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           A educação escolar constitui um dos espaços efetivos e destinados a contribuir com a formação das 

novas gerações. Como em qualquer outro processo educativo, as relações escolares se realizam a partir de 

encontros interpessoais ou intersubjetivos, nos quais a singularidade de cada sujeito - professor/alunos - se 

revela por meio das memórias, concepções, percepções e fragmentos que sustentam histórias de vidas únicas e 

irrepetíveis.  

             A formação dos professores e o seu relacionamento com os alunos têm sido largamente discutido, 

estudado, pesquisado e exposta à luz de teorias das mais diversas. O presente estudo tem como objetivo 

analisar as fragilidades encontradas no processo ensino-aprendizagem em geografia, a partir do relacionamento 

entre professor e aluno. A busca pela solução de tais fragilidades muitas vezes perde seu foco quando se 

percebe que, a maior parte desta problemática diz respeito a falta de diálogo entre o professor e o aluno.  
             No campo da educação, e, mais especificamente, na Geografia, o professor diante das novas 

necessidades impostas pelas mudanças sociais do mundo contemporâneo, busca se adequar às novas 

realidades, utilizando as novas tecnologias, novas formas de representação do mundo, nas trocas de 

informações e processos de aquisição do conhecimento. Essas transformações também refletem na sala de 

aula, nos modos de ministrar as aulas, nas formas de aprender e na relação professor-aluno, dentre outras. 

 

Materiais e Métodos 

              A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema em questão-relação professor/aluno.  Em razão da necessidade de buscar mais informações específicas, o 

trabalho constituiu-se através de pesquisas em campo e observação dos participantes, e foi adotado o método 

qualitativo que busca compreender a totalidade do fenômeno e sua interpretação, através de instrumentos não 

formais e teorias pré concebidas.       

               Durante a realização da observação in loco pode-se perceber que o número de alunos que procuram o 

professor para esclarecer dúvidas é muito pequeno, fato que dificulta a relação entre eles e o acompanhamento 

do conteúdo. No decorrer da pesquisa foi realizada uma aula interativa, onde todas as dúvidas dos alunos 

foram esclarecidas juntamente com o professor regente e a estagiária, facilitando assim uma maior 

compreensão do tema proposto.  

 

Resultados e Discussão 

 

  Um dos grandes obstáculos enfrentados no ambiente escolar está direcionado a questão disciplinar. 

Segundo Mendonça apud Vasconcellos (1996, p.12), a indisciplina é entendida como qualquer manifestação de 

inquietação, conversa ou desatenção por parte dos alunos. Seria o barulho, a bagunça, o desrespeito aos 

horários de entrada e saída das salas de aula, a falta de atenção, a falta de limites. Apesar da diversidade de 

variáveis que influenciam o processo ensino-aprendizagem, podemos afirmar que sem disciplina torna-se 

inviável a realização de um trabalho pedagógico eficaz.  

   E possível notar que muitos dos alunos que são frequêntes na escola, não estão em sala de aula, a 

função básica do processo ensino-aprendizagem não consegue atingir o público. Os conteúdos escolares não 

são atrativos nem tão poucos os professores. Transitando pelas salas da diretoria, coordenação e pedagogia, é 

comum observarmos alunos envolvidos em alguma ocorrência indesejada pela escola. Contudo, as demandas 

de apoio psicológico derivam principalmente de atos de indisciplina e inadaptação à ordem escolar. Martins 

(2012) sendo assim, a norma educativa estabelecida desde os planejamentos de inicio de ano são interrompidos 

diariamente, para atender ao que foge do controle.  

               São vários os entraves presentes no cotidiano escolar. O aluno tem certas dificuldades em assimilar 

os conteúdos. O professor segue a risca o que se pede no livro sem imaginar o quanto aquilo é cansativo para o 

aluno, dentre outros.         

A RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM 

GEOGRAFIA 
 

 



 
 

              Hoje, encontramos em quase todas as instituições de ensino ferramentas interativas que são 

facilitadoras no processo ensino-aprendizagem, podendo direcionar a atenção do aluno sem que ele e o 

professor percam o foco. Mas não se pode menosprezar, os grandes trabalhos que alguns professores do 

“quadro e giz” executam na educação básica. 

              Percebe-se por parte de alguns professores, o descontentamento em saber que nem todas suas aulas 

são atrativas para os alunos. De acordo com um professor do Ensino Fundamental: “Os alunos não se 

interessam mais por atividades do livro, estão sempre à procura de dinâmicas, atividades fora de sala, 

viagens e de tudo aquilo que quase sempre foge do que verdadeiramente tem que ser trabalhado”. É 

imprescindível inovar. 

           Ao procurar novas formas de se trabalhar certo conteúdo o professor terá que assumir o fato de que, 

quando inserido novas propostas em seu fazer pedagógico, existe uma necessidade de acabar com o 

comodismo, o descompromisso e o conformismo frente às normas e regras sociais impostas ao ensino. O papel 

do professor como agente de mudança, nunca foi tão evidente como nos dias de hoje. No entanto, deve-se 

tomar o cuidado e entendimento de que, a responsabilidade sobre a baixa qualidade no ensino, sempre recai 

sobre os professores, mas é evidente que eles não podem ser vistos isoladamente dos demais fatores 

intervenientes do cotidiano intra e extra escolar.  

 O trabalho do professor em sala de aula, e o seu relacionamento com os alunos são expressos pela 

relação que ele tem com a sociedade e com cultura. 

 

 [...] é o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas 

características de personalidade que colabora para uma adequada aprendizagem 

dos alunos; fundamenta-se numa determinada concepção do papel do professor, 

que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade. Abreu e Masetto (1990, 

p.8). 

 

              O professor em sala de aula torna-se autoritário no olhar dos alunos, porém essa autoridade ao mesmo 

tempo cria de certa forma um respeito que os fazem ter vontade de assistir as aulas. O professor deve usar isso 

a seu favor, chamando a atenção dos alunos, e fazendo com que eles acompanhem o seu pensamento, de forma 

que não se sintam forçados, e sim atraídos. O docente deve ser responsável, competente e saber conduzir a sua 

aula de maneira clara e objetiva, alguns autores destacam a seguir: 

 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a intimidade 

do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga 

de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas 

e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas 

incertezas. SILVA apud FREIRE (1996: 96), 

 

             O professor competente e comprometido com o que faz, sempre chama a atenção do aluno, pois ele 

nunca pensa só em dar sua atividade da forma que ela é, ele sempre busca novas formas de ensinar criando um 

vinculo de amizade e sem nunca se esquecer a importância da existência da confiança, empatia e respeito entre 

eles, isso gera entre outros o desenvolvimento da leitura, da escrita, a reflexão, a aprendizagem e a pesquisa 

autônoma de forma que por onde passem deixem sua marca. 

             O aluno muitas vezes vê o seu professor como exemplo a ser seguido, pois o professor sempre deve 

deixar de maneira clara que sua função não é somente ensinar, mas também aprender. Utilizando da diferença 

encontrada diariamente em sala, o professor usa isso como principal ferramenta para seu sucesso com os 

alunos, pois os alunos perceberam que ele sabe lidar com o problema de cada um, de maneira simples e 

diferente.  

 

Considerações finais 

            A partir dos aspectos demonstrados nesta pesquisa, pode-se perceber que a relação professor /aluno 

deve ir além do que sempre é visto. O professor como principal sujeito-agente, deve buscar formas para um 

bom relacionamento, e não ser visto sempre como o professor sério e frio, porém tem que haver uma distância 

entre a amizade e a libertinagem. Mas a escola e os alunos devem contribuir para que o professor se expresse 

da maneira certa e que se sinta bem ao fazer o que lhe foi proposto e ter prazer em exercer sua função. 
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