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Este trabalho apresenta algumas reflexões acerca do relacionamento entre professor e alunos 

no âmbito do processo de ensino e aprendizagem da Educação Física, partindo do 

entendimento de que ambos “ensinam” e “aprendem”. Procurei confrontar minhas 

experiências como estudante e como profissional, confrontá-las com referenciais teóricos do 

campo da Educação Física e da Educação. Pude perceber inicialmente alguns fatores que têm 

levam ao fracasso escolar, à violência, à indisciplina. O primeiro deles é a ausência de relação 

entre os conteúdos das disciplinas escolares e a vida, já que esta não resume a produzir e 

consumir. Prevalece ainda a “concepção bancária” de educação (FREIRE, 1987). Por outro 

lado, temas como interação, afeto, felicidade, autonomia, amor, religiosidade, ética etc., são 

pouco abordados. Outro fator relaciona-se ao fato de que o respeito, a disciplina e a 

responsabilidade exigidos dos alunos, não eram, geralmente, virtudes presentes nas ações 

daqueles que deveriam ser os maiores exemplos dos alunos: os professores, os especialistas 

em educação em nossa sociedade. Somos seres necessariamente sociais, e, portanto, temos 

também que aprender a nos relacionar uns com os outros, a perceber o outro, a dialogar com o 

outro, a respeitar o outro. Inúmeros autores ressaltam a ressalta a importância da escola como 

um espaço onde as pessoas se encontram e produzem, por meio da comunicação e do diálogo; 

mas tais relações podem tornar-se desumanizadoras quando não estiverem em sintonia com os 

projetos e as aspirações dos sujeitos envolvidos. A seguir, consideramos alguns autores 

(FREIRE, 1985, 1986, 1987; GOMES-DA-SILVA, 2007) que propõem uma concepção 

dialógica do processo educacional, cujo pressuposto é a necessidade de perceber o outro 

(princípio da alteridade). É necessário ao professor: disposição para se comunicar com os 

alunos e com o mundo; atenção e sensibilidade ao que o outro tem a te mostrar; paciência, 

transigência e humildade; reconhecer o outro (aluno), perceber o quanto o outro é também 

constitutivo de si mesmo. Evidenciou-se também que, na relação professor-aluno, uma 

relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente -  refletir sobre o tema da afetividade foi 

então o passo seguinte. Com base em Leite e Tassoni (2002), Snyders (1993) e Gadotti 

(1989), pude concluir que o professor, ao adequar as tarefas às possibilidades de cada aluno, 
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ao fornecer meios para que realize a atividade confiando em sua capacidade, ao demonstrar 

atenção às suas dificuldades e problemas, exerce uma maneira bastante refinada de 

comunicação afetiva. A presença da afetividade na relação de professor e alunos permite que 

haja uma mediação diferenciada entre os conteúdos escolares e os alunos. Por fim, ao 

descrever e analisar, à luz das reflexões realizadas, minhas experiências como professor de 

Educação Física em diversos ambientes educativos, conclui que é necessário unir os desejos 

(por vezes misteriosos) dos alunos, aos desejos (valorativos, conceituais) do professor, e a 

partir daí buscar novas aprendizagens. Conclui que a educação deve ser um processo que 

permita às pessoas experienciar o convívio social e todas suas possibilidades. O professor 

pode construir, juntamente com os alunos, uma realidade diferente, oferecer-lhes liberdade e 

opções de escolha, valorizar cada aluno como ser humano complexo, potencial e singular, e, 

ao assim proceder, comprometa-se com a transformação social.  
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