, verificando-se sua articulação/desarticulação. 

Dessa maneira, as categorias empíricas emergiram das observações 

registradas em nosso diário etnográfico, considerando que nele estão registradas 

ações, reações, falas dos docentes no seu agir e reagir com os discentes. No 

processo, tratamos as informações com cuidados, de natureza ética, metodológica e 

política, de modo a respeitar a fidedignidade e o sigilo das informações e a preservar 

a nossa subjetividade, mantendo o equilíbrio entre valores pessoais e rigor frente ao 

objeto de estudo e tentando estabelecer “conexões e relações que possibilitem a 

proposição de novas explicações e interpretações”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 49) 

 

 



 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 3. IDENTIFICANDO ATITUDES PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES 

 

 

 

A análise é feita pelo sujeito seja 

diretamente, seja através de instrumentos 

materiais, sempre mediada por 

instrumentos teóricos (métodos, símbolos, 

conceitos). Para isto, deve debruçar-se 

sobre o objeto (portanto, ter contato com 

ele) (...) procurando ver sua forma de 

manifestação, seu movimento, suas 

contradições, sua história, suas relações 

com a totalidade. 

Vasconcellos (2000, p. 75). 
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Constituiu-se o nosso objetivo de estudo, analisar atitudes pedagógicas 

do professor na sala de aula. O material de base para a análise e compreensão 

dessas atitudes foi o nosso diário etnográfico, no qual foram registradas 

manifestações das mesmas nas falas, nas narrativas, nos gestos, nas ações, nas 

reações, nas expressões corporais e posturas de nossos parceiros de pesquisa, no 

processo de ensinar/aprender, ao longo de cinco meses, em 640 (seiscentos e 

quarenta) horas de observação das duas turmas já, anteriormente, descritas. 

No contesto da sala de aula, no agir e reagir com os alunos, nas várias 

situações e interações que envolvem o processo ensinar/aprender, habitualmente, 

os professores demonstram posturas favoráveis ou desfavoráveis em relação aos 

educando, posturas essas, que refletem a maneira própria de cada um ser professor, 

nas situações sociais e culturais que o constituem como docentes. 

Convivendo com os alunos, em suas especificidades e necessidades 

próprias de seres inconclusos, o professor se depara com situações específicas que 

acabam por revelar atitudes pedagógicas, expressas no tom de voz, nos gestos, nas 

expressões verbais e corporais, na forma de lidar com o conhecimento, na maneira 

diferenciada de reagir às inquietações dos alunos, aproximando-se ou afastando-se 

de acordo com o que pensam e sentem em relação aos mesmos. Atitudes que 

podem contribuir com a libertação ou com o processo de opressão as quais exercem 

impacto na humanização dos alunos, possibilitando-lhes ou não condições de reagir 
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frente à lógica predominante opressor/oprimido. 

Considerando a sala de aula como um espaço de produção do 

conhecimento, é construtiva a existência de uma busca inquieta, impaciente dos 

alunos entre eles e com o professor inventando e reinventando saberes, como 

ensina Freire (1987). Assim sendo, pressupõe-se que os alunos não se coloquem 

nesse espaço inânimes, ou como depósitos vazios; ao contrário, trazem suas 

inquietações, desejos e frustrações. Frente a isso há que agir e reagir, inquietar-se, 

de modo que a educação possa se constituir como uma possibilidade de 

contribuição à construção da humanidade do aluno como advoga Souza (1999). A 

complexidade que envolve esse processo requer posturas do professor, tais como, a 

diálogicidade, o respeito, a autoridade e a coerência, manifestações da atitude 

pedagógica ética na relação com o aluno. 

Não obstante, a relevância da atitude ética para a humanização, outras 

atitudes foram identificadas, como previstas, na sala de aula, tais como as 

autoritárias manifestas na exclusão, punição, ameaça, e ainda atitudes permissivas 

demonstradas na indiferença do professor em relação à construção da 

aprendizagem e conseqüentemente da humanização dos educandos . 

É pertinente ressaltar que nenhum professor no convívio com os alunos 

revela apenas um tipo exclusivo de atitude, quer seja autoritária, permissiva ou ética. 

É possível que um mesmo docente manifeste tipos diversos de atitudes 

pedagógicas, considerando que as atitudes são manifestas em atendimento às 

diferentes situações da realidade dinâmica da prática docente; contudo, algumas 

atitudes são preponderantes, expressivas em cada docente, ou seja, recorrentes no 

percurso do ensinar/aprender. 

Organizamos as informações coletadas em torno dos três tipos de 
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atitudes pedagógicas, construídas nos pressupostos teórico-metodológicos e 

identificadas na prática docente: atitudes éticas, atitudes permissivas e atitudes 

autoritárias. 

 

 

3.1 – ATITUDE PEDAGÓGICA ÉTICA 

 

A convivência amistosa na sala de aula constitui hoje um desafio à 

prática docente, em face às mudanças sociais, que às vezes, impulsiona o ser 

humano a tomar atitudes aéticas, reveladoras de um processo de desumanização, 

manifestadas no espaço pedagógico, pois sendo esse um espaço interdependente 

de outros, não está imune aos fenômenos que afetam a sociedade no seu conjunto. 

Assim sendo, salienta-se a importância de o professor viver uma 

atitude ética, na interação que estabelece com os alunos, manifestando-a 

essencialmente numa postura dialógica. A relação dialógica estabelece a ponte 

entre o ensinar e o aprender, para tanto o pensamento crítico estimula a capacidade 

de pensar do aluno. O diálogo é elemento constitutivo de uma educação 

humanizadora. A atitude ética pode se manifestar no respeito que o educador 

dispensa aos alunos, considerando a sua inconclusão. O respeito se constitui em um 

imperativo ético. “Decência e boniteza de mãos dadas” afirma Freire (1996, p. 36). 

O respeito, de certa maneira, torna concreta a atitude pedagógica ética. 

Entendemos que, ao revelar essa dimensão da atitude pedagógica ética na sala de 

aula, o professor contribui para que o aluno se torne sujeito concreto, vinculado à 

realidade, capaz de aprender a exercer seus deveres e gozar seus direitos. 

Compreendendo que não existe um ser humano igual a outro, 
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pressupõe-se a existência de uma diversidade de idéias e de formas diferentes de 

comunicá-las, portanto, parece ser relevante no exercício da prática docente 

procurar entender essa diversidade e tratá-la com respeito. Respeitar os diferentes 

discursos, reconhecer a inconclusão do educando que exige uma transformação no 

agir e reagir do professor revela a atitude pedagógica ética. 

Uma outra dimensão da atitude ética apresenta-se na autoridade 

demonstrada no interagir com os alunos. O exercício da autoridade na sala de aula é 

demonstração de bom senso do professor ao tomar decisões, orientar atividades, 

estabelecer tarefas, cobrar produções individuais e coletivas. “É cumprimento de 

dever” (FREIRE, 1996, p. 68). A autoridade é necessária, pois a educação não se 

faz sem ela. 

A existência da autoridade no espaço pedagógico é denotativa do 

compromisso, com a humanização do aluno. Importante é que a autoridade do 

professor seja revestida de coerência. O descompasso entre o que o professor diz e 

o que ele faz é, enquanto pratica educativa, algo desastroso, é esse o alerta de 

Freire (2006): “Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo” (FREIRE, 

1996, p. 38). O exemplo dado pelo educador em suas ações fala mais alto e tem 

mais significado do que simples palavras. A esse respeito é pertinente o que 

Maturana (1999) diz: 

 

O que eu digo é também válido para a educação do adolescente (e o 
adulto). O adolescente moderno aprende valores, virtudes que deve 
respeitar, mas vive num mundo adulto que os nega. Prega-se o amor, mas 
ninguém sabe em que ele consiste porque não se vêem as ações que o 
constituem, e se olha para ele como a expressão de um sentir. 
Ensina-se a desejar a justiça, mas os adultos vivemos na falsidade. A 
tragédia dos adolescentes é que começam a viver um mundo que nega os 
valores que lhes foram ensinados. 

 

A autoridade docente não deverá inviabilizar a liberdade e autonomia 



 137 

do aluno. Precisa promovê-las. 

Observamos no cotidiano das duas turmas pesquisadas, 

manifestações de atitude ética na prática docente de professores em 

comportamentos tais como: assiduidade e pontualidade ás aulas; organização prévia 

da sala e dos recursos didáticos; recepção e acolhida dos alunos para a aula; 

construção coletiva do conhecimento e exercício da escuta e dialogicidade. Essas 

dimensões que identificamos na atitude como ética não podem ser vistas de maneira 

isolada, mas interdependente, pois, normalmente as identificamos imbricadas nas 

práticas que consideramos como contribuições aos processos de humanização. 

 

 

3.1.1 – Assiduidade e Pontualidade às Aulas 

 

Percebemos essa dimensão da atitude ética na prática de alguns 

professores, a construção do saber. Professores assíduos e pontuais possibilitavam 

uma melhor qualidade na construção e apropriação do conhecimento pelos alunos. 

Notamos que os professores assíduos e pontuais demonstravam compromisso com 

a aprendizagem dos educandos, mostravam-se empenhados na elaboração do 

planejamento das aulas, na proposição de atividades mais criativas, essas sempre 

sintonizadas com o tempo da aula, possibilidades e interesses dos alunos, 

resultando em um maior envolvimento e participação dos mesmos. 

Os docentes que buscavam respeitar o horário das aulas evitavam, 

com essa atitude, transtornos à organização e funcionamento da escola, e impediam 

a indisciplina nas turmas que observamos. Percebemos que os maiores problemas 

disciplinares – desavenças e agressões físicas entre os alunos e as alunas, 



 138 

danificação de móveis – ocorridos na sala da turma do 1º ano do 3º ciclo, decorriam 

dos atrasos e faltas recorrentes da maioria dos professores. 

Freqüentemente, presenciamos as coordenadoras e auxiliares da 

direção alterar os horários das aulas, antecipar aulas, juntar uma turma com outras, 

ou colocar um mesmo professor para “ministrar aulas” em duas turmas ao mesmo 

tempo, a fim de preencher as lacunas causadas pela ausência de docentes e, assim, 

poder controlar a situação. Isso resultava em revolta dos alunos e insatisfação dos 

professores que cumpriam o seu dever pontual e assiduamente. O relato abaixo, 

trecho de nosso diário etnográfico, expressa bem essa situação: 

 

P3, é convidado às 8h20min pela auxiliar de direção, para subir a sua aula na turma 
do 1º ano do 3º ciclo, aula que seria ministrada às 10h20min, P3 chega à sala encontra a 
coordenadora tentando controlar os alunos. Ele chega fica parado diante da turma, dirige-se à 
coordenadora e fala seriamente mostrando-se chateado: Vocês sabem como eu sou. Gosto das 
coisas organizadas, planejadas, só vim para ajudar a vocês, mas é tempo perdido. Eu não suporto 
esse tipo de situação. 

Não me peçam mais para subir aulas que eu não subo. Toda quinta-feira é esse 
descontrole. 

 

A falta de respeito ao tempo pedagógico dos educandos decorrente da 

ausência e atrasos dos docentes às aulas, além de tumultuar o ambiente, deixava as 

relações tensas entre professor e alunos, como ilustra o “diálogo” entre P5 e a turma 

do 1º ano do 3º ciclo após uma alteração de horário. 

 

Prestem atenção! Eu saio já da sala, eu estou fazendo um favor a vocês, esse não é 
o meu horário aqui. (Fala P5 com o dedo em riste e os olhos sobressaltados). 

- Oxente professora a gente pediu pra senhora vim? Veio porque quis. A gente já ia 
embora. (Fala o aluno E). 

- Cale a boca, você não quer nada E, não sei o que você vem fazer na escola. 
- Quero mesmo não, era bem melhor a gente ir embora. 
- Eu subi a aula porque a coordenadora pediu, mas eu já me arrependi. Deus me 

livre! Ou ficam calados ou eu saio da sala. 
 

Pudemos também observar que faltas e atrasos de professores, 

provocavam além dos problemas disciplinares, conseqüências negativas, sendo a 
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principal delas a privação ou falta de acesso ao conhecimento. Nesse sentido, 

Santiago (1990, p. 50) se posiciona: 

 

A perda do “tempo curricular” vem sendo uma característica da escola 
pública brasileira no seu conjunto. Esta perda se dá de várias maneiras, 
com diferentes argumentos e sutilezas. De forma coletiva e individual, como 
justificativa pedagógica ou de apoio ao trabalho pedagógico. É respaldada e 
gerada dentro da escola ou originada fora dela, assumindo, inclusive, um 
perfil de “normalidade” quando não se discute essa prática por se repetir 
cotidianamente em outras escolas. 

 

Ao chegar atrasado para a aula, o professor tomava boa parte do 

tempo do saber, buscando estabelecer um clima favorável para iniciar o trabalho; 

geralmente metade do tempo o professor desperdiçava chamando atenção dos 

alunos. Nesse sentido, Vasconcellos (2000, p. 27) baseado em pesquisa34 afirma: 

 

Grande parte do tempo da aula é usado pelo professor para articular 
“estratégias de sobrevivência” (artifícios que o professor recorre para tentar 
dar conta da tarefa educativa: chamar atenção de alunos, dar “sermão” na 
classe, elogiar a turma para ver se os “ganha” para o trabalho, fazer 
trabalho de grupo para “ocupar” os alunos e poder “respirar um pouco, pedir 
para prestar atenção, ameaçar, gritar, pedir silêncio, etc”.) ao invés de estar 
interagindo construtivamente com o conhecimento e com os alunos.  

 

Sob o mesmo ponto de vista, uma outra conseqüência advinda da 

ausência percebemos a estigmatização daqueles professores que primavam pela 

assiduidade e pontualidade às aulas. O diálogo entre P3 e o aluna M, é bem 

revelador dessa postura. 

 

Professor amanhã o senhor vem dar aula? 
- Virei. Por quê?  
- Só vai ter a sua aula. O senhor vem? 
- Virei. 
- O senhor é chato, é o pior professor daqui, num falta um dia. (fala o aluno 

demonstrando raiva). 

                                                 

34 M. B. OTT, Desempenho do Professor, in ETGES, Norberto. Avanço progressivo nas escolas de 1º 
grau do Estado de Santa Catarina. 
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- Quer dizer que eu sou chato porque não falto?  
- É. 
- E você acha correto o professor faltar? 
- É. O senhor parece que tem fome de aula!  
- O correto M, é o professor dar aula. Os alunos precisam aprender. 
- Por que o senhor é assim?  
- Porque é dever do professor dar aula M. respeitar o direito de vocês. 
- Era bom que o senhor ficasse doente, estudar é chato. (fala o aluno revoltado). 
- Não é chato não M. Estudar é bom, ajuda a gente a ser melhor. (responde o 

professor sorrindo). 
- É chato.  
 

No diálogo, acima descrito, percebemos o efeito das faltas constantes 

de alguns professores na formação ética do aluno, observamos uma inversão de 

valores. O aluno passa a considerar correto o que é incorreto. Professor ruim e 

“chato” é aquele que respeita o tempo do saber do aluno. Lembramos que se 

constituía momento de euforia e alegria coletiva, os instantes em que a funcionária 

da secretaria da escola chegava à sala do 1º ano do 3º ciclo e avisava: “hoje vocês 

vão embora cedo, vocês só terão essa aula, o professor não veio”. “Oba!”, “Graças a 

Deus!”, “Que maravilha”, “A gente tá livre!” – Gritavam os alunos saindo da sala 

atropelando uns aos outros, destruindo móveis e o material didático. O relato, 

abaixo, ilustra essa situação: 

 

P3 está dando aula. Os alunos estão concentrados lendo um texto – poesia de Carlos 
Drummond de Andrade. (após muito tato e esforço de P3 para isso). Repentinamente a funcionária da 
secretaria abre a porta da sala e fala: bom dia! Depois dessa aula vocês vão pra casa. 

- Oba! Graças a Deus! (como uma torcida organizada, os alunos gritam eufóricos, 
batendo nas carteiras). 

- Calma minha gente, escutem, só vão sair depois que merendarem. 
- Não precisa merenda não... 
- Precisa sim, pra ninguém voltar pra casa com fome. 
- Ninguém tá com fome não. (responde M, pelos colegas). 
- Tá bom gente, quem quiser merenda, tchau!  
- Tchau. 
- P3, solicita silêncio, se posiciona frente à turma e pergunta: Vocês ficam alegres 

quando não tem aula é? 
- É... 
- Não deveria ser assim não, estudar é importante. Voltemos a nossa leitura. 
 

Percebemos, então, que a ausência ou a impontualidade daqueles 

professores não está contribuindo para que seja formada no aluno, uma consciência 
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correta - crítica - sobre a importância do estudo, no sentido de que estudar é algo 

que demanda seriedade, compromisso, prazer. É direito do aluno para sua libertação 

autêntica. Nesse sentido, é pertinente o que Freire (1996, p. 163) ensina: 

 

Não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, que é 
a prática docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética de 
que a minha própria capacitação científica faz parte. É que lido com gente. 
Lido, por isso mesmo, independentemente do discurso ideológico negador 
dos sonhos e das utopias, com os sonhos, as esperanças tímidas, às vezes, 
mas às vezes, fortes, dos educandos. Se não posso, de um lado, estimular 
os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de 
sonhar. Lido com gente e não com coisas.  

 

Se por um lado, a maioria dos professores reclamava que os alunos 

não queriam nada com os estudos, a eles lhes faltava o exemplo coerente para que 

os motivassem a querê-lo, a instalação de situações de aprendizagens atrativas ao 

grupo. Para Freire (1996), a coerência como manifestação de uma atitude 

pedagógica ética demanda esforço e empenho do professor a fim de não incorrer no 

contra-senso entre o dito e o feito. No âmbito da relação pedagógica deverá 

prevalecer a sensatez, harmonia dos atos; ao assumir uma postura esta deverá ser 

coerente, pois, “diminuir a distância entre o discurso e a prática é o que se denomina 

coerência” (FREIRE 1996, p. 83). Os depoimentos dos professores abaixo são 

alguns indícios dessa atitude de incoerência. 

 

“Nesta sala só A, é interessada, ela é quietinha, faz as tarefas na dela, faz tudo que a 
gente solicita. Ela está se perdendo aqui”. (P2). 

 
“Estes alunos não querem nada, eu não sei o que vêm fazer na escola”. (P4). 
 
“Não tem jeito pra esses meninos. Eles não querem nada”. (P6). 
. 
“Tá vendo, esses meninos, não querem nada, não têm responsabilidade com nada” 

(P7).  
 

Nos depoimentos desses professores, observamos sempre presente a 
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afirmação: “os alunos não querem nada”. Será que não querem nada mesmo, ou a 

atitude de incoerência de alguns professores no exercício da prática docente está 

contribuindo para que seja formada neles essa atitude? Com que autoridade podem 

esses professores exigir atitudes dos alunos tais como compromisso, pontualidade, 

interesse nos estudos, se eles não percebem essa atitude nos professores? Na 

adolescência, normalmente, os alunos reivindicam os mesmos direitos e aprendem 

jurisprudência com muita rapidez. 

Portanto, entendemos ser construtivo que o professor na convivência 

que estabelece com os educandos demonstre compromisso profissional, pois essa 

postura revela seu compromisso pessoal com a possibilidade de construção da 

humanidade do aluno. Freire (1983, p. 15) ensina: “O compromisso seria uma 

palavra oca, uma abstração, se não envolvesse a decisão lúcida e profunda de 

quem a assume. Se não se desse no plano do concreto”. 

Freire (1983, p. 20) ainda acrescenta: “Quanto mais me capacito como 

profissional, quanto mais sistematizo minhas experiências, quanto mais me utilizo do 

patrimônio cultural, que é patrimônio de todos e ao qual devem servir, mais aumenta 

minha responsabilidade com os outros”. 

O compromisso profissional é também importante porque ainda 

envolve um compromisso com a sociedade, na medida em que contribui para 

aprimorar a visão crítica dos educandos sobre a realidade. Compreendemos que, 

para o aluno ser capaz de assumir compromissos precisa aprender a ser consciente, 

crítico, comprometido com a realidade do mundo em que vive, tornar-se capaz de 

romper os limites que lhes são impostos a fim de contribuir para transformar a 

realidade pela sua própria criação em conjunto com a criação dos outros. 
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Freire (1983, p. 21) lembra também que: 

 

“Não é possível um compromisso autêntico se àquele que se julga 
comprometido, a realidade se apresenta como algo dado, estático e 
imutável. Se este olha e percebe a realidade enclausurada em 
departamentos estanques. Se não a vê e não a capta como uma totalidade, 
cujas partes se encontram em permanente interação”. 

 

Nesse sentido, compreendemos que não basta o aluno ter acesso à 

escola para que ele se torne um ser crítico, consciente, transformador, humano, será 

necessário que ele aprenda a ser. Ademais, a aprendizagem não é um processo 

passivo, que acontece pela contemplação silenciosa e dócil. Deve haver, por parte 

do educando vontade de aprender, vontade essa que necessita ser estimulada, 

exercitada; nesse sentido, será construtivo ao educador compreender que ensinar é 

criar possibilidades de produção coletiva de conhecimentos, em que docentes e 

discentes aprendam e ensinem conjuntamente. Será relevante ao educando exercer 

papel ativo para aprender de forma prazerosa, em clima de liberdade, de 

amorosidade, de respeito à sua individualidade e inconclusão: sendo necessário 

indagar, dialogar, pesquisar, criticar, experimentar, compartilhar saberes e elaborar 

projetos coletivamente. Ensinar não consiste em “proclamar”, “enunciar”, “dizer”, 

“verbalizar” conhecimentos, realização de exercícios repetitivos, memorização de 

definições, conceitos e fórmulas. Essa postura revela uma concepção bancária de 

ensino. Portanto, será importante que a fala, os questionamentos, as críticas, as 

ações dos educandos não sejam vistos ou entendidos pelos educadores como atos 

desrespeitosos, indisciplinados, ou como mau comportamento. 
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3.1.2 – A Organização Prévia da Sala de Aula e dos Recursos Didáticos 

 

Uma outra manifestação da atitude pedagógica ética observada no agir 

dos docentes com os alunos foi A organização prévia da sala e dos recursos 

didáticos usados na sala. Segundo Guimarães (2004, p. 90): 

 

A preparação do ambiente para a realização de uma atividade 
docente/discente leva o professor à organização do espaço físico. Essa 
organização ocorre tanto de forma permanente, como momentânea. (...) 
Citamos como modo de organização, por exemplo, intercalar meninos, para 
evitar grupos de conversas, ou tentativa de adaptar o espaço físico ao 
número de alunos, tornando-o mais confortável e transitável. Além da 
organização do espaço físico, há a organização particular, em que as 
professoras, por exemplo, organizam em suas mesas os materiais que 
serão utilizados durante a aula, isto é, a jornada de trabalho. 

 

Essa atitude manifesta por alguns professores, revelava a preocupação 

e compromisso com a formação dos educandos. Observamos que os docentes, que 

manifestavam tal atitude, planejavam as atividades docentes/discentes, evitavam 

rotina e improvisos no espaço pedagógico, instalavam situações de aprendizagem 

que despertavam envolvimento, concentração e participação dos alunos nas aulas. 

Observamos que geralmente aqueles professores que organizavam a sala, 

buscando atender às especificidades de cada conteúdo curricular e necessidades de 

aprendizagem, mostravam-se mais tranqüilos e centrados na sala, escutavam, 

tiravam dúvidas, assistiam melhor aos alunos. 

Através de nossos registros diários, percebemos que a organização 

contribuía para que as aulas transcorressem com uma relativa tranqüilidade. Alguns 

problemas disciplinares eram evitados, posto que os professores não interrompiam o 

andamento normal das aulas, tendo que separar alunos considerados 

indisciplinados, nem se afastavam do recinto da sala de aula para providenciar 

carteiras ou materiais didáticos a serem usados nas aulas. Ao ficarem sozinhos os 
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alunos se dispersam causando indisciplina e perda do tempo pedagógico. Mesmo 

em meio às dificuldades encontradas, os professores que organizavam os espaços e 

os materiais demonstravam satisfação e alegria na sala. 

A respeito da organização prévia da sala de aula e dos materiais 

didáticos para aula P1 e P3 assim relatam: 

 

Eu não sei dar aula sem que a sala esteja em ordem, se não organizo tudo com 
antecedência fico perdido, perco o controle da situação, me estresso. Quando acontece de eu me 
atrasar, é um horror! Não dá tempo para organizar as carteiras e os alunos como gosto. Organizar 
tudo entende? Eu planejo as aulas no final de semana, anoto no meu diário tudo que vou fazer e 
precisar. Quando termina a aula do dia eu já deixo as coisas organizadas no armário para o outro dia, 
é só conferir enquanto os alunos conversam um pouquinho, depois eu oro35 e começo a aula em paz. 
(P1)  

 
Eu gosto de chegar cedo, arrumar a classe, criar um clima agradável para dar a 

minha aula. Eu ainda tenho o costume de professor de primeira à quarta série, que organiza tudo e 
mantém o controle da turma. (P3) 

 

Entendemos que a organização da sala e do material didático para a 

aula, indica que o professor tem um projeto de ensino-aprendizagem, elaborado 

levando-se em consideração os apelos da realidade dos alunos, das expectativas 

sociais, de seus compromissos e objetivos, das condições concretas do trabalho. A 

organização do professor torna o ambiente mais convidativo à aprendizagem, 

estimula os alunos, contribuindo para que a motivação cresça. A esse respeito 

Morales (2000, p. 53) indica: 

 

[...] a motivação é interna e floresce, cresce quando os alunos vêem 
satisfeitas suas necessidades psicológicas. [...] os alunos têm 
necessidades, embora não tenham uma consciência clara delas e não as 
expressem e, até presumam não tê-las. Nós, professores, seremos eficazes 
na medida em que levarmos em conta essas necessidades. Essas não 
podem reduzir-se à necessidade de ser aprovado na matéria; é algo mais 
profundamente humano.  

                                                 
35 P1 tinha por atitude orar com os alunos antes de começar a aula. Ele afirmava que através da 
oração os alunos se sentiam mais calmos, pois revelavam as preocupações e sofrimentos trazidos de 
casa. P1 conversava com os alunos, que apresentavam pedidos de oração, depois oravam 
coletivamente. As crianças sempre pediam a Deus para serem obedientes, para a merenda escolar 
não faltar, para não haver violência, por colegas enfermos. Era um momento muito bonito.  
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As condutas do professor são em boa medida condutas verbais (o que 
comunica aos alunos e como comunica), mas são também comunicações 
não-verbais (gestos, sorrisos, olhares) e, é claro, são também condutas em 
um sentido mais próprio (o que faz e organiza) (grifo do autor). 

 

A organização pressupõe que o docente estrutura as atividades de 

acordo com as necessidades do grupo aos seus interesses, reflete acerca dos 

objetivos que pretende alcançar, que conteúdo vai propor e como vai avaliar. 

Demonstra que o professor conhece a turma e a valoriza. Revela atitude de respeito 

e interesse do docente com os alunos, dimensão de atitude pedagógica ética. 

 

 

3.1.3 – Recepção e Acolhida dos Alunos para a Aula 

 

Recepção e acolhida dos alunos para iniciar a aula era uma outra 

dimensão reveladora da atitude pedagógica ética de certos professores, ao receber 

os alunos para a aula à porta da sala, de maneira tranqüila e alegre, estabeleciam 

um clima favorável para seu inicio. Por exemplo, eles falavam: Bom dia! Boa Tarde! 

Tudo bem com você M.? Hum! Como S, A. ou W... veio bonito hoje! O que 

aconteceu para você estar com essa cara feia? Ah! Hoje, R, J, ou T, arruma um 

namorado, tá cheiroso demais! Tomou banho, ou molhou o cabelo pra dizer que 

tomou? Geralmente, os alunos reagiam às falas e brincadeiras desses professores 

sorrindo, ou tocando neles, mostrando satisfação com a saudação brincalhona e 

interessada. 

Compreendemos que essa atitude contribuía para criar ou fortalecer 

laços afetivos entre docente e discentes. Ainda observamos que a recepção do 

docente concorria para evitar indisciplina na turma, já na entrada da sala, como o 
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empurra-empurra danificação de móveis da sala e a perda de tempo do saber. P1 a 

esse respeito diz: 

 

Sempre eu gosto de ficar à porta recebendo meus alunos. Ajo assim em toda e 
qualquer turma que eu ensino, seja com gente pequena ou grande. Recebendo os alunos à porta eu 
fico logo sabendo quem chega bem ou quem está com algum problema. Falo com cada um Eu sinto 
melhor assim.  

 

Por outro lado, observamos que nas turmas de professores que não 

manifestavam essa dimensão da atitude pedagógica ética, recepção e acolhida dos 

discentes à porta da sala, havia conflito e estresse. Docentes mostravam-se 

aborrecidos antes mesmo de sua entrada na sala de aula; alguns professores 

exigiam que os alunos os esperassem sentados na sala. Naturalmente, como isso 

nem sempre ocorria, as relações tornavam-se bastante conflituosas. Esses docentes 

manifestavam atitudes autoritárias como mecanismo de controle do comportamento 

dos alunos. O relato da postura manifesta por P8 é ilustrativo dessa atitude 

pedagógica: 

 

P8 chega à sala, ao ver alguns alunos em pé, pára à porta da sala, cruza os braços, 
fala alto e forte e os alunos por sua vez, reagem: 

Eu não quero ver ninguém fora do lugar. Eu só quero ver o dia que eu vou chegar a 
esta sala e encontrar vocês sentados. Sentem! Vocês não têm jeito não. Eu nunca vi uma sala dessa! 
Deus me guarde! Toda vez que eu chego aqui é só pra me aborrecer. Tô cheia! 

- Ei professora, a senhora é aperriada do juízo é? (pergunta M, com tom de deboche). 
- Cale a boca mocinho, sua obrigação é me esperar sentado no seu lugar. 
- A senhora bem não chega e já vem com queixão pro lado da gente. 
- Fique na sua, calado. Por hoje chega. 
 

No entanto, havia outros professores que exigiam que nenhum aluno 

entrasse na sala antes deles; quando isso ocorria demonstravam-se irritados, 

intolerantes. Costumeiramente chegavam à sala de aula de rosto fechado. Entravam 

primeiro na sala, puxavam o bureau para próximo da porta, punham-se em pé frente 

a ele e só depois permitiam que os alunos entrassem. Enquanto entravam, os 
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docentes permaneciam atentos às ações dos mesmos para que entrassem 

ordeiramente, sempre que um aluno tentava fugir do controle, havia reclamações 

ásperas e repreensões. A atitude de P7 ilustra essa postura. 

 

“Cuidado mocinho. Se comporte! Sente onde estou mandando. Eu não estou aqui pra 
brincadeira não. Tome cuidado, quem manda aqui sou eu!” (P7). 

 

Nos dias em que as aulas desses docentes ocorriam no meio do 

horário, ou seja, mais ou menos às 10h20min, eles se mostravam de mau humor, 

pois os alunos já estavam sentados no local em que queriam, Os professores 

entravam na sala de aula, utilizavam boa parte do tempo das aulas, redistribuindo os 

alunos em lugares indicados por eles. Tal ação geralmente resultava em conflitos, 

como demonstra a fala de P7: 

 

Toda vez é essa bagunça, eu não gosto de dar aula a vocês depois da aula dessa 
professora (fala referindo-se a P2,) a sala fica agitada, desarrumada, não sei o que acontece aqui que 
vocês ficam assim. 

 

Observamos que muitos dos conflitos que ocorriam no cenário da 

turma do 1º ano do 3º ciclo, entre seus atores, tinham seu nascedouro à porta da 

sala, adentravam-na e a contaminavam. Atitudes aéticas ali nascidas - reveladas – 

falar alto, bater com apagador no bureau, fechar a porta bruscamente redundavam, 

por vezes, em insatisfação, tensão, desmotivação e desprezo nos participantes 

desse cenário. A ação revelada por P4 evidencia essa situação: 

 

P4 chega atrasado à sala, alguns alunos estão em pé, ele arrasta a cadeira e o 
bureau para próximo da porta da sala. Põe os livros sobre o bureau, depois bate forte com o 
apagador no bureau e fala alto: Hei minha gente, vocês não viram que eu cheguei não? O que é 
isso? Vocês tão cansados de saber que eu não gosto de anarquia. Sentem logo, vamos! Não quero 
bagunça. Impaciente com a atitude dos alunos fala: Sentem, sentem. Tão ouvindo não? Tão surdos? 
Bate palmas até que todos os alunos se sentem e silenciem. (P4). 

 



 149 

Agindo dessa maneira esses professores parecem desconhecer a 

importância da relação docente/discente, posto que com suas atitudes podem estar 

ensinando coisas que preferiam que os alunos não aprendessem a ser: autoritários, 

desrespeitosos, aéticos. Ademais é importante pensar nos efeitos não intencionais, 

mas alcançados, por meio do nosso ensino e nosso relacionamento com os alunos. 

É importante saber que no agir e reagir o professor contribui com suas atitudes para 

a formação de valores, atitudes, hábitos, motivação e auto-estima dos educandos. A 

auto-estima é uma importante necessidade humana que contribui de maneira efetiva 

para o processo de vida, sendo fundamental para um desenvolvimento normal e 

saudável. Fortalece, dá vigor e motiva os alunos. Ela os move a obterem resultados 

e faz com que sintam prazer, alegria e satisfação frente a suas realizações. Por isso, 

é relevante o alerta de Freire (1996, p. 38): “as palavras a que falta a corporeidade 

do exemplo pouco ou quase nada valem”. A solidariedade, a descoberta do outro, a 

paciência, o respeito e a verdadeira empatia são aprendidas pelo exemplo. 

Maturana (1999, p. 91–92) Diz: 

 

Às vezes falamos como se não houvesse alternativa para um mundo de luta 
e competição e como se não devêssemos preparar nossas crianças e 
jovens (e adultos) para essa realidade. Tal atitude se baseia num erro e 
gera um engano. 
[...] Responsabilidade e liberdade surgem na reflexão que expõe nosso 
pensar (fazer) no âmbito das emoções a nosso querer ou não querer as 
conseqüências de nossas ações... co-criadores do mundo ...a emoção 
fundamental que define o ser humano ...é o amor, a coexistência na 
aceitação do outro como legítimo outro... 

 

 

3.1.4 – Construção Coletiva do Conhecimento 

 

Notamos essa dimensão da atitude pedagógica ética, em uma minoria 
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do conjunto dos professores. Lembramos que a construção coletiva do 

conhecimento na sala de aula poderá favorecer a libertação autêntica36 por contribuir 

para que se torne consciente de sua realidade, da realidade do mundo que o cerca. 

Nesse sentido, será livre o individuo que é capaz de questionar o estado das coisas 

que o cercam, as forças que controlam sua realidade e inserir-se nessa realidade 

agindo para transformá-la. Compreendemos ser essa libertação difícil de ocorrer em 

um espaço pedagógico no qual alunos sejam tomados como depósito de 

conhecimentos e cujas relações estabelecidas concorrem muito mais para oprimi-los 

do que para libertá-los. 

Observamos que a atitude de possibilitar aos discentes a construção 

coletiva do conhecimento representava uma demonstração de atitude de respeito a 

eles, e aos seus saberes, como diz Freire (1996, p. 33): “Ensinar exige respeito aos 

saberes dos educandos”. 

Percebemos que essa atitude contribuía para que os alunos 

participassem prazerosamente das aulas; presenciávamos um maior envolvimento 

nas atividades propostas quando docentes buscavam a opinião deles, ou quando 

formavam grupos para que algumas atividades fossem elaboradas e apresentadas 

por eles. A troca de saberes resultava em contentamento dos alunos deixando-os 

mais descontraídos e interessados. O trecho do depoimento de um aluno expressa o 

gosto pela participação: 

 

“Professor a gente adora fazer as tarefas de grupo, a gente ajuda quem não sabe ler 
e responder, ninguém arreta, fica tudo na paz [sic]”. 

 

O relato abaixo ilustra o efeito da construção coletiva do conhecimento 

                                                 
36 Princípio defendido por Freire 1987 – humanização do ser humano – em sua obra Pedagogia do 
oprimido. 
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nos alunos: 

 

P1 aproveitando o período eleitoral trabalha a temática eleição com os alunos. Nesse 
sentido, desenvolve muitas atividades interdisciplinarmente culminando com uma simulação de 
eleição. Os alunos tiveram a oportunidade de eleger o seu representante de turma. Nesse sentido, 
confeccionaram uma urna, cédulas de votação, escolheram os mesários, indicaram três candidatos – 
I, A, e W – Uma simulação de guia eleitoral oportunizou cada candidato a apresentar e defender as 
suas propostas em favor da turma, e aos alunos – eleitores - a oportunidade de questionar e propor 
idéias aos candidatos. Risos, aplausos, vaias evidenciavam a alegria que a atividade propiciava aos 
alunos. Em seguida, fora realizada a votação nos moldes convencionais de uma eleição real. 

Após a votação foram contabilizados os votos, a mesa apuradora realizou a 
apuração, o resultado obtido por cada candidato favoreceu a aprendizagem de conteúdos 
matemáticos - adição, subtração – e ainda de estatística - elaboração de gráficos. No final da aula o 
resultado foi proclamado. Para o delírio da torcida, o candidato I37, sagrou-se vencedor. No momento 
de avaliação da aula, P1 se senta e pergunta: 

Como foi o nosso dia? 
- Bom (respondem em uníssono os alunos. 
- O que nós aprendemos hoje? 
- Votar..... 
- Muitas, muitas, muitas coisas tio que não dá pra falar. (fala o novo representante da 

turma animadamente, pondo-se de pé. O professor rir do entusiasmo do garoto). 
- O que mais aprendemos? 
- Palavras novas. 
- Hoje foi um dia bom? 
- Ótimo! Bom! Maravilhoso! Feliz! (revelavam os alunos. 
- Como foi o nosso comportamento hoje? 
- Maravilhoso tio ninguém desobedeceu (Fala S). 
- Muito bem, eu estou muito contente com vocês! Vocês estão muito inteligentes... 

Parabéns! 
- Ê... Ê... Ê... (batem palmas). 
P1 dispensa os alunos por mesas. Na saída, I – representante eleito da turma - 

mostra-se tão feliz, despede-se dos colegas da seguinte maneira: 
- Tchau família! Se eu pudesse, eu dormia hoje aqui. (Solta beijos para os colegas e 

chora. Atitude que nos emocionou bastante, principalmente a P1, que ficou instantes abraçado com I. 
 

Observávamos que entre aqueles professores que manifestavam essa 

atitude, os alunos com certas dificuldades de aprendizagem sentiam-se apoiados e 

fortalecidos com a ajuda dos colegas nas atividades realizadas de modo coletivo, 

embora percebêssemos que as atividades realizadas na busca da construção do 

conhecimento coletivamente demandassem um pouco mais de trabalho e exercício 

de autoridade por parte desses professores. De modo a garantir a viabilização do 

processo de construção e socialização do conhecimento, contudo aqueles docentes 

                                                 
37 I é um aluno encantador, participativo, colaborador, muito inteligente, às vezes, chegava muito triste 
à escola, mas logo se empolgava, com as atividades, a atenção do professor e com o convívio amigo 
dos colegas. Seu maior desejo – conhecer o seu pai, antes de  morrer– morar com ele, viver em 
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se mostravam mais satisfeitos, reclamavam menos, face à motivação e sua 

conseqüente aprendizagem. As orientações e atenção, na condução do processo 

favoreciam o clima de abertura, liberdade e autonomia no grupo possibilitando a 

cada aluno a oportunidade de expressar o seu saber, e ser respeitado pelos 

colegas. O trecho do depoimento de P1 evidencia essa situação:  

 

Ufa! Hoje foi fogo! Eles me consumiram! Dar atenção a tanta gente. O bom é que eles 
adoraram! Acho que me canso mais devido ao calor da sala. Eles gostam de participar, falar, o 
importante é motivar sempre e saber controlar pra não virar bagunça... (Ele enxuga o rosto e diz: eu 
como literalmente com o suor do próprio rosto).  

 

Cabe registrar que P1 expressa essas palavras após uma aula em que, 

partindo de uma leitura coletiva de uma biografia do grupo de artistas Rebeldes, 

protagonistas de um seriado mexicano exibido no Brasil em 2006, desenvolve uma 

série de atividades nas quais os alunos se mostraram bastante interessados. 

Participaram prazerosamente, com muito empenho e esforço. Ao encerrar a aula e 

ter despedido os alunos o professor se sentou, respirou fundo e as proferiu. Outro 

detalhe que podemos lembrar dessa atitude é que o referido professor, ao trabalhar 

a partir do conhecimento dos alunos, traz para a sala de aula os saberes, valores e 

modelos que vêm sendo incutidos pela mídia nas crianças. Essa situação de 

aprendizagem instalada em sala revela que o professor não está alheio ao poder 

dos recursos midiáticos e sabendo como as crianças estão a eles expostas não os 

toma como inimigos, mas como aliados. 

Vale ressaltar que a atitude de valorização da produção do 

conhecimento foi demonstrada através de expressões de elogio, parabéns, e 

aplausos e servia de estímulo aos alunos mantendo-os sempre motivados e 

participativos. 

                                                                                                                                                         

família. Revelava esse desejo várias vezes na classe. I mora com um tio e tinha a saúde frágil. 
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Observamos também que os resultados das construções coletivas do 

conhecimento proporcionavam estímulo também aos professores, pois os avanços 

alcançados pelos alunos produziam neles contentamento. P3 assim se expressou 

diante dos alunos, após uma aula muito interativa e alegre: 

 

Estou muito feliz com a participação de vocês. Eu estou muito contente. A aula hoje 
foi uma maravilha!!!. Os alunos bateram palmas, o professor sorriu (P3). 

 

A aprendizagem dos alunos impulsiona os docentes a demonstrar crer 

na possibilidade de construção da humanidade dos alunos. Alguns trechos de 

depoimentos registrados em nosso diário indicam essa perspectiva: 

 

Eu gosto de dar aula nesta turma, é a melhor turma que eu tenho no momento. No 
início do ano, até o final do 1º semestre era um horror! Mas após um projeto que eu realizei com eles 
na semana do folclore, eles mudaram bastante. Isto despertou o interesse deles, eles participaram 
bastante, acho que melhorou a auto-estima deles, estão melhorando cada dia. Estão melhorando, 
mas, bom seria se todos soubessem ler, eu estaria mais contente, mas o avanço é lento, tenho que 
ter paciência. (fala (P3) esboçando um sorriso). 

 

Acerca da mudança observada em seus alunos P1 expressa: 

 

“Meus alunos estão cada vez mais interessados, eles gostam de participar das 
coisas, estão falantes, quase todos estão lendo, melhoraram bastante, estão mais calmos, não 
brigam, antes era dureza! Só três alunos ainda estão precisando de mais ajuda, os pais deles nunca 
vieram à escola. Agora estou mais animado, no inicio do ano eu quase chorei, ninguém queria essa 
turma, terminaram empurrando pra mim. Eu me dediquei muito, me sentava pra fazer as atividades 
com eles, ajudava os mais fracos, hoje taí o resultado. É só acreditar e investir! Acho que para o ano 
eu vou querer continuar com eles” (P1). 

 

Durante a nossa presença em sala, os docentes se revelavam 

animados com as mudanças resultantes do incentivo à participação dos alunos na 

construção e socialização do conhecimento, e também com o desenvolvimento 

cognitivo e emocional deles. O envolvimento dos alunos impulsionava a revelar ou 

reforçar outras posturas, como apoio e incentivo a eles enquanto elementos 
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importantes para o envolvimento nas atividades. A esse respeito, P3 buscando 

desenvolver cada vez mais o interesse dos alunos pela leitura, dramatizava textos, 

trazia livros de história, gibis, tiras de jornal, coleções suas de livros infantis que lera 

em sua infância, apresentava-os aguçando-lhes a curiosidade como na situação que 

abaixo transcrevemos: 

 

- Quem não veio hoje perdeu. 
- O que professor? 
- Eu trouxe uma novidade para vocês. 
- O quê? 
-Trouxe livros de histórias pra gente ler... 
- Oba! Coisa boa professor! (falam e batem palmas alegremente os alunos). 
- Estes livros são meus, eu os li quando era menino. 
- Deixa a gente lê junto. 
- Como assim, J?  
- Faz grupo. 
- É melhor em grupo, é? 
- É... 
- Tá certo. Formem grupo de três, leiam baixinho e com atenção...(P3). 
Espontaneamente os grupos se formaram, o professor apresentava cada livro, lia o 

título e perguntava qual o grupo quer ler este? O grupo que desejasse, o líder, geralmente aquele que 
sabia ler no grupo, apanhava o livro, reunia os colegas para a leitura. Enquanto os alunos liam, o 
professor circulava pela sala, buscando a participação de todos, ou então para responder a algum 
questionamento dos alunos como: professor o que quer dizer a palavra tal? 

Após um tempo combinado, em geral 30 minutos, o professor, solicitava que alguém 
do grupo falasse o nome do autor e o título do livro em seguida, reproduzisse a história. 

 

Observamos, entretanto que, enquanto uns professores, mostravam-se 

sensíveis aos interesses dos alunos proporcionando-lhes a oportunidade de 

produção coletiva do conhecimento, e do trabalho em grupo, estes mesmos 

interesses eram sufocados, e negados por outros docentes. Para esses, tais práticas 

serviam, de oportunidades para que os discentes brincassem durante a aula, ou 

seja, não os levassem a sério. Algumas vezes ocorria que a alegria e inquietação 

demonstrada pelos alunos era compreendida como sinônimo de anarquia e 

indisciplina em sala de aula. Em um momento que os alunos desenhavam 

alegremente em grupo, P5 ao vê-los tão alegres disse: 
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“Parem de anarquia, se não, eu não deixo ninguém desenhar, vocês só querem 
brincar o tempo todo, é só anarquia”. (P5). 

 
(P7) solicita que os alunos façam um resumo. 
- M pergunta: professor pode fazer em dupla? 
- Nem pensar mocinho, só quem não tem o livro pode sentar com quem tem. Quando 

vocês pedem pra fazer em grupo eu já sei que não sai nada, a não ser bagunça. (P7) 
 

Não obstante, a justificativa apresentada para que o direito dos alunos 

de construir coletivamente o conhecimento fosse negado, observávamos atitudes 

desses docentes que sinalizavam motivos pelos quais lhes negavam, tais como: 

medo, decepção, indiferença ou estigmatização do aluno. Os relatos abaixo ajudam 

a ilustrar alguns desses motivos: 

 

Eu percebo uma falta de respeito muito grande das crianças daqui pelos professores 
é difícil trabalhar com eles. Eles metem medo. A gente passa a aula toda na expectativa de que a 
qualquer momento uma briga pipoque. (P2) (grifos nosso).  

 
É perda de tempo. Esses meninos não querem nada! É só bagunçar. (P5). (grifos 

nosso). 
 
Estou decepcionada com o ensino público. Tem jeito não! Esses meninos e os pais 

deles só vêm à escola por causa da bolsa escola. (P6). (grifos nosso). 
 
“Estes alunos são muito preguiçosos, não querem nada”. (P8). (grifos nosso). 
 
 “Comigo é assim quem quiser que faça, eu não perco o meu tempo, nem me 

estresso com quem não quer nada” (P4) (grifos nosso). 
 

No espaço pedagógico da turma do 1º ano do 3º ciclo, percebíamos 

que as atividades coletivas ajudavam no resgate da auto-estima positiva dos alunos 

que não sabiam ler, pois os grupos eram formados naturalmente por um aluno que 

sabia ler e outros que não sabiam. O que sabia ler procedia à leitura do texto em voz 

alta, enquanto os outros ouviam atentamente; depois o professor solicitava a um dos 

alunos ouvintes, para recontar a história. No final, o professor parabenizava todos os 

alunos. Os que leram eram aplaudidos porque leram corretamente o texto e os que 

narraram, ou recontaram o texto, eram elogiados por terem prestado a atenção à 

leitura e terem compreendido o texto.  
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Ao concluir a narração da história, o aluno W diz a P3, com ar de 

satisfação, “Eu já tô sabendo ler, professor. P3 o incentiva: - Que bom! Continue se 

esforçando”. 

Observamos ainda, nas duas turmas, que a construção coletiva do 

conhecimento, oportunizava aos professores um melhor conhecimento dos alunos. 

Nas atividades desenvolvidas em grupo, os professores se aproximavam mais dos 

seus alunos, sentavam-se ao lado dos mais retraídos, buscavam conversar, o que 

de certa forma, revelava uma maior preocupação e interesse por eles, Com certa 

proximidade que criavam acabavam por desenvolver uma maior empatia 

demonstrando-se sensíveis não só ao interesse no desenvolvimento cognitivo, mas 

também preocupados com relações interpessoais mais qualitativas no grupo, 

certamente o que se poderia denominar de indícios de humanização nessa prática. 

Por exemplo, P3 em relação a dois alunos que se apresentam sempre tristes na 

sala, assim se posiciona: 

 

Eu tenho vontade de me achegar a R, e a A, Eu sei que estes meninos já estão fora 
de faixa, se sentem deslocados, precisam de um apoio, mas o meu tempo é corrido. Quando dá, eu 
sento com eles converso, procuro saber algumas coisas. 

 

Estes mesmos alunos aos quais se refere P3, em aulas de outros 

docentes normalmente baixavam a cabeça na carteira e dormiam, sendo 

estigmatizados por não quererem nada, não se interessarem por nada. No entanto, 

P3 revela: 

 

“Eles domem porque não sabem ler. É lamentável... (ele pára, fica olhando os alunos) 
Se eu pudesse, eu juntaria os alunos que não sabem ler, de todos os primeiros anos do 3º ciclo e 
ficaria com eles fazendo um trabalho de alfabetização. Isso me incomoda. Afeta a dignidade desses 
meninos. Eu não confio no reforço que a prefeitura está oferecendo. É feito por estagiários, sem 
nenhuma experiência de alfabetização”. 
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P1 usava essa mesma estratégia de atividade coletiva, na qual um 

aluno pudesse contribuir e ajudar o outro. Ele organizava as atividades de leitura e 

produção de textos sempre em grupo, em cada grupo incluía um aluno com 

dificuldade de aprendizagem para ser apoiado pelos colegas e, ter dele uma melhor 

atenção. Na turma do 1º ano do 2º ciclo todo conhecimento era produzido 

coletivamente, a partir da elaboração da agenda do dia38, os alunos mostravam-se 

sempre empenhados, e participativos. 

 

No comportamento que observamos nos docentes que usavam 

estratégias coletivas para a produção de conhecimentos chamava atenção o 

respeito que demonstravam em relação aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, de maneira especial com aqueles não alfabetizados. A esse respeito 

P3 se expressa: 

 

“É preciso muito jeito para motivá-los, se a gente perder a paciência não consegue 
nada. Eles têm muita dificuldade. A maioria ainda não sabe ler, por isso tenho feito muita atividade 
que envolva leitura. Eu queria pelo menos, uma vez por semana, ficar com aqueles que não sabem 
ler para poder fazer uma atividade diversificada de alfabetização. Eles querem e gostam de participar, 
mas se sentem acanhados, envergonhados”. (P3). 

 

Por outro lado, percebemos que a maioria dos professores não 

revelava essa atitude positiva e interativa frente ao conhecimento, o ensino e a 

educação destes podem ser denominados bancários. Essa concepção se 

manifestava quando, por exemplo, o professor, após cumprimentar os alunos, com 

um bom dia, a primeira frase pronunciada era: apanhem o caderno para copiar. 

Atividades repetitivas, muita cópia de resumos, questionários e exercícios. Tais 

                                                 

38 Nessa turma o professor elaborava uma agenda de atividades com os alunos, um roteiro das 
atividades que iriam acontecer no dia. Ao lado da agenda sempre era desenhado um rosto sorridente, 
simbolizando a alegria de aprender. 
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atividades de um modo geral, muitos dos alunos as realizavam sem ter nenhuma 

compreensão, realizavam-na mecanicamente. A “metodologia de ensino” é usada 

como meio para fortalecer essa atitude bancária da maioria dos professores. 

 

“Esses meninos não querem nada. Eles só param quando estão copiando. É por isso 
que os professores enchem o quadro de tarefa, aí eles calam a boca e ficam sentados. Sabia que 
eles gostam disso?” (P5). 

 

Numa postura bancária, P4, por exemplo, ao se dirigir ao quadro para 

passar alguma atividade era bem incisivo e claro ao ordenar:  

 

“Copiem e respondam. Cada um por si, não quero ninguém olhando pra tarefa de 
ninguém, tá ouvindo?” (P4). 

 

Referindo-se a esse tipo de prática docente Vasconcellos (2002, p. 

147) assim declara: 

 

É até difícil dizer, mas algumas práticas ainda persistem no contexto 
escolar: em pleno terceiro milênio, existem professores que transformam 
seus alunos em copistas, uma vez que em suas aulas se limitam a passar o 
“ponto” na lousa (várias lousas, diga-se de passagem) mal sobrando tempo 
para explicar e muito menos para interagir com os alunos. 

 

Esses professores, a despeito de todos os avanços das teorias 

educacionais que valorizam o papel do sujeito na construção de seu processo de 

aprender, parecem esquecer ou desconhecer o que ensina Matos (2001, p. 77): “o 

educando é protagonista de seu próprio construir-se é direito seu participar, ser 

ouvido, contribuir para a decisão dos caminhos e das estratégias”. Ensinar é criar 

possibilidades de produção e construção de novos conhecimentos, professor e 

alunos aprendendo e ensinando conjuntamente.  

Notamos que nas aulas em que os alunos apenas copiavam, 
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mostravam-se apáticos, sem interesse, alguns dormiam, outros perambulavam pela 

sala causando indisciplina, pois só sabiam copiar a atividade sem, no entanto, 

compreender o que lhes eram solicitado. Assim, ao concluir a cópia, ficavam sem 

fazer nada, o que propiciava atos considerados indisciplinados, como conversar alto 

fora de hora, gritar, cantar canções inapropriadas para o ambiente. Atitudes que 

resultavam em tensão, estresse e desmotivação aos docentes. A expressão de P5 

revela esse sentimento: 

 

 “Estou decepcionada e revoltada. A escola não toma uma atitude em relação a 
certos alunos que só vêm bagunçar. Vou deixar esse negócio, Estou ficando doente”. (P5). 

 

Saint-Onge (1999, p. 47) diz: ”As matérias escolares, para interessar os 

alunos e suscitar seu envolvimento no estudo, dependem da qualidade do ensino 

dado pelos professores”. No nosso cenário de pesquisa observamos que para 

alguns professores as causas da desmotivação dos alunos estavam muito longe da 

sala de aula, eram atribuídas à secretaria de educação, à direção da escola ou aos 

pais. O depoimento de P6 ao se referir à desmotivação dos alunos é bem reveladora 

dessa percepção: 

 

“Eu acho que o erro está na família, se os pais não se interessam por eles. Eles só 
querem a bolsa escola. É por isso que eles não querem nada. Eu vou lavar as minhas mãos, estou 
cheia desse sistema. Vou sair de licença e não volto mais”. (P6). 

 

Compreendemos que o conhecimento é a grande categoria do 

processo educacional, por isso deverá ser levado a sério. No entanto, observamos 

que a prática docente da maioria dos professores não tem conseguido garantir a 

produção e apropriação significativa, crítica e criativa do conhecimento, de maneira 

que possa contribuir para a construção de sua humanidade e, conseqüentemente, 
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da transformação da realidade. Entendemos que, para o aluno produzir o 

conhecimento se faz necessário que ele se mobilize, participe, é fundamental a ação 

dele sobre o objeto de conhecimento.  

Muitos professores, diante da dificuldade em mobilizar os alunos, a 

produzir o conhecimento, apenas se preocupam em instigá-los a “participar” no 

sentido de evitar deixá-los desocupados e não os envolver propriamente na 

construção efetiva do saber. Outros ao temerem a indisciplina na sala de aula 

sufocam esse direito dos alunos, apresentavam justificativas injustificáveis para a 

negação da participação do aluno no processo de produção e socialização coletiva 

do conhecimento, como sejam: falta de interesse, desrespeito e bagunça dos 

educandos. Declaram sempre que os discentes não querem nada! Com esse 

entendimento, passam a revelar atitude pedagógica autoritária ou permissiva, em 

relação a eles. Os alunos eram vistos de forma estereotipada – desinteressados, 

bagunceiros, desrespeitosos - sem perspectiva de mudança. A esse respeito é 

relevante a observação de Maturana (1999). 

 

Se dizemos que uma criança é de uma certa maneira boa, má, inteligente 
ou boba estabilizamos nossa relação com ela de acordo com o que 
dizemos, e a criança, a menos que se aceite e se respeite, não terá 
escapatória e cairá na armadilha da não aceitação e do não respeito por si 
mesma, porque seu devir depende de como ela surge – como criança boa, 
má, inteligente ou boba – na sua relação conosco. E, se a criança não pode 
aceitar-se e respeitar-se não pode aceitar e respeitar o outro. Vai temer, 
invejar ou depreciar o outro, mas não o aceitará nem respeitará. E, sem 
aceitação e respeito pelo outro como legítimo outro na convivência, não há 
o fenômeno social. (MATURANA, apud SOUZA, p. 84). 

 

Ainda a esse respeito é importante o que Vasconcellos (2001, p. 67) 

diz: “o professor, se quiser ser efetivamente professor, deve trabalhar com a 

realidade que tem em sala de aula: não adianta ficar se lamuriando, entrando em 

escapismos. São esses os alunos e com eles temos de trabalhar: é essa a escola, é 
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esse o país”. Ele afirma ser uma questão de inteligência, de qualidade de vida, de 

sabedoria: estar inteiro no que se faz! É relevante superar as desculpas e assumir a 

realidade que implica compromissos históricos concretos, tanto em termos pessoais, 

quanto pedagógicos, institucionais sociais e culturais.  

Nesse sentido, poderá ser construtivo ao professor na convivência com 

os alunos, empenhar-se por ser um agente de transformação, buscando manifestar 

atitudes pedagógicas éticas na sala de aula, de modo a contribuir para a mudança 

do comportamento do aluno, de modo que ele possa se constituir como ser humano. 

Assim é significativo o que ainda diz Maturana (1999, p. 88):  

 

O central na convivência humana é o amor, as ações que constituem o 
outro como um legitimo outro na realização do ser social que tanto vive na 
aceitação e no respeito por si mesmo quanto na aceitação e no respeito 
pelo outro. A biologia do amor se encarrega de que isso ocorra como um 
processo normal se se vive nela. (...) O amor não é um sentimento, é um 
domínio de ações nas quais o outro é constituído como legitimo outro na 
convivência.  

 

Entendemos ser inaceitável que as atitudes “aéticas” dos alunos, 

apontadas por professores, constituam-se em fatores impeditivos à participação do 

aluno na produção do conhecimento, e que tais atitudes modifiquem o 

comportamento ético do professor, levando-o a manifestar atitudes aéticas. Nesse 

sentido, é importante considerar o que Morales (2000, p. 159) afirma: 

 

Influímos sobre os alunos e os alunos influem sobre nós. Nossa atitude com 
relação aos alunos condiciona sua atitude diante de nós. [...] Da nossa 
posição de poder e autoridade (porque temos), é fácil lançar a culpa nos 
alunos (falta de interesse, de motivação etc.), mas sempre podemos 
explorar recursos e estratégias para melhorar o relacionamento e estimular 
os alunos.  

 

Dessa maneira, compreendemos ser construtivo que o professor, a 

despeito das atitudes dos alunos, busque assumir uma postura crítica sobre sua 
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prática, para vir a ser sujeito de transformação, pois como Freire (1996, p. 43) alerta: 

 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a 
prática docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, 
indiscutivelmente produz é saber ingênuo, um saber de experiência feito, a 
que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade 
epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do pensar 
certo procura. (...) o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser 
produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. 

 

 

3.1.5 – Exercício da Escuta e Dialogicidade 

 

O exercício da escuta e da dialogicidade é fundamental na atitude do 

docente. O professor deverá incitar no aluno a curiosidade sobre os objetos do 

conhecimento provocando-lhe o senso crítico, buscando ouvi-lo e respeitando seu 

direito de indagar, questionar, num processo de interação dialógica, de maneira que 

os atores do espaço pedagógico ensinem e aprendam mutuamente. Freire (1996, p. 

106) declara: “É concretamente respeitando o direito do aluno de indagar, de 

duvidar, de criticar que “falo” desses direitos”. Ainda a esse respeito Vasconcellos 

(2000, p. 74). 

 

O conhecimento na perspectiva libertadora deve estar articulado a uma 
compreensão crítica da realidade, uma vez que, sem isto, o professor não 
terá como entrar em contradição com o aluno, já que também está marcado 
pelo senso comum. Visão crítica não significa “falar mal de tudo”; ser crítico 
significa buscar as verdadeiras causas das coisas, superando a aparência, 
buscando a essência dos processos, sejam naturais ou sociais. 

 

A prática docente que nega o exercício da escuta e do diálogo produz 

uma criticidade vesga, aquela que leva o ser humano à coisificação, que aponta 

para a felicidade resultante da adaptação do comportamento ao modo de vida 
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esperado, não à transformação da realidade. Freire em Pedagogia dos Sonhos 

Possíveis (2001) condena essa prática, pois para esse educador é uma prática que 

está a favor do opressor. 

Freire (1996) nos ensina que a relação dialógica se inaugura quando o 

professor abre-se para o mundo e para os alunos. Observamos a manifestação 

dessas atitudes pedagógicas éticas na prática docente de alguns professores, - a 

abertura para o outro - tanto em momentos de construção do conhecimento quanto 

em tomadas de decisões, em situações que necessitavam a participação dos alunos. 

O episódio ocorrido na turma do 1º ano do 2º ciclo com o aluno M evidencia essa 

atitude de escuta e dialogicidade: 

 

M se levanta e pede para sair da sala pela terceira vez, ela pede para ir ao sanitário. 
(P1) questiona a garota para saber dela se está com algum problema de saúde, ela responde que 
não. (P1) diz: espere um pouco. A aluna pede insistentemente, abraça (P1) pela cintura e pede: 
Deixa... deixa... (P1) a olha seriamente e fala com a voz forte: Agora não, nós chegamos do sanitário 
há pouco tempo. Você vai esperar. A aluna se senta e chora, fecha o livro e abaixa a cabeça. 
Passado cinco minutos (P1) se dirige a M, permite-lhe sair. A aluna sai sorrindo, voltando alguns 
instantes depois com um saco de pipoca na mão. O professor ao vê-la questiona: 

- Onde você achou esta pipoca? 
- Eu pedi a meu primo pra comprar, pra mim. 
- Era pra isso que você queria sair? 
- Era. 
- Você agiu correto? 
- Não.  
- Tá na hora de lanchar M? 
- Não. 
- Você está com fome? 
- Não. 
- Então eu vou guardar a sua pipoca e na saída eu lhe dou. Você agora só sairá da 

sala uma vez. Tá ouvindo? 
- Tô. 
- O que a gente deve fazer quando age errado com alguém? 
- Pede desculpa... Desculpa. 
- Tá desculpada aprenda a falar a verdade M, sempre a verdade tá ouvindo? ((P1) 

acaricia-lhe a cabeça e a manda sentar). 
 

Os docentes que manifestavam capacidade de escuta e a da 

dialogicidade, buscavam conscientizar os alunos sobre o direito que todos tinham de 

falar e serem ouvidos, essa atitude era importante para haver ordem na classe 
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facilitando a participação de todos. O dialogo entre P3 e o aluno ilustra essa atitude: 

 

Vamos contar a história, vejam bem como vai ser, quem for indicado diz o título da 
história e o autor, depois conta o que entendeu. Vejam bem, todos devem ficar em silencio ouvindo o 
colega. 

M, você gosta de participar, mas seus colegas precisam participar da aula também. 
Quando eu me dirigir a um dos seus colegas, eu quero ouvi-los, respeite a vez dos outros M. 

- E, como se faz para pegar saci? (Questiona o professor). 
- Eu sei, fala M. 
-Tudo bem M, mas quem vai contar é, E. Aguarde a sua vez! (fala (P3) olhando 

firmemente para o aluno). 
 

P1 orientava os alunos a levantar a mão quando desejassem falar, e 

aguardassem a vez de falar caso algum colega estivesse falando.  

 
“Aguarde sua vez W, depois de B, você fala, ele levantou a mão primeiro, e ainda não 

participou hoje, vamos ouvi-lo, espere, depois você fala. Quem quiser falar levanta a mão e espera, tá 
certo? 

- Tá... á (respondem os alunos em uníssono). 
 

Dessa maneira aqueles professores conseguiam pôr ordem na classe e 

garantir oportunidade e direito de expressão a todos de forma responsável e 

respeitosa, contribuindo para formar nos alunos a atitude da escuta e dialogicidade. 

Abrir-se para o outro. 

A dialogicidade era evidenciada em algumas situações, tais como: 

planejamento de atividades, construção e socialização de conhecimentos, 

proposições de tarefas, avaliação de comportamento dos alunos e das aulas. Um 

indicativo é a ação de P1, buscando conscientizar e envolver os alunos na dinâmica 

da aula. Dialogava com os mesmos ao propor a agenda de atividades do dia, bem 

como ao final do horário, no momento de avaliação da aula. Em relação à decisão 

da agenda, observamos o seguinte diálogo entre P1 e a turma do 1º ano do 2º ciclo: 

 

Olhem a nossa agenda, leiam: 
• Conversar 
• Orar 
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• Ciências 
• Merenda 
• Recreio (na quadra) 
• Português 
• Organizar a sala 
• Avaliação da nossa aula 
• Casa 

- Está boa? 
- Tá boa! 
- Vocês sugerem alguma mudança? 
- Tá tudo bom. (no dia que tinha recreio os alunos geralmente diziam que tudo estava 

bom). 
 - Será que vai dar tempo para tudo isso? 
- Vai. 
- É só não conversar e brincar tio.(Fala W). 
- Vocês concordam com W?  
- Concordamos. 
- Vamos colaborar, cada grupo faz tudo no tempo certo, cada um ajuda o outro. 
- Tá.... 
 

P3 sempre organizava a sala para iniciar a aula, recebia os alunos à 

porta da sala, tolerava quinze minutos de atraso conforme as normas da escola. 

Demonstrava-se exigente, mas, em caso de atrasos sempre ouvia as justificativas 

para não privar o aluno do saber. O diálogo entre ele e o aluno W, ilustra essa 

postura: 

 

Após organizar a turma para o inicio da aula, um aluno chega atrasado, P3 pára olha 
para ele e pergunta: 

- Tudo bem W o que aconteceu? 
- Hoje não tá tudo bem não. 
- Por quê W? 
- Tô com sono e tô com raiva. 
- Raiva de quê W? 
- Do motorista que não deixou eu vir de ônibus. Eu vim andando lá do Ibura. O 

motorista foi frescando com a cara da gente, pensa que a gente é maloqueiro [sic]. 
- Por que você não veio em outro ônibus? 
- E o dinheiro? Quem ia pagar? 
- Estava sem dinheiro W? 
É claro que tava. Eu passo todo dia por baixo da catraca, agora eles tão botando 

quexão pra gente num passar [sic]. 
W venha com a farda, que ele deixa você entrar. Você é pequeno. 
 

P3 geralmente escutava os alunos para depois tomar uma decisão, 

caso a justificativa do aluno fosse plausível ele permitia assistir à aula. Por outro 

lado, a maioria dos professores não admitia qualquer justificativa do aluno, se algum 
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deles chegasse atrasado não assistiria à aula. Dessa maneira, o aluno ficava no 

pátio aguardando a próxima aula. Desocupado, ficava atrapalhando as outras 

classes, correndo e gritando nos corredores.  

P3 mostrava-se sempre compreensível com os alunos, embora, em 

alguns momentos, demonstrasse irritação; em geral, quando algum aluno 

atrapalhava a aula com atitudes indisciplinadas, - discriminar o colega, conversar 

paralelamente, ficar brincando durante as atividades -, ameaçava pôr para fora da 

sala, embora não colocasse. Dirigia-se ao aluno perguntando: você quer sair da 

sala? Se comporte! Temendo a falta o aluno voltava a se concentrar na aula. 

Estabelecer um bom relacionamento com todos os alunos pode ser 

difícil, principalmente com aqueles que revelam atitudes indisciplinadas na sala de 

aula; reconhecemos ser difícil prescindir de nossas emoções, sentimentos, 

entretanto como observamos, as atitudes éticas do professor são importantes, 

estimulam a participação do aluno na produção e socialização do conhecimento, 

facilita a aprendizagem, contribuem para a construção da humanidade. Daí 

entendermos que no agir e reagir com os discentes a despeito de qualquer 

sentimento que nutra, não seja permitido, na prática docente, manifestar atitudes 

que comprometam o processo de construção da humanidade dos alunos e sua, pois 

são seres humanos inconclusos, em formação. Nesse sentido, a ação do docente; 

nessa formação, é importante. 

 

 

3.2 – ATITUDES PEDAGÓGICAS PERMISSIVAS. 

 

Não obstante ser construtivo ao professor revelar atitudes éticas no 
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relacionamento com os alunos no processo ensinar/aprender, por alguns fatores 

relativos ao modo de ser de cada professor e de circunstâncias e situações próprias 

do cotidiano da sala de aula, alguns revelam atitudes permissivas em seu agir com 

os discentes. 

Em regra geral, professores inexperientes no exercício da docência 

não conseguem estabelecer uma relação pedagógica pautada em regras e limites, 

talvez pela inexperiência demonstram dificuldade para liderar a classe. Em 

decorrência dessas dificuldades, não conseguem êxito. Não conseguem exercer 

controle e dessa maneira, permitem que os alunos ajam livremente na sala de aula 

como querem e entendem, sem limites estabelecidos. Essas dificuldades do próprio 

professor são justificadas por meio de carências as mais variadas dos alunos e de 

suas famílias. É o que nos afirma P2. 

 

“Eu morro de pena dessas crianças. Eles não conseguem obedecer. Também eles 
são tão carentes! ...Eu não posso com eles; eu sou muito tímida. O problema são os pais que não 
conseguem educá-las. Fica difícil fazer alguma coisa por eles.(P2).  

 

Por outro lado, há professores com bastante tempo no exercício da 

docência que também não conseguem conduzir e estabelecer limites aos alunos. 

Eles agem e reagem sem restrições na sala de aula, sem sentir orientação, 

referência ou autoridade no docente que os acompanha. Eles passam a exercer 

liderança na turma. Segundo Freire (2001, p. 251), “um professor que não consegue 

afirmar a sua presença pedagógica na sala de aula compromete necessariamente o 

processo de ensino em que ele é um dos sujeitos”. 

Existem também alguns professores que em nome de uma prática 

docente dita democrática, deixam os alunos soltos, livres, sem o devido cuidado e 

direcionamento. Lembramos, apoiados no conceito de presença pedagógica de 
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Freire acima mencionado, que prática docente democrática não se confunde com 

“paparicos”, ou permissividade. Para Vasconcellos (2000), prática docente 

democrática requer compromisso com a humanização fazendo-se necessário um 

ensino inteligente, extremamente exigente.  

Há ainda professores que demonstram atitudes permissivas em sua 

prática docente, simplesmente por descompromisso, falta de identificação com a 

profissão. Sabem como agir, possuem formação, mas não se comprometem com as 

causas e coisas que tocam os alunos. Estes não parecem encarar a docência com 

caráter humanizador chegando a afirmar: 

 

“Não quer fazer não é? Tô pouco me incomodando, eu não obrigo ninguém a fazer 
nada. Não perco meu tempo. No futuro vocês colhem os resultados do que fizeram ou não fizeram”. 
(P6). 

 

A esse respeito Freire (1996, p. 108) pondera: “Ensinar exige 

comprometimento. Não posso escapar à apreciação dos alunos. A maneira como 

eles me percebem tem importância capital para o meu desempenho”. 

Não obstante, a falta de experiência na docência ser um fator que leva 

professores a manifestar atitudes permissivas na sala de aula no seu agir e reagir 

com os alunos, encontramos evidências de manifestações de atitudes pedagógicas 

permissivas, decorrente de outros fatores, como: estigmatização e descrença. 

Alguns docentes em algumas situações em face de comportamentos 

de alguns discentes, manifestavam postura estigmatizante. Ao perceber os discentes 

alheios às atividades propostas na sala de aula e sem motivação para participar, 

alguns professores passavam a vê-los de forma estereotipada, estigmatizavam-nos 

como rebeldes, desinteressados, danados, intolerantes, difíceis. Vendo-os dessa 

maneira, esses docentes passavam a revelar atitude indiferente e descrença na 
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mudança de atitude dos alunos frente à aprendizagem Os depoimentos abaixo são 

expressões de alguns docentes que evidenciam atitudes permissivas em relação aos 

educandos. 

 

“Vocês não querem nada. Tem jeito não. Eu perco meu tempo ensinando 
vocês”(P6). 

 
“Pra você nada interessa. Seu negócio é bagunçar, eu é que não estou nem aí por 

você, não vou me matar por você. Você não muda mesmo”. (P5). 
 
“Eu não sei quando vocês vão ter interesse por alguma coisa, sabe por que não 

aprendem? Não querem, já viu que não tem interesse aprender alguma coisa?” (P4). 
 
“Eu nunca vi meninos tão rebeldes, não vou adoecer por eles, eu ensino, se quiser 

que aprendam”. (P8). 
 
 “Esse menino é insuportável, ele não quer nada, passa a aula toda abusando, é 

preciso paciência de elefante para tolerá-lo na sala de aula” (P5) 
 
“Êta menino danado. Esse não tem jeito. Quer sair da sala quer?” (P2). 
 
“Vocês são caso perdido, não querem nada, é só bagunçar se não querem, não 

posso fazer nada, vocês só vêm pra escola por causa da tal bolsa escola, são intolerantes”. (P7).  
 

Observamos nitidamente, nas expressões desses docentes a ausência 

de compromisso e interesse no sentido de investigar a causa da falta de empenho 

na aquisição do conhecimento, na busca de alternativas de solução. O desinteresse 

pelo conhecimento tem suas razões, que poderão comprometer a construção da 

humanidade desses alunos. 

Ao conceberem os alunos como bagunceiros, anarquistas, rebeldes ou 

desinteressados, os professores os deixavam ao sabor da própria sorte, ou os 

excluíam da sala. Ao serem ignorados, permaneciam na sala sentados no chão, 

brincando, falando alto, comendo, enquanto, a maioria copiava resumos, exercícios 

diversos. 

Em nossas observações, registramos que alguns desses professores 

permaneciam sentados, enquanto ficavam outros com a cabeça encostada na 
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parede com os olhos fechados, ou preenchendo as cadernetas, mostrando-se 

alheios a tudo que ocorria na sala de aula. Uns ainda, reuniam à parte, os alunos 

que, segundo os docentes, mostravam-se motivados para dar aula, deixando os 

“desinteressados”, “os rebeldes”, “os danados”, ou “difíceis” à vontade, livres de 

qualquer responsabilidade. 

Embora esses docentes se manifestassem indiferentes, permissivos a 

forma de agir dos discentes, o comportamento destes, os irritavam e, 

desestimulavam. Alguns deles chegaram a expressar que só continuavam na função 

porque necessitavam do salário. A expressão fisionômica, o tom da voz, a postura 

do corpo, o olhar dos professores muitas vezes revelavam tristeza, estresse, tensão, 

cansaço e desespero. Os depoimentos dos professores abaixo revelam essa 

situação: 

 

“Quando eu chego aqui fico triste. Você vê que sofrimento? Os meninos não 
respeitam ninguém, antes eu me apavorava mais, agora estou me acostumando, é o jeito deles, eu 
não consigo controlar a classe, eles percebem que eu não tenho autoridade. É que eu sou tímido, 
minha voz é fraca, e também o ciclo tirou a autoridade da gente, o aluno passa sem saber nada. A 
universidade não prepara a gente para trabalhar com esse tipo de menino”. (P2).  

 
“Eu estou decepcionada, revoltada, cansada... (ela franze a testa, os olhos 

lacrimejam, fica em silêncio). Eu não sei o que fazer com esses meninos. Eles não querem nada e 
ainda atrapalha a quem quer alguma coisa, é difícil agüentar. Eu estou cada vez mais desanimada, 
eu não sinto nenhuma vontade de dar aula. Estou totalmente desmotivada. Eu estou adoecendo, fico 
com dor de cabeça. É um sacrifício! Vou desistir, não vale a pena!”. (P5). 

 
“Estou decepcionado com os meninos da escola pública, eu ouvia falar que era difícil, 

mas é pior do que eu pensava, eles não têm educação doméstica. Essa coisa de no ciclo passar todo 
mundo sem saber nada, dá nisso. Eu vou sair dessa”. (P6). 

 
“Minha nossa senhora, eu não sei como agüentar esses meninos até o fim do ano. 

Não tem quem não fique revoltado com um negócio desse, eles não querem nada com a vida. Não 
tem bom! Pode vir o melhor doutor da federal que não consegue . Não tem curso que ensine como 
trabalhar com quem não quer, eu fiz licenciatura e nunca se ensinou como se faz pra trabalhar com 
esse povo. Só estão aqui pra não perder a bolsa escola e pronto. Não tem nota né? Passa todo 
mundo. Deixo rolar. (P8). 

 

Nesses depoimentos é possível identificar algumas justificativas para 

suas atitudes permissivas ou de indiferença: “Não sabem, não conseguem, não se 
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consideram preparados para trabalhar com o aluno, e a organização do ensino em 

ciclo”. Diante disso, revelam sentirem-se desmotivados, cansados, revoltados, 

adoecendo, ou mesmo se acomodando à situação. Outros professores manifestaram 

vontade de abandonar a função, não têm esperança, não acreditam na mudança. 

Para Vasconcellos (2001, p. 99), “se o indivíduo não tem esperança, se 

não confia na possibilidade de mudança de si mesmo, do outro, da realidade, seu 

trabalho carece de sentido”. Na mesma linha de argumentação, Freire (1996, p. 85) 

já insistia: “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”. Parece, 

portanto, que não pode haver educação sem esperança. Não se trata, contudo, de 

uma esperança ingênua, trata-se de uma esperança crítica, inteligente. É a 

esperança sobre a qual Freire (1996, p. 80) esclarece: “a esperança de que 

professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e 

juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria”. 

As declarações de P2 e P8 ilustram com propriedade uma razão pela 

qual manifestam atitude permissiva em sua prática docente: 

 

“A universidade não prepara a gente para se trabalhar com esse tipo de menino”. 
(P2). 

 
“Eu fiz licenciatura e nunca se ensinou como se faz pra trabalhar com esse povo” 

(P8). 
 

Lembramos que esses docentes foram formados por Universidades 

públicas, instituições educacionais reconhecidas pelo ensino de qualidade que 

oferecem. Nas suas falas revelam desespero, desmotivação, desesperança e medo 

em relação aos alunos. Diante disso, cabe um questionamento: Que formação têm 

oferecido as instituições de ensino responsáveis por essa formação? Também 

podemos inferir a partir desses depoimentos que os cursos de formação de 
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professores precisam ser repensados no sentido de considerar os problemas reais 

que a escola enfrenta - violência, repetência, desmotivação de alunos e professores 

- no contexto atual. 

Não podemos, entretanto, ser tão otimistas a ponto de negarmos a 

realidade nem tão pessimistas para assumirmos uma atitude permissiva, indiferente 

a tudo que acontece nas nossas salas de aula, declarando nossa impotência como 

podemos sentir na fala de P5: 

 

“Tem jeito não amiga... Eu já fiz de tudo pra agradar esses meninos. Eu preparava 
cada aula e eles nunca quiseram nada... Tô cansada, abusada de tudo isso. Acredite! Esses meninos 
não têm jeito não. Eu tenho pena deles, terão vida pior do que a dos pais”. (P5). 

 

Entendemos que a educação poderá contribuir com a humanização do 

aluno, pois como afirma Maturana (1999, p. 81) “educar se constitui no processo em 

que a criança ou o adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, se 

transforma espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 

progressivamente, mas congruente com o do outro no espaço da convivência”. 

Nesse sentido, não podemos deixar de ter esperança que a convivência na sala de 

aula possa contribuir para a construção da humanidade dos atores desse espaço. 

Souza (1999, p. 36) afirma: “O ser humano é pleno de possibilidades de 

humanização, mas também de desumanização”. 

 

Nossa condição de seres humanos nos permite às vezes 

demonstramos desesperança, descrença no poder da educação na construção da 

humanidade de nossos alunos, por fatores e confrontos que vão minando nossa 

força. Contudo é pertinente o que afirma Vasconcellos (2001, p. 99), quem 

sistematicamente não tem esperança precisa ser ajudado, e não poderia estar na 
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tarefa educativa. O professor tem que ter a “estranha mania de ter fé na vida”. Do 

contrário, provavelmente passaremos a nos acomodar ou admitir que a 

desumanização é vocação histórica dos homens. Nada mais teríamos que fazer, a 

não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero afirma Freire (1987, p. 30). 

Nesse sentido, a educação deixaria de ser uma chave para a humanização do ser 

humano, como anuncia Souza (1999). 

Decerto, a existência de docentes de atitudes permissivas - laissez-

faire – indiferentes - exercendo a docência em escolas públicas, sem um 

compromisso com a humanização dos alunos, poderá constituir-se em mais uma 

forma perversa de prejudicar aqueles que mais necessitam de um ensino público de 

qualidade, os oprimidos das camadas populares. 

 

 

3.2.1 – O regime de ciclos e as atitudes permissivas. 

 

Ainda pudemos evidenciar que, para alguns professores e algumas 

professoras o sistema de ciclos de aprendizagem tem sido responsável pela 

desmotivação e falta de interesse dos educandos em relação aos estudos, bem 

como, tem sido essa nova forma de organização curricular apontada como a causa 

da crise de autoridade que vivenciam. Os professores afirmam que não têm como 

fazer para que o aluno se empenhe e faça o que orientam, pois não têm nota e 

todos passam de ano sem saber nada; isso também concorre para que assumam 

atitudes permissivas. Para uma melhor evidência dessa situação apontada pelos 

docentes, observemos os relatos de situações vividas por P6, e P4: 
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P6 copia no quadro oito frases para que os alunos passem para forma afirmativa. Ela 
avisa: esta atividade é para recuperar as notas, por isso todos devem copiar e responder. 

Minha gente preste atenção, essa atividade é pra todo mundo copiar e responder tão 
ouvindo? É pra recuperar a nota de vocês. Façam que o tempo tá passando e a gente não fez nada 
até agora. 

- Que nota professor? (pergunta o aluno E) O senhor não sabe que no ciclo doido do 
governo, não tem nota? Ironiza E (ele sempre estudou em escola particular). 

- Eu não quero saber disso não, façam a atividade... Comigo tem nota. 
- Eu vou fazer porque eu quero professor, mas eu sei que não tem nota. A gente faz 

se quiser. Nessa escola doida, só é reprovado quem tem falta professor. (Responde o aluno de modo 
irritado). 

- Cale a boca, e faça logo. 
(Enquanto os alunos copiavam a atividade (P6) senta-se próximo a mim e desabafa): 

Esse ciclo é um inferno! Tirou a autoridade do professor Nós não temos valor 
nenhum! (fala o professor com muita raiva). Os alunos não fazem nada, copiam as atividades, mas 
não respondem. Eu nunca vi isso em escola nenhuma, só na prefeitura. É por isso que eles não 
sabem nada, nem querem nada. Eu vou lavar as minhas mãos, quem quiser que faça... Tô cheio 
desse sistema... Vou sair de licença e não volto mais... ((P6) se senta põe a mão na testa, abaixa a 
cabeça permanecendo assim por alguns minutos.)  

 

A situação vivenciada por P4 também é ilustrativa acerca da 

justificativa dos professores sobre o sistema de ciclo de aprendizagem como um 

fator para as atitudes pedagógicas permissivas. Em uma situação em que os alunos 

não conseguiram responder um exercício, P4 mostrou-se irritada e perguntou aos 

alunos: 

 

- Como é que vocês chegaram na 5ª série heim!? Pelo amor de Deus! Estudem! Eu já 
estou cansada de explicar isso a vocês. (Mostrou-se irritada, de rosto fechado, torceu a boca, 
balançou a cabeça, cruzou os braços e ficou olhando para os alunos). 

Sentindo-se incomodado o aluno C, responde a indagação de (P4), dizendo: 
- Passando, professora! A gente não tem culpa não, no ciclo a gente passa sem 

saber mesmo. Quer ver, todo mundo vai passar pra 6ª série sem saber isso que a senhora ensina. 
É C, mas vocês precisam se interessar. Na 6ª série reprova tá sabendo? Sabiam que 

você vão passar o tempo todo na 6ª série? 
- Professora, eu pago pra ver a gente ser reprovado, sabia? A gente é da bolsa-

escola. (Desdenha a aluna deixando (P4) mais irritada). 
- Tá bem C, cale a boca, que eu não quero discutir mais não, tá? (P4) se senta e fica 

olhando para o corredor esperando o restante do horário passar. 
Depois que encerrou o horário da aula e que os alunos saíram (P4) desabafa: 
- É difícil... eles não querem nada, vêm pra escola, só pela bolsa escola. O tal ciclo 

acabou com a autoridade do professor. Falam o tempo todo que não precisam fazer nada, fazem se 
quiser. E a gente não tem como obrigar. Todo mundo passa sem saber nada... nada... 

-Tem muito aluno nessa classe que não lê nada. O que posso fazer? 
- Deixo pra lá. (P4). [sic]. 
 

Geralmente, os alunos só copiavam as atividades, o tempo da aula era 

insuficiente, copiavam lentamente, não dava tempo para respondê-las, ou não 



 175 

sabiam a resposta. 

Por outro lado, os professores se mostravam indiferentes à situação da 

desmotivação dos alunos, revelando-se impotentes diante dos seus argumentos 

sobre a concepção que estão construindo acerca dos ciclos. Não conseguiam 

estabelecer um diálogo de modo que fosse possível encontrar soluções para o 

problema. Numa manifestação de atitude autoritária mandavam o aluno calar a boca, 

colocando um ponto final na conversa iniciada, reforçando o processo de 

acomodação.39 

Dessa maneira, não conseguiam encontrar meios para incentivar a 

participação nas atividades propostas, que não fosse o apelo à nota, que não mais 

existe. Observa-se que os professores não têm argumentos para desafiar o aluno à 

aprendizagem, ou o único argumento é a coação, a ameaça. Como se poderá 

propor um processo de ressocialização no comportamento do professor frente a 

situação? Pois, propõe Souza (2007, p. 27) a ressocialização são: 

 

Processos que se dão mediante o confronto entre conheceres, fazeres e 
sentires de uma pessoa ou de um grupo cultural com os de outras pessoas 
ou grupos culturais. Os resultados desse confronto são novos 
conhecimentos, emoções e ações que tornam cada um dos envolvidos mais 
socializados, culturalmente enriquecidos simbólica e materialmente. Numa 
palavra, mais humanos.  

 

É importante esclarecer que a opção pelos ciclos de aprendizagem, 

adotado na rede municipal de ensino, configura-se como uma possibilidade de 

expandir fronteiras do direito à educação escolar, pois permite considerar os 

diversos tempos de aprendizagem dos alunos, evitando a repetência, como justifica 

Soares (2003, p.121). Reiteramos, contudo, que os ciclos de aprendizagem têm sido 

                                                 
39 Ajustamento de indivíduos ou grupos em conflito. É ajustamento formal e externo, diminui o conflito 
ou o transforma em latente. (DELLA TORRE, 1989, p.99). 
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apontados pelos docentes como uma razão para a desmotivação e desinteresse 

discente pelos estudos. Nesse sistema, o aluno não sente necessidade de estudar, 

por não ter nota. Passa sem precisar estudar, basta comparecer às aulas estarão 

aprovados. 

Na literatura, os ciclos de aprendizagem buscam contrariar a lógica da 

escola seriada e seu sistema de avaliação, assim sendo, deveriam ser aceitos como 

algo positivo e relevante. No entanto, percebemos, na fala dos professores, uma 

rejeição a esse sistema de organização do ensino, pois a nota representava um 

mecanismo de controle do comportamento dos alunos e conseqüentemente, uma 

garantia da autoridade docente. 

 

Embora os ciclos não eliminem a avaliação formal, muito menos a 

informal, redefinem seu papel e as associam com ações complementares: reforço 

paralelo de aprendizagem. Ao contrariar a lógica dos processos de aprovação 

realizados há décadas nas escolas, faz brotar um debate bastante intenso sobre as 

práticas avaliativas. O professor parece ter aprendido a usar a aprovação como 

mecanismo de controle e punição do comportamento do aluno. Diante da proposta 

de sistema avaliativo, revela-se fragilizado, impotente, sem autoridade. Gasta muito 

tempo da aula tentando “agüentar” ou “agradar” os alunos para que queiram alguma 

coisa. Segundo as observações, quando os alunos temiam a reprovação, 

aparentavam respeito acatando ordens. Pensa-se que assim a autoridade do 

professor estava garantida. Hoje, não sendo respeitado, passa a manifestar outras 

dimensões da atitude autoritária, a exclusão do aluno da sala de aula, ou a punição 

com falta.  

Freitas (2003) ao analisar a questão dos ciclos e a avaliação, faz 
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referência ao uso da avaliação como controle de comportamento, reconhecendo que 

a avaliação se constitui como um instrumento de controle em ambiente escolar, pois 

permite a exigência de obediência às regras. O poder dessa exigência está ligado ao 

fato de o professor ter a possibilidade de aprovar ou reprovar. Ele reconhece que 

não é uma boa forma de controle, mas não a considerar pode resultar em alto custo 

ao se implantar os ciclos. Freitas (2003, p. 42) assim se posiciona: 

 

Quando os ciclos ou a progressão continuada impedem o uso da avaliação 
como forma de reprovar ou reter o aluno supondo que se está apenas 
interferindo com o plano instrucional (primeiro aspecto constitutivo da 
avaliação), impedem adicionalmente o exercício de poder do professor no 
processo ensino-aprendizagem na sala de aula (segundo componente da 
avaliação), sem nada colocar no lugar, nem sequer a preparação professor 
e dos alunos para a nova situação. Como não há motivadores naturais que 
o professor possa utilizar, a retirada dos motivadores artificiais (nota, 
reprovação etc.) desestabiliza as relações de poder existentes, obrigando o 
professor a lançar mão de outras formas de controle, nem sempre mais 
adequadas. 

 

Diante do que observamos, consideramos pertinente o posicionamento 

de Freitas, uma vez que o relacionamento professor-aluno tem se mostrado 

conflitivo. Essa situação no espaço pedagógico tem contribuído para que o tempo 

pedagógico seja subtraído, tendo em vista que o professor gasta muito tempo da 

aula buscando por ordem na sala; percebemos, então, que com os ciclos resolveu-

se o problema da evasão, mas não o da aprendizagem. O professor tende a revelar 

atitudes permissivas, no agir e reagir com o aluno acomodando-se. Deixa o aluno de 

lado revelando não nutrir esperanças de mudança da situação. 

Logo, compreendemos que a atitude pedagógica permissiva se 

constitui numa forma opressora na medida em que o professor não revela nenhuma 

preocupação e compromisso com a construção da humanidade do aluno. Assim 

sendo, a educação não se constitui uma prática para a liberdade. Parece cômodo 

para o docente deixar os alunos à vontade, sem direcionamento, livres. A liberdade 
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dos alunos não exime a autoridade do professor, autoridade essa, sem se distanciar 

dos parâmetros éticos, essencial à formação dos alunos. Respeito à liberdade dos 

educandos não pode ser confundido com licenciosidade. Como afirma Zagury 

(2006), constitui tarefa mais educativa propor limites, no sentido de formar pessoas 

responsáveis, conscientes dos seus direitos e deveres do que formar pessoas que 

não sabem viver limites. 

A atitude pedagógica permissiva é prejudicial à aprendizagem do aluno 

e conseqüentemente à sua humanização. O professor deverá firmar a sua presença 

pedagógica na sala de aula, pois, como afirma Freire (2001), a presença de um 

professor irresponsável, incompetente e licencioso é mais prejudicial que a presença 

de um professor autoritário, mais sério e competente, o professor licencioso, 

permissivo, nada ensina. Dificilmente contribui para a constituição e solidez da 

autonomia do ser do educando. 

Nossa relação com os alunos abrange todas as dimensões do 

processo ensino-aprendizagem que se desenvolve no espaço pedagógico no qual o 

professor deverá tomar decisões, uma vez que a capacidade de decisão é 

primordialmente fundamental ao trabalho formador. Um bom relacionamento com os 

discentes implica responsabilidade e compromisso com a construção da sua 

humanidade. Nesse sentido, a tolerância excessiva, a superproteção, a 

licenciosidade a inviabiliza. Freire (1996, p. 1004) diz: “A autoridade coerentemente 

democrática, fundando-se na certeza da importância, quer de si mesma, quer da 

liberdade dos educandos para a construção de um clima de real disciplina, jamais 

minimiza a liberdade. Pelo contrário, aposta nela”. 
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3.3 – ATITUDES PEDAGÓGICAS AUTORITÁRIAS 

 

Existem momentos na sala de aula em que o professor no exercício da 

prática docente, frente a determinadas situações revela indecisão entre agir com 

autoridade ou liberdade com os alunos. A tensão originada pela falta de equilíbrio 

entre o uso da autoridade ou liberdade, muitas vezes, acaba contribuindo para que o 

docente manifeste atitudes pedagógicas autoritárias. 

No entanto, entendemos ser construtivo esses momentos e situações, 

pois podem prestar-se para analisarmos o tipo de atitudes pedagógicas que 

revelamos em nosso agir e reagir com os alunos, considerando o impacto que as 

atitudes pedagógicas exercem no processo de formação do educando. 

Freire (1996, p. 99) diz: “o autoritarismo e a licenciosidade são rupturas 

do equilíbrio entre autoridade e liberdade”. Normalmente atitudes pedagógicas 

autoritárias são manifestas no relacionamento quando algumas situações ou 

atitudes dos alunos confundem o professor e esse não tem clareza de como agir. 

Tanto o autoritarismo como a licenciosidade são formas indisciplinadas de 

comportamento do professor que nega a sua vocação ontológica e a do aluno, de 

serem mais. 

A atitude autoritária do professor anula a possibilidade de diálogo entre 

ele e os alunos. Tende a agir como um chefe que determina e fixa ordens, 

mostrando-se intolerante a qualquer desvio do outro. Geralmente, o docente revela 

atitudes autoritárias por temer que a indisciplina se instale na sala de aula, 

resultando na perda de controle da situação. O autoritarismo pode ser um indicativo 

de insegurança. Não faz parte das práticas desse profissional esperar que o 

educando revele o gosto de aventurar-se. Assim sendo, não se considera, nem aos 
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seus alunos como seres inconclusos em processo de construção. 

O autoritarismo anula o professor democrático, progressista, ético, por 

ser sua prática bancária. A participação do aluno como sujeito do conhecimento, é 

negada. Sua autoridade é caracterizada por Freire (1996, p. 104) como: 

“mandonista, rígida, não conta com nenhuma criatividade do educando”. 

A atitude pedagógica autoritária se impõe aos alunos, como sinônimo 

de proposição de limites. Numa situação pedagógica de desigualdade na relação 

docente/discente, o limite torna-se opressão. Anestesia a criatividade do aluno e do 

professor. 

Observamos manifestação de atitudes pedagógicas autoritárias das 

mais variadas dimensões – intolerância, exclusão, punição entre outras - reveladas 

na ação de professores; essas advindas das mais diferentes situações que 

envolviam a relação docente/discente. 

Percebemos atitudes pedagógicas autoritárias, mesmo antes que os 

professores cruzassem a soleira da porta da sala de aula. Essas geralmente faziam-

se acompanhar de mau humor e gestos indelicados, nada convidativos à 

convivência. Revelam-se intolerantes com aqueles alunos que aproveitavam 

momentos de atraso do docente para sair da sala de aula, poder respirar um pouco 

de ar puro, tomar um pouco de água ou estender seu círculo de amizade, indo trocar 

rápidas palavras com colegas da classe em frente. A postura abaixo indicada 

expressa por P7 e P4 é ilustrativa de sua atitude autoritária: 

 

(P7) dirige-se à sala de aula, pára à porta. (Mostra-se zangado. Fala alto): eu quero 
saber quantas vezes eu tenho que falar pra vocês me esperarem sentados na sala. Toda vez é essa 
bagunça, sabem que eu não tolero isso. Os alunos se sentam ficam calados. (P7) entra, fecha a 
porta, escora-a com uma cadeira, depois exclama: Não entra mais ninguém! 

Chega um aluno atrasado, empurra a porta, derruba a cadeira. (P7) mostra-se 
irritado. Fita o olhar para o aluno e fala com o dedo em riste: mocinho você não vai entrar não, você 
tem que aprender a me esperar sentado na sala. 

- Deixa eu entrar só essa vez fessor... (suplica o aluno). 
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- Essa vez nada! Saia, vá para secretaria, para aprender a obedecer. (fecha a porta 
deixando o aluno do lado de fora) 

 
(P4) chega à sala de aula, parte dos alunos está em pé conversando, outros 

observam uma pequena roda de capoeira formada no fundo da sala, enquanto (P4) não chegara. 
Ao entrar (P4), mostrando-se impaciente, indaga: por que tanta gente em pé? 

Sentem! Vocês tão cansados de saber que eu não tolero bagunça. (Fala (P4) com a voz altissonante, 
demonstrando irritação) Sentem e peguem os cadernos para corrigirmos a atividade da aula anterior. 

Nesse ínterim, chegam dois alunos atrasados para a aula. Ao vê-los, (P4) fala: ei 
mocinhos, onde vocês estavam? Sabem que na minha aula não pode entrar atrasado, não sabem? 
Não vai entrar nenhum dos dois, podem voltar pra secretaria! Tão ouvindo? 

Os alunos voltam sorrindo. W, um dos mocinhos, fala: o senhor pensa que a gente 
acha ruim, é? W, garoto franzino e baixinho, levanta a cabeça para olhar (P4), que é alto. E como se 
nada temesse ironiza e sai correndo. 

(P4) demonstra raiva e diz: Vocês não têm jeito não. Não sei o que vocês vêm fazer 
na escola, sinceramente não sei... ((P4) se senta, passa a mão no rosto, toma água, balança a 
cabeça, permanece parado por alguns instantes, em seguida faz a chamada pondo falta nos alunos 
ausentes). 

 

Como se depreende desses relatos, os professores revelam-se 

intolerantes com situações que poderiam ser resolvidas com o exercício do diálogo e 

acabam agindo autoritariamente. Aqueles que manifestam atitudes autoritárias por 

meio da intolerância, dando ordens, mostram-se irredutíveis e desconhecem 

possibilidades nos alunos de seres inacabados; estão se constituindo, e, neste seu 

constituir-se, as atitudes deles exercem influência. Neste sentido torna-se relevante 

o alerta de Vasconcellos (2001, p. 99-100): 

 

É evidente que, na vida humana concreta, existem coisas que são impostas 
que precisam ser feitas mesmo não se compreendendo o sentido; todavia 
isto deve ficar reduzido ao mínimo possível, visto que, em caso contrário, o 
sujeito vai se demitindo, colocando-se fora da história, como se não 
pudesse alterá-la. 

 

Os alunos dessa escola não dispõem de um tempo livre para o recreio, 

tempo para brincar; o tempo que têm livre é de 20 minutos, usado para ir apanhar o 

lanche na cozinha, voltar à sala para degustá-lo e após o lanche ir beber água e ir 

ao sanitário. Devem permanecer sentados calados em cadeiras nada confortáveis 

numa sala sem ventilação e de péssimo odor. Sentem-se presos, cansados, 

fatigados, condição que por certo contribui para que eles demonstrem desinteresse 
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pelas aulas e desobediência. O diálogo entre P3 e M evidencia essa situação: 

 

- Professor quando é que a gente vai ficar de férias? 
- Eu já falei sobre isso M, as aulas vão até o final do ano. 
- Tá cá peste!... O senhor é morto de fome de aula. Eu queria que o senhor fosse a 

gente, pra vê se era bom vim todo dia pra iscola [sic]. 
- Eu fui aluno, eu gostava de ir para escola. 
- Gostava... Também eu agaranto qui a escola num era como essa. A gente só vive 

preso. Só sai na hora da merenda. Num brinca [sic]. 
- M, se acalme, faça sua atividade. Hoje vocês vão sair mais cedo. 
- E daí? A manhã volta de novo. 
- Faça a atividade. 
- Eu num vou fazer nada, eu já tô passado, eu nunca falto aula. 
- Olha aqui M, Você só não vai é ficar perturbando os colegas. Não vou lhe obrigar a 

fazer nada, mas, não vou permitir que você perturbe a aula. 
 

Uma outra dimensão da atitude autoritária é a punição. Professores 

autoritários, na perspectiva de manter a disciplina na classe, empenham-se por 

controlar o comportamento dos alunos, pois necessitam de silêncio para proferirem 

os seus discursos. Pensam que a questão da disciplina escolar é muito simples: 

“basta conseguir com que os alunos prestem atenção à aula” Dessa maneira, 

impõem limites, normas, ditam regras na perspectiva do silêncio; quando isso não 

acontece, manifestam atitudes punitivas como, por exemplo, pôr o aluno para fora da 

classe, ou ainda colocar falta. O problema da disciplina na verdade é algo, 

complexo, segundo Vasconcellos (2000, p. 37): “envolve a formação do caráter, da 

cidadania e da consciência do sujeito. No fundo está a questão: que tipo de pessoa 

se quer formar?” Professores de atitudes autoritárias, desconhecem que a libertação 

autêntica de seus alunos – a humanização em processo - não é coisa que se 

imponha. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica ação 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo, como ensina Freire (1987, 

p. 67).  

Ações como as reveladas por P4 ilustram a manifestação de atitudes 

autoritárias: 
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(P4) olha para os alunos que não estão respondendo a atividade. E pergunta: por que 
não estão respondendo? 

- Porque a gente num sabe [sic]. 
- Olhem bem o que eu vou falar ((P4) olha firmemente, para os alunos, e com o dedo 

em riste fala:) Sabe por que não sabem? Porque não se interessam. Eu por acaso já expliquei esse 
assunto? 

- Já professor, mas é difícil e a gente não aprendeu (fala M). 
- Quem prestou atenção aprendeu. Vocês não querem nada, é por isso que não 

sabem nada.  
-Tá fessor, mais é difícil aprender tanta coisa, cada professor ensina um monte de 

coisa, a gente vai terminar ficando doido. (fala M pondo-se em defesa dos colegas) 
- Fica não, vocês pensam que estudar é brincadeira é? Prestem bem atenção, eu vou 

explicar novamente, tão ouvindo? Agora fiquem brincando na hora da explicação, que eu boto o 
engraçadinho pra fora da sala. (grifo nosso) 

 

A maneira como P4 trata os alunos parece estar associada ao que 

sente por eles. Esse sentir, por sua vez, parece associado à maneira como agem e 

reagem à ação docente, o empenho e desempenho ao estudo. Para Morales (2000, 

p. 63-64): 

 

A dedicação do aluno influi muito sobre as condutas do professor. O que o 
professor percebe tanto de dedicação do aluno ao trabalho como dos 
próprios sentimentos dos alunos (de agrado, prazer..., ou apatia e 
desinteresse) influi, por sua vez, sobre a dedicação do professor e sobre o 
modo como ele trata os alunos (...) mas devemos tentar controlar nossos 
sentimentos e não responder ao desinteresse dos alunos com o nosso 
desinteresse. 

 

A atitude autoritária manifesta por P4 em relação aos alunos mostrou 

ter sido influenciada pela dedicação dos alunos à atividade, bem como por não 

terem revelado indicadores de aprendizagem do assunto ensinado. 

Diante da impossibilidade de controlar o comportamento do aluno com 

o uso da nota, em face ao sistema de ciclos, na tentativa de conseguir o seu 

empenho nas atividades, o professor revela uma outra atitude como alternativa de 

exercício de poder: excluí-lo da sala de aula. Essa é uma maneira de punir, pensa, 

manifestando atitude autoritária. O aluno teme a falta, pois a freqüência às aulas é 

uma exigência legal para o avanço no ciclo e ainda se constitui garantia do 
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recebimento do benefício bolsa-escola. Assim, o professor tem agido ameaçando 

freqüentemente colocar o aluno para fora da sala de aula. Não se incomoda que ele 

permaneça na sala sem participar, que não faça nada, que até durma, contanto que 

fique calado, não incomode. É o autoritarismo a serviço da desumanização. Os 

relatos abaixo acerca da postura de P5 e P8, sinalizam atitudes autoritárias: 

 

- Senta mocinho, ordena (P5) se dirigindo a um aluno. 
- Mocinho nada, eu sou Zé Pequeno. Eu sou o terror (Fala o aluno torcendo a boca 

para a (P5)). 
- Menino pára de falar bobagem, senão eu chamo a coordenadora pra lhe tirar da 

sala e lhe levar pra direção [sic]. Quer sair quer? 
- Não quer assistir aula, deixa os outros assistirem. Meu Deus! Eu não sei o que 

vocês pensam da vida. O que vocês vêm fazer na escola, hem? (P5). 
 
(P8) está sentado olhando uma revista na sala, enquanto os alunos copiam um longo 

resumo que está escrito no quadro, boa parte dos alunos está de cabeça baixa dormindo, G, mexe no 
ouvido do colega que esta á sua frente dormindo, este acorda assustado e grita: AI! 

Ao se assustar com o grito do aluno, (P8) se levanta e pergunta: Quem foi o 
engraçadinho hem?  

- Foi G. 
- Foi ele não. (Defende M, amigo inseparável de G). 
- Foi G mesmo, professor. (interfere um aluno). 
- Saiam os dois para fora da sala. Sabe se comportar não é? 
- P8 se senta e avisa: qualquer um que desobedecer vai sair também. Em seguida 

continua a olhar a revista. 
 

A atitude autoritária desses professores é revelada na ação de ameaça 

e na exclusão dos alunos do espaço pedagógico. Em nenhuma das duas situações 

os docentes pararam para escutar e dialogar com os alunos envolvidos nas 

brincadeiras. Afastar o aluno da sala é a solução, é menos desgastante para o 

professor, contudo, não percebem que o desejo dos discentes é sair da sala. Ao ser 

excluído da classe, o aluno “mal comportado” se sente premiado, pois o que ele 

mais queria era não assistir à aula nem permanecer na classe. Às vezes, os alunos 

são enviados à secretaria, depois retornam à sala como se nada tivesse acontecido. 

Situação que se repete e o problema não é resolvido. 

 Atitudes pedagógicas autoritárias como as que observamos: ameaça e 



 185 

exclusão constante de alunos da sala de aula, de alguma maneira, sinaliza que, a 

maioria dos docentes que lidam com os alunos do 1º ano do 3º ciclo, (5ª série) 

demonstra não ter a devida habilidade e competência profissional necessária para 

atuar com educandos numa fase de vida caracterizada pela instabilidade emocional, 

em face ao início da adolescência e do novo ciclo de aprendizagem que enfrentam 

concomitantemente, provocando neles inquietações, insatisfações, alterações de 

temperamento e comportamento, contribuindo para que às vezes, eles se mostrem 

desmotivados, brincalhões, sonolentos ou inquietos na sala de aula, requerendo dos 

professores maior atenção, compreensão, diálogo, amorosidade, atitudes éticas, 

para poder enfrentar com tranqüilidade as mudanças próprias dessa fase da vida.  

Dessa maneira, as relações mantidas entre docente/discentes são 

marcadas por conflitos. Os professores sentem-se desrespeitados frente à 

“desmotivação” do aluno, para a aprendizagem, ao desinteresse revelado frente ao 

conhecimento. Essas manifestações refletem-se no interesse e na postura do 

professor no trato do conhecimento. O depoimento de P5 é bastante ilustrativo: 

 

Quando eu cheguei nesta escola, no inicio do ano, eu trazia transparências, pra dar 
aula, fazia como eu faço na faculdade, dava o mesmo tipo de aula que eu dou lá. Mas, eu fui vendo 
que eles não valorizavam, não ligavam para o que eu fazia. Eu deixei de lado. Hoje eu faço o básico: 
explico o assunto e pronto. Eles só ficam parados quando tão copiando, Os professores arrocham 
exercício no quadro. Ai a aula passa em paz! [sic]. 

 

Assim sendo, as mudanças necessárias para estabelecer as bases de 

uma educação humanizadora que possibilite a construção da humanidade do aluno, 

dependem de uma reorientação das atitudes pedagógicas nas suas interações com 

o educando de modo a romper com a lógica bancária de educação que contribui 

para que o aluno seja um depósito de conhecimento. Na concepção bancária de 

ensino: 
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O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 
 
O educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
 
O educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 
 
O educador é o que diz a palavra; os educandos os que escutam 
docilmente; 
 
O educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 
 
O educador é o que aponta e prescreve sua opção; os educandos os que 
seguem a prescrição; 
 
O educador é o que atua; os educandos os que têm a ilusão de que atuam, 
na atuação do educador; 
 
O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos jamais ouvidos 
nesta escolha, se acomodam a ele; 
 
O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 
que se põe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem 
adaptar-se às determinações daquele; 
 
O educador, finalmente, é sujeito do processo; os educandos, meros 
objetos. (Freire, 1987, p. 59-60)  

 

Como disse Freire (1983, p. 38) a consciência bancária “pensa que 

quanto mais se dá mais se sabe. A experiência revela, porém, que com esse mesmo 

sistema só se formam indivíduos medíocres, porque não há estímulo para a criação”. 

Assim sendo, em nada contribui para a formação de uma consciência crítica que 

possa reconhecer que a realidade é mutável e aberta a revisões. Pois a realidade 

não é, está sendo. Nesse entendimento o professor comprometido com a 

humanização do aluno deverá estar atento para perceber as resistências e atuar 

sobre elas para transformá-las em desejo de aprendizagens. Caso contrário estará 

alimentando um empecilho à construção da sua humanidade dos seus alunos e de 

suas alunas. 

 

Entendemos que o professor, que pressupõe só ele saber, e os alunos 

não saberem, que só ele tem direitos e os alunos não os têm, inviabiliza o processo 
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de busca e interesse pelo conhecimento. Ensinar requer estímulo à curiosidade, criar 

possibilidades para que o aluno busque e produza o conhecimento de maneira 

critica e consciente. Como afirma Matos (2001, p. 83): 

 

O aprendizado é uma conquista, historicamente, alcançada por homens e 
mulheres que aprendem a aprender e aprenderam que ensinar e aprender 
não são atividades realizadas no vazio. Quem ensina, ensina alguma coisa, 
quem aprende, aprende alguma coisa. Mas todos ensinam e aprendem em 
processos dialéticos e dialógicos. Aprender a aprender, se é possível nossa 
formulação, é aprendizado; ensinar a ensinar é, igualmente outro. Não se é 
professor “a priori” ou no vazio. O professor faz-se na relação com o aluno.  

 

A atitude pedagógica autoritária contraria essa afirmação, uma vez que 

essa possibilidade dialógica e dialética é impossível. A indiferença docente em 

relação ao saber discente, dimensão da atitude pedagógica autoritária inviabiliza a 

troca de saberes. Professores autoritários são indiferentes aos saberes dos alunos, 

pois pensa que só ele sabe, daí que não demonstram interesse em sensibilizar e 

incentivar a participação do aluno na busca de uma aprendizagem na perspectiva da 

construção de sua humanidade. O diálogo é para eles sinônimo de anarquia, 

bagunça. Não há comprometimento. A possibilidade de confronto de particularidades 

do conhecimento do aluno com os conhecimentos científicos e técnicos, como 

destaca Souza (2001), é obstaculizada. 

Professores autoritários fazem uso da avaliação como verificação do 

ensinado, e mecanismo de controle; precisa cobrar o que ensinou; a avaliação torna-

se instrumento de punição. No entanto, sabemos, a avaliação deverá contribuir com 

o crescimento do educando e do educador. A esse respeito Freire (1996, p. 131) 

fala: “A questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática 

da avaliação enquanto instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a 

serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que se 
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estimule o falar a como caminho do falar com”. Compreendemos que ensinar é uma 

ação que requer humildade e humanidade. Atitude autoritária no exercício da prática 

docente dificulta a convivência e a construção da humanidade dos sujeitos da ação 

docente, pois desrespeita a liberdade de ser. 

Entendemos que, o sistema educacional brasileiro está longe do 

adquirir uma feição necessária, muitas ocorrências vêm contribuindo para a 

desestabilização do professor. Muito tempo será gasto e muito investimento 

consumido até que encontre seu rumo. Porém, compreendemos que, isso não pode 

constituir-se em motivo para o professor, a professora, acomodarem-se, 

manifestarem atitudes autoritárias que só contribuem para a desumanização dos 

atores do espaço pedagógico. Será importante o professor entender e assumir que 

necessita trabalhar na direção da transformação. 

O relacionamento professor/aluno poderá tornar-se amistoso se o 

professor, em sua prática docente, entender que ensinar é um ato de amor, que 

exige generosidade e autoridade e respeito à liberdade de ser do educando, como 

expressão da atitude pedagógica ética importante na construção da humanidade do 

aluno e de sua própria humanização e transformação da realidade. Consideramos 

que a escola e os sistemas educacionais encontram-se frente a novos desafios que 

requerem a ação e reação de sujeitos éticos, conscientes da sua responsabilidade 

no mundo, que defendem intransigentemente o direito à educação, o direito à 

aprendizagem, de modo que se tornem competentes para elaborar um projeto de 

vida e saibam enfrentar seus problemas cotidianos junto com os outros. 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises realizadas neste estudo buscaram identificar e teorizar 

atitudes pedagógicas na sala de aula. 

Gostaríamos de ressaltar que a limitação de estudos na área de 

Educação sobre o nosso objeto de pesquisa, constituiu-se um fator desafiante à 

nossa investigação por se tratar de um tema em construção nessa área de 

conhecimento.  

Dessa maneira, buscamos construir um marco teórico dialogando com 

estudos da Psicologia Social, e da área de Educação, em estudos de teóricos que 

advogam a busca de uma educação humanizadora de modo que pudéssemos 

construir uma base teórica para identificar as atitudes pedagógicas manifestas por 

professores na sala de aula. Do mesmo modo, identificássemos as formas de 

relacionamento que se dão no interior desse espaço pedagógico entre 

docente/discente, a fim de compreendermos como essas relações concorrem, ou 

não, para a humanização do aluno. Assim, formulamos numa primeira aproximação 

uma noção de atitudes pedagógicas como uma tomada de posição habitual, 

favorável ou desfavorável que revela a forma própria, singular de cada professor ser 

e manifestar seu comportamento na interação que estabelece com os alunos no 

interior da sala de aula ao ensinar/aprender. Logo, para nós, as atitudes são 
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reveladas no tom da voz, gestos, expressões corporais, forma de lidar com o 

conhecimento, reações diversas às inquietações dos alunos, sejam elas de 

aproximação ou afastamento frente ao que os mesmos pensam e sentem. Essa 

nossa compreensão de atitudes pedagógicas, possibilitou-nos entender a atuação 

docente no cotidiano da sala de aula e as formas como se davam às relações entre 

professor-aluno.  

Tivemos como referência teórica central sobre atitudes os estudos de 

Rodrigues e Zabalza na área da Psicologia Social, e educação humanizadora em 

Freire, Matos, Maturana, Souza, e Vasconcellos. Com base nos estudos desses 

teóricos, pudemos ter uma melhor compreensão acerca de atitudes pedagógicas. 

Assim, formulamos um conceito e elaboramos uma tipologia de atitudes 

pedagógicas: atitude ética, autoritárias e permissivas - categoria de análise – 

atitudes pedagógicas que julgávamos pudessem ser manifestadas por professores 

na convivência com os alunos no exercício da prática docente - densidade do ser 

professor que se manifesta no fazer -. Assim, partimos para o campo empírico na 

perspectiva de poder identificá-las, ou não. 

Diante de alguns pressupostos levantados no início da pesquisa, 

surgidos da nossa trajetória e prática profissionais e das observações, contatos e 

diálogos estabelecidos durante a pesquisa com nossos parceiros, em confronto com 

os teóricos estudados, é crível ser possível sinalizar para algumas construções - 

dados. 

Conforme o exercício da prática docente, nas várias situações que 

envolviam o processo ensinar/aprender, no contexto da sala de aula, no agir e reagir 

dos professores com os alunos, atitudes pedagógicas enquanto manifestação de 

posições favoráveis e desfavoráveis em relação aos alunos, estas demonstradas no 
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tom da voz, nos gestos, nas expressões verbais e corporais, na forma como lidavam 

com o conhecimento, na maneira diferenciada como reagiam frente às inquietações 

dos alunos. 

Dessa maneira foi possível identificarmos dimensões de atitudes 

pedagógicas éticas que contribuem para a construção da humanização dos alunos 

tais como respeito ao ser do educando, escuta e dialogicidade, coerência no falar e 

agir; dimensões da atitude ética. 

Por outro lado, identificamos atitudes pedagógicas autoritárias, que 

inviabilizam a liberdade dos alunos, ações desumanizadoras: punição, ameaça, 

exclusão. 

Reconhecemos, no entanto, as dificuldades dos professores no que se 

refere à manifestação dessas atitudes. Percebemos que a maioria deles não tinham 

o devido discernimento quanto ao revelar comportamentos revestidos de autoridade 

e ou autoritarismo, algumas vezes demonstravam ser inseguros, fato que contribuía 

para que se mostrassem tensos, irritados na sala de aula, uma vez que os alunos 

tinham a devida clareza da postura dos professores e, assim, agiam e reagiam 

conforme o agir de cada professor. A maioria dos professores revelavam-se 

impotentes e duvidosos quanto às atitudes que precisavam tomar diante de algumas 

situações de indisciplina ocorridas na sala de aula ou quanto à maneira de envolver 

os alunos na construção do conhecimento. Usavam, então, freqüentemente, a cópia 

como mecanismo de controle do comportamento dos alunos. Com essa atitude, a 

oportunidade de comunicação, de diálogo era inviabilizada, percebíamos que o 

aluno não tinha a oportunidade de abrir-se para o mundo e para os outros, porque a 

relação dialógica é que possibilitaria a inquietação e curiosidade como inclusão em 

permanente movimento na História, como afirmava Freire (1996, p. 154).  
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Observamos alguns professores de atitudes extremamente autoritárias, 

outros de atitudes extremamente permissivas, e ainda, outros que, num nível 

coerente de exercício de liderança, manifestavam autoridade necessária no agir e 

reagir com os alunos, através do exercício da escuta e do diálogo estabelecidos com 

os mesmos. Tais atitudes pedagógicas contribuíam para que professores e alunos 

convivessem harmoniosamente, com respeito face à coerência nas ações dos 

professores, o que motivava os sujeitos do ato de ensinar e aprender. Entendemos 

que o processo de aprendizagem acontece em decorrência de interações sucessivas 

entre os sujeitos; é através do outro que o sujeito adquire novas formas de pensar e 

agir; dessa maneira, apropria-se ou constrói novos conhecimentos Considerando 

que a qualidade dessas relações influem na relação dos sujeitos com os objetos, 

lugares, situações e pessoas, parece ser indispensável a um professor 

comprometido com a formação integral de seus alunos, ter a clareza da importância 

da relação interpessoal afetiva para a aprendizagem. O professor age como 

mediador no processo interativo, pode colaborar para que estas relações tenham um 

caráter afetivo, para que seja possível uma prazerosa convivência na sala de aula. 

Compreendemos ser a interação entre os sujeitos do espaço 

pedagógico, de fundamental importância, por ser um canal que possibilita 

aprendizagem de atitudes tais como: dialogicidade, verbalização de idéias, 

construção de projetos coletivos e, ainda, o espírito de solidariedade na ajuda em 

dificuldades de aprendizagem. Neste sentido, compreendemos ser função do 

professor propiciar situações de aprendizado, permitindo que os alunos se 

comuniquem porque ao dialogarem falam entre si coisas importantes. Mesmo 

quando os assuntos não são diretamente de cunho acadêmico, se esta 

comunicação ocorre no espaço pedagógico, o professor poderá canalizá-la para o 
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objetivo da aula. 

Na relação estabelecida entre professores e alunos, percebemos 

manifestações de atitudes pedagógicas éticas dos docentes, em comportamentos 

tais como: assiduidade e pontualidade às aulas, organização prévia da sala e dos 

recursos didáticos para a aula, recepção e acolhida dos alunos para a aula, 

exercício da escuta e dialogicidade e construção coletiva do conhecimento e 

amorosidade. Ações docentes que consideramos mais humanizadoras, pois 

possibilitavam aos alunos uma busca inquieta, impaciente, do conhecimento 

norteado por atitudes de autoridade, respeito e coerência dos professores, 

dimensões da atitude pedagógica ética. 

Os docentes que manifestavam atitudes éticas na sala de aula em sua 

convivência com os alunos mostravam-se empenhados e comprometidos com a 

construção da humanidade dos discentes. Estes procuravam evitar transtornos à 

organização e funcionamento da escola, sendo assíduos e pontuais nas aulas; com 

essa atitude impediam a indisciplina no espaço pedagógico.  

Uma outra atitude pedagógica relevante era a recepção dos alunos 

para as aulas. Os docentes que ficavam à porta da sala recepcionando alegremente 

os alunos conseguiam estabelecer e fortalecer laços afetivos com os educandos, 

revelavam sentimento de empatia por eles, e ainda evitavam desordem e indisciplina 

no início das aulas. 

A organização da sala e dos materiais didáticos para as aulas, assim 

como, o empenho em envolver os alunos na construção do conhecimento 

dimensões da atitude pedagógica ética revelada por professores, proporcionava 

prazer aos alunos em participar das aulas, contribuía para a existência de 

solidariedade entre os discentes; estes mostravam-se sensíveis e colaborativos em 
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relação aos colegas com dificuldade de aprendizagem. Essa atitude também 

contribuía para que as relações estabelecidas entre docente/discentes se 

apresentassem amistosas, os discentes demonstravam ser mais interessados nas 

aulas, participavam ativamente da construção coletiva do conhecimento. Ao agir 

assim, os professores não apresentavam tensão e estresse na convivência com os 

alunos. 

É importante ressaltar que esses professores que revelavam atitudes 

éticas em sua prática docente, conseguiam estabelecer uma convivência amistosa 

com os alunos, despertando-lhes interesse e participação nas aulas. Embora, tais 

professores embora fossem pós-graduados, atribuíam seu bom desempenho no 

exercício da prática docente à formação que obtiveram no curso de magistério de 

nível médio. Isso aponta para a necessidade dos cursos de formação de professores 

associassem teoria à prática, na perspectiva de superação das dificuldades na 

atuação dos professores. O fato de o docente ter uma teoria do conhecimento mais 

elaborada não significa necessariamente que a sua prática será coerente, em função 

de outros determinantes da prática docente, que consideramos relevante serem 

levados a sério, sem, no entanto, cair no mecanicismo. O educador, frente aos 

grandes desafios de sua função, necessita de uma sólida base teórica que o oriente 

na interação com as contradições e o desenvolvimento da prática. Contudo, 

problemas e dificuldades dessa prática deverão ser resolvidos através de práticas 

novas, transformadoras. Teoria e prática articuladas, no propósito de evitar a rotina 

pedagógica que resulta em desmotivação e em indiferença dos alunos, frente ao 

conhecimento e, conseqüentemente, em indisciplina na sala de aula. A esse respeito 

Vasconcellos (2000, p. 14) diz: “O referencial teórico pode desempenhar um papel 

importante, desde que dê conta da compreensão da realidade que se trabalha”. 
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Por outro lado, os professores que não conseguiam estabelecer uma 

convivência harmoniosa com os alunos, mostravam-se autoritários ou permissivos 

frente a determinadas atitudes. O silêncio e a disciplina na sala de aula 

representavam elementos primordiais para o exercício da prática docente de alguns 

professores, razão por que tais elementos eram exigidos de maneira autoritária, 

inibidora das ações dos alunos ou provocativas de desrespeito a ordens ditadas 

pelos professores. A maioria dos docentes, que não conseguia estabelecer um 

diálogo com os alunos, demonstravam dificuldade em trabalhar com a autoridade-

liberdade dos educandos, e manifestavam atitudes autoritárias reprimindo a 

construção de uma consciência crítica. 

Estes docentes alegavam não se sentirem preparados para atuarem 

em escolas públicas, pois em seus cursos de licenciatura não receberam formação 

para lidar com alunos das camadas populares. Alunos “rebeldes”, “desinteressados”, 

“anarquistas”, “bagunceiros” e “sem educação doméstica”. Os docentes mostravam-

se estressados, tensos, irritados e descrentes na possibilidade de humanização dos 

discentes; a despeito disto, não revelavam empenho e compromisso com sua 

formação, exerciam uma prática docente bancária, fazendo uso de cópia de 

exercícios, questionários e resumos como metodologia de ensino e controle do 

comportamento dos mesmos. Afirmava ser esta a metodologia de ensino possível 

para mantê-los quietos. 

É pertinente destacar que embora esses docentes sejam pós-

graduados, mesmo assim afirmavam não possuir a formação necessária para o 

exercício da docência em escola pública, pois segundo eles os alunos não sabem 

respeitar a autoridade do professor e não demonstram interesse em aprender. 

Diante dessa situação consideramos ser relevante desenvolver estudo nos cursos 
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de formação de professores sobre essa dificuldade que revelam os professores 

quanto ao exercício da autoridade e liberdade na prática docente.  

Um outro dado relevante foi quanto ao uso do tempo pedagógico; 

professores que manifestavam atitudes éticas planejavam as aulas de acordo a 

capacidade dos alunos e o tempo disponível para a aula; procuravam fazer uso de 

metodologia diversificada tornando as aulas atraentes e respeitavam o tempo do 

saber, o que resultava em prazer tanto para os alunos quanto para os professores 

proporcionando uma melhor aproximação e afetividade entre os atores do espaço 

pedagógico. Tal prática oportunizava aos professores um melhor conhecimento dos 

alunos e desenvolvimento de sentimento de empatia entre docente/discente; os 

docentes demonstravam ser sensíveis ao desenvolvimento total do aluno, no 

domínio cognitivo e emocional. 

Observamos também, durante a pesquisa que alguns professores que 

manifestavam atitudes permissivas e de indiferença em relação aos alunos, com isto 

propiciavam indisciplina na sala de aula. Os professores apontavam como causas da 

indisciplina e desinteresse do aluno pelo saber, a fatores externos tais como 

desestrutura familiar, condição socioeconômica dos alunos. Não atribuíam as 

situações a questões da própria sala de aula, às suas atitudes pedagógicas em 

relação aos alunos e ao trato do conhecimento. As dificuldades no relacionamento 

docente/discentes e outras competências do professor eram transferidas para 

instâncias fora do chão da sala de aula; geralmente eram atribuídas aos pais dos 

alunos que não lhes davam educação doméstica, à direção da escola que não 

exercia autoridade frente aos alunos ditos problemáticos, à Secretaria de Educação 

e, ao sistema de organização do ensino, ou seja, aos ciclos de aprendizagem que, 

segundo os docentes, garantem aos alunos aprovação automática, sem que tenham 
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o mínimo conhecimento, o domínio das competências relativas aos ciclos de 

aprendizagem.  

Quanto às atitudes autoritárias estas eram manifestas cotidianamente 

por professores, que ao se depararem com situações que sinalizavam perda de 

autoridade e controle da disciplina na sala de aula, mostravam-se intolerantes com 

certas atitudes dos alunos, manifestavam ações punitivas, excluíam discentes da 

sala de aula sem procurar estabelecer um diálogo com eles na perspectiva de uma 

elucidação do problema. Percebemos que a exclusão freqüente de alunos da sala 

de aula não resolvia os problemas uma vez que o aluno era excluído de uma aula, 

retornava à sala no horário seguinte para assistir à aula subseqüente, saía e voltava 

como se nada houvesse acontecido, pois ao retornar à sala revelava o mesmo 

comportamento pelo qual fora excluído. O aluno ficava na secretaria conversando 

com outros alunos, sem que ações fossem tomadas para que eles se 

conscientizassem do problema. Essa atitude autoritária configurava a privação do 

aluno ao saber, pois ele passava mais tempo na secretaria do que na sala de aula. 

Geralmente, eram excluídos da sala os mesmos alunos e, pelas mesmas atitudes – 

não copiar as atividades, não trazerem o material escolar, desacato às ordens do 

professor, desrespeito a colegas. Assim sendo, a exclusão implicava desrespeito à 

inconclusão do ser do aluno. Embora ao professor a expulsão do aluno da sala de 

aula representasse um alívio momentâneo para ele, que se via livre da presença do 

aluno durante a sua aula, esse tipo de autoridade do professor é mandonista e 

rígida, não possibilita a criatividade do educando, nem tão pouco contribui para a 

construção da sua humanidade. Essa atitude geralmente era manifesta em 

decorrência da falta de dedicação dos alunos aos estudos, gerando nos professores 

desinteresse pelo ensino, e à falta de compromisso com aprendizagem dos 
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educandos e desmotivação do professor para o exercício da docência. 

Percebemos que a maioria expressiva dos professores em face ao que 

sentiam pelos alunos revelavam atitudes autoritárias, permissivas ou de indiferença 

em relação à formação dos alunos. Nesse sentido, exercia uma prática docente 

bancária comprometendo a construção da humanidade dos sujeitos da relação 

pedagógica, principalmente dos alunos que tão somente têm acesso à escola 

pública como espaço do saber formal. 

Depreendemos, portanto, neste estudo que se faz necessário 

considerar as atitudes pedagógicas do professor, por compreendermos que as 

marcas provocadas pelas atitudes pedagógicas dos mesmos na formação dos 

alunos necessitam de uma reorientação nos cursos de formação de professores 

sobre essa temática, pois as atitudes pedagógicas do professor contribuem tanto 

para a humanização quanto para a desumanização dos mesmos. 

Alunos oriundos das camadas populares que ingressam na escola 

pública, muitas vezes, fracassam em sua trajetória educacional, não constroem a 

sua humanidade, talvez por falta de um compromisso mais sério do professor no 

exercício de sua prática docente, uma vez que entendemos ser no espaço da sala 

de aula que o professor seleciona conteúdos, transmite posições políticas, 

ideológicas, manifesta e recebe afetos, transmite valores, dialoga sobre o mundo 

real, constrói possibilidade de transformação da realidade. Reconhecemos que 

existem diferentes formas de se organizar o processo de construção do 

conhecimento em sala de aula, decerto, estas formas estão intimamente 

relacionadas às diferentes concepções sobre o processo de conhecer, visão de 

homem e de mundo e reconhecimento à necessidade da ação do sujeito sobre o 

objeto do conhecimento. 
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Nesse sentido, esse estudo possibilitou contribuir para o debate acerca 

das atitudes no campo da educação, recuperou para a academia um assunto pouco 

investigado cientificamente nos centros universitários de formação de professores.  

Assim, também acreditamos que esse estudo oferece subsídios para 

que as escolas possam refletir o saber da práxis pedagógica que desenvolvem, pois 

em seu cotidiano, nem sempre percebem que as atitudes de seus professores 

interferem nos resultados escolares, na construção/desconstrução da humanidade 

dos alunos e dos próprios professores, im/possibilitando uma melhor convivência no 

recinto escolar. Nisso reside a necessidade de superação de práticas de sujeitos 

isolados, pois entendemos que a formação dos alunos depende de uma ação 

conjunta de todas as práticas de todos sujeitos da ação educativa que integram a 

instituição escolar. Souza (2001). Neste sentido devem atuar coletivamente, na 

perspectiva de identificar os problemas que inviabilizam a construção da 

humanidade dos sujeitos e juntos elaborarem projetos no sentido da superação 

desses problemas. 
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APÊNDICE – A – Questionário de Identificação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO 

 

Aluna: Enivalda Vieira dos Santos Rezende 

Orientador: Prof. Dr. João Francisco de Souza 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Caro(a) professor(a), 

 

Na perspectiva do desenvolvimento da nossa pesquisa sobre As atitudes Pedagógicas do 

Professor na Sala de Aula, no Programa de Pós-Graduação em educação, da Universidade Federal 

de Pernambuco, buscando uma maior aproximação da realidade, sentir-nos-emos agradecidos em 

contar com seu apoio, no sentido de permitir a que assistamos algumas aulas suas, para que 

possamos ter uma melhor compreensão do nosso objeto de estudo. 

Por ter sido esta instituição incluída em nossa pesquisa de campo, gostaríamos de contar com 

sua colaboração no sentido de preencher este questionário. Salientamos que o conteúdo aqui 

apresentado será tratado de forma reservada e ética. 

 

 

Antecipadamente agradecemos. 

Enivalda Vieira dos Santos Rezende 

 

 

 

 

Obs: Conforme acordo firmado no momento de aceitar e realizar a pesquisa nesta instituição de ensino, 

salientamos que a identificação dos professores visa apenas a um contato posterior para a validação das 

informações coletadas neste questionário, de modo algum as mesmas serão divulgadas no trabalho. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Idade: Sexo: Estado Civil: 

Endereço Residencial: 

Telefone: __________________________ Celular: _________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

2. ESCOLARIDADE 

a. Curso Médio 

Que curso médio você cursou?  

Em que instituição cursou?     Pública (   ) Privada (   ) 

Ano de conclusão:       

b. Curso Superior 

Qual o seu curso de graduação?______________________________________________________ 

Em que instituição cursou?     Pública (   ) Privada (   ) 

Ano de conclusão: ______________________________      

Possui outros cursos de graduação?  Sim (   ) Não (   )       

Qual? 

Em que instituição cursou?     Pública (   ) Privada (   ) 

Ano de conclusão: _______________________________      

c. Curso(s) de Pós-Graduação (concluídos e/ou cursando) 

Especialização: 

Em que instituição cursou ou cursa?   Pública (   ) Privada (   ) 

Ano de conclusão: _______________________________      

Outros cursos de pós-graduação:        

Mestrado (   ) Doutorado (   )       

3. EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

a) Quanto tempo de docência você tem? 

b) Quanto tempo de docência na rede municipal do Recife? 

c) Qual a forma de ingresso nesta rede? 

d) Há quanto tempo atua nesta escola? 

e) Qual a sua carga horária na rede? 

f) Concentra-se só nesta escola?    Sim (   )  Não (   )      

Qual? 

4. Você já exerceu funções na área da educação que não tenha sido na docência? 

Sim (   )  Não (   )        

Quais? 


