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Resumo 

A relação professor-aluno ocupa, no processo educativo, um lugar de destaque. Não é, portanto, 

espantoso que inúmeros autores no campo das ciências humanas tenham se debruçado sobre essa 

temática várias vezes. Seu percurso inscreve-se ao longo de pelo menos três grandes correntes: o 

behaviorismo, a psicologia humanista e a psicanálise. No presente artigo, nós tentaremos: (a) situar 

a relação professor-aluno no contexto escolar atual após uma breve revisão histórica; (b) definir a 

noção de professor-aluno colocando em evidência sua dimensão pedagógica e sua dimensão 

socioafetiva; (c) apresentar os elementos de base da relação professor-aluno a partir de uma 

perspectiva global; (d) colocar em evidência o impacto da relação professor-aluno no processo 

educativo. Nós concluiremos com algumas reflexões e recomendações.  

Palavras-chave: relação pedagógica; relação interpessoal; processo educativo. 

 

 

Abstract 

The teacher-student relationship plays an important role in the educational process. It is, therefore, 

not surprising that many authors in the field of human science have often focused on this theme. 

Its scope extends to at least three major areas: behaviorism, humanistic psychology and 

psychoanalysis. This article seeks to: (a) place the teacher-student relationship within the current 

school context after a brief historical review; (b) define the teacher-student concept, highlighting 

its pedagogical dimension and affective-social dimension; (c) present the basic elements of the 

teacher-student relationship from a global perspective; and (d) show the impact of the teacher-

student relationship in the educational process. It ends with some reflections and 

recommendations. 

Keywords: pedagogical relationship; interpersonal relationship; educational process. 
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Introdução 
 

A evolução do mundo da educação levanta inúmeros debates recorrentes. Alguns 

assuntos, que nós podíamos qualificar como invariantes, vêm sempre à tona. É o caso da 

relação entre o professor e o aluno, designada a maior parte do tempo pela denominação 

“relação professor-aluno”, ou ainda, “mestre-aluno”. Esse binômio ganha, hoje, uma 

importância cada vez maior se levamos em conta o contexto no qual atualmente ele se 

desenvolve na maior parte dos países: crise da escola, transformação dos sistemas 

educativos, centralização extrema sobre o aluno, gestão centrada nos resultados etc. Na 

maior parte das situações de transmissão de conhecimento, a aprendizagem se efetua no 

quadro de uma relação entre um professor e um aluno
1
. De início, levantaremos a hipótese 

de que essa relação é marcada por inúmeros fatores aos quais nós nos voltaremos na 

segunda parte deste texto, uma vez que teremos definido os conceitos de base e situado a 

problemática. 

É bastante significante que as correntes de pensamento que estão na base do percurso 

educativo atribuem um interesse particular à relação do aluno com seu professor. É por 

volta da metade do século passado que a noção de “relação pedagógica” fez sua aparição no 

campo da educação. Os autores dessa denominação queriam, desde o início, marcar uma 

diferença importante entre a relação pais-filhos e a relação mestre-aluno. Neste último caso, 

o adulto não possui uma autoridade direta sobre o aluno. Ele tem um papel, pois ele cumpre 

uma tarefa que lhe fora confiada pelos pais que não têm nem o conhecimento, nem as 

aptidões para cumprir eles mesmos, aquela de instruir suas crianças. O que não significa, 

contudo, que esse tipo de relação seja desprovido de todas as dimensões afetivas. Ada 

Abraham (1984) salienta, justamente, que a intervenção pedagógica mobiliza 

necessariamente os afetos, o nível de maturidade emotiva, do professor. Tudo isto parece 

muito evidente à primeira vista. Mas vejamos isso mais de perto. 

Não é exagerado dizer que a relação entre esses dois atores está no centro do processo 

educativo. No presente artigo, nós tentaremos: (a) situar a relação professor-aluno no 

contexto escolar atual após uma breve revisão histórica; (b) definir a noção de professor-

aluno colocando em evidência sua dimensão pedagógica e sua dimensão socioafetiva; (c) 

apresentar os elementos de base da relação professor-aluno a partir de uma perspectiva 

global; (d) colocar em evidência o impacto da relação professor-aluno no processo 

educativo. Nós concluiremos com algumas reflexões e recomendações. 

 
 
A relação pedagógica e o contexto escolar atual 
 

É difícil compreender o alcance das reflexões e críticas dos quais a relação mestre-

aluno tem sido objeto sem fazer um esforço para evocar suas origens. Para quem é do 

mundo ocidental, é à Grécia antiga, a Sócrates, Platão e Aristóteles, à Idade Média com 
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Tomás de Aquino, passando por Erasmo e inúmeros outros autores, que é preciso remontar. 

Hoje, essa relação é objeto de inúmeros debates, frequentemente no quadro de reformas 

escolares, que opõem os defensores da transmissão de conhecimentos pelo mestre e aqueles 

que militam em favor de sua construção preconizada pelo aluno pelos defensores do 

construtivismo. Nesse ponto, não há nada de novo. Essa crítica do ensino “tradicional” já 

havia sido entoada, bem antes das reformas atuais dos sistemas educativos, pelo movimento 

da Escola Progressista americana (Progressive School) e a Escola Nova europeia, antes de 

ser retomada por Rogers em 1952 e seus inúmeros seguidores. Este, durante um famoso 

discurso na Universidade de Harvard, declarou abruptamente: “Ensinar é, a meu ver, uma 

função amplamente subestimada”. Essa concepção da relação professor-aluno tem origens 

advindas tanto da filosofia da educação quanto em certas correntes da psicologia, como o 

construtivismo e a psicologia humanista etc. Certos autores colocam em questão a 

influência da psicologia sobre a pedagogia e falam mesmo de “psicologização da 

sociedade” (Blondou; Rouchy, 2004). 

Em suma, nós estivemos muito ocupados com as posições, muito frequentemente, 

contraditórias, que parecem, à primeira vista pelo menos, bastante irreconciliáveis. Donde a 

importância de clarificar certos termos antes de abordar a clarificação dos elementos 

constitutivos da relação pedagógica que se situa muito além do autoritarismo ou da não-

intervenção. O advento de uma educação centrada no aluno modifica amplamente a 

dimensão pedagógica da relação professor-aluno, como nós enfatizamos ainda 

recentemente
2
. A pedagogia tradicional atribui ao professor um papel determinante: lhe 

cabe, portanto, planejar suas aulas, verificar em que medida os saberes são adquiridos pelo 

aluno. Segundo a perspectiva da escola dita “renovada”, compete ao aluno construir seus 

conhecimentos, planejar seu processo de aprendizagem e se autoavaliar. Essa corrente se 

caracteriza por uma centralização frequentemente extrema sobre o aluno e a construção dos 

conhecimentos por este último. O professor deve aceitar compartilhar seu poder com os 

alunos. O papel do professor se vê aqui amplamente modificado: ele é doravante 

considerado como um “facilitador”, um “acompanhante”, até mesmo como um “meio-

campo”. O aluno torna-se “aprendiz”. Ele é doravante considerado como sujeito na medida 

em que se autodetermina. Ele está no centro do processo educativo, como estipula, por 

exemplo, a lei de 1989 na França.  

 
 
A relação professor-aluno, uma noção complexa que ultrapassa o simples 

aspecto “pedagógico” 
 

A relação professor-aluno assume diversas formas: ela pode se reduzir ao aspecto 

pedagógico e se caracterizar por uma atitude distante ou, ao contrário, enfatizar quase 

exclusivamente a dimensão afetiva ou emocional. A escolha que o professor fará entre 

esses dois modos de funcionamento terá, evidentemente, uma influência importante sobre o 

processo de aprendizagem do aluno e sobre o comportamento deste. Em suma, a relação 

professor-aluno possui duas grandes dimensões: primeiro, uma dimensão pedagógica, que 
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nós poderíamos também qualificar como “cognitiva”, visto que a ela concernem as 

atividades de aprendizagem e de ensino. Em seguida, uma dimensão socioafetiva ou 

relacional incluindo, entre outros, as atitudes e os comportamentos tanto do professor 

quanto do aluno. 

Essa relação implica efetivamente o engajamento recíproco do professor e do aluno, 

que participa e utiliza os meios e as ferramentas que lhes são oferecidas para ter êxito. Ela 

não pode, portanto, reduzir-se à simples transmissão ou construção de conhecimento. Ela é, 

antes de tudo, uma relação entre dois seres humanos que vivem uma experiência 

bidimensional que se desenrola essencialmente em um contexto particular, a sala de aula, 

na presença de vários indivíduos. Tal experiência pode revelar-se nefasta se certas 

condições essenciais, às quais nós voltaremos, não estiverem presentes. 

 
 
A dimensão “pedagógica” da relação professor-aluno 
 

A dimensão pedagógica da relação professor-aluno se caracteriza pela missão atribuída 

ao “mestre”, de transmitir conhecimento, de formar e de educar os jovens que lhes são 

confiados e sobre os quais ele deve exercer certa autoridade. Ela tem lugar entre duas 

pessoas de estatutos diferentes: uma em geral mais velha, que possui experiência e 

conhecimentos mais importantes que aquela à qual ela se dirige. Essa dimensão da relação 

professor-aluno exige, então, uma comunicação real, uma conexão recíproca entre a pessoa 

do professor e a do aluno. A esta dimensão concerne precisamente a função profissional do 

professor, que comporta vários elementos que são importantes ter em conta e que tem 

essencialmente o estatuto, o nível de conhecimento e, enfim, o papel e a função de 

professor: 

– O estatuto. O professor é encarregado de uma missão que lhe é atribuída pelo Estado e 

pelos pais. Ele é instituído nessa missão como representante de autoridades que lhe deram a 

tarefa de “conduzir, segundo as próprias palavras de Émile Durkheim (1922), as gerações 

que ainda não estão maduras para a vida social em direção ao exercício de seu papel de 

cidadãos plenos”. 

– O conhecimento. É bastante fácil imaginar, nós poderíamos dizer com certa ironia, que 

aquele que exerce a ocupação ou profissão de professor possui uma bagagem de 

conhecimento mais importante que aquela de seu aluno, ao menos é assim que as coisas se 

passam em geral. Certos reformadores põem em causa essa exigência, não obstante 

fundamental, preconizando uma abordagem por competências levada a seus extremos.
3
 

– A função e o papel. O professor, independentemente da abordagem a que se vincula, 

deve assumir um conjunto de tarefas relativas à situação pedagógica. Sua formação o 

habilita a criar dispositivos destinados a facilitar a aprendizagem entre os alunos. Há, além 

disso, uma função reguladora que se exprime pela preservação de uma autoridade que lhe é 

reconhecida. Arendt (1989) volta-se frequentemente a esse ponto e sustenta, tal como 

Freud, que toda a educação supõe um mínimo de coerção. O professor é encarregado, 

considerando a missão que lhe é confiada, de transmitir o conhecimento a seus alunos. Isso 
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não significa que seja preciso recorrer a um “doutrinamento”, ou, ainda, como alguns 

pretendem, exigir da parte dos alunos uma submissão cega. A imagem, tomada de 

Montaigne, da cabeça “bem-feita” e de “cabeça cheia”, deve ser revisitada à luz dos 

avanços da pedagogia atual – que não pode ser confundida com pedagogismo. Por outro 

lado, a época do mestre detentor do saber instituído e da autoridade absoluta é muito 

ultrapassada, sobretudo se levando-se em conta o funcionamento da escola atual. 

 
 
A dimensão socioafetiva ou inter-relacional da relação professor-aluno: 

contribuição da pedagogia, do behaviorismo, da psicologia humanista e 
da psicanálise 

 
A dimensão interpessoal da relação entre professor e aluno é cada vez mais levada 

em conta no mundo da educação, sobretudo a partir dos anos 1960. Os fatores psicológicos 

são doravante considerados como parte interessada do ensino-aprendizagem sob o estímulo 

dos trabalhos provenientes da pedagogia, da psicologia humanista, sem esquecer uma 

contribuição importante da psicanálise. Encontramos essa preocupação igualmente em 

vários pedagogos que, repetidamente, denunciam o aspecto autoritário da relação corrente 

entre professor e aluno. 

 
 
A contribuição da pedagogia perene 
 

De fato, existe uma longa tradição que fez apologia à relação afetiva entre o educador e 

as crianças das quais ele é encarregado. Essa tradição é representada notadamente por 

Erasmo (1469?-1536) e Comênio (1627-1670). Todos os dois pregaram as virtudes do amor 

ou da afeição do mestre em relação a seu aluno e vice-versa. A imagem de um bom pai é 

frequentemente evocada por esses “pedagogos do coração” para ilustrar o laço afetivo que 

deveria caracterizar a relação entre mestre e aluno. Assim, Pestalozzi, célebre educador 

suíço do século XVIII, amplamente inspirado por Rousseau, escrevia que o professor deve 

se comportar como um “pai de família” e deixar o máximo possível de liberdade a seu 

aluno. Encontramos em Montessori, entre outros, um interesse similar pela relação afetiva 

entre professor e aluno. 

Notamos já que esse interesse se manifesta mais entre os pedagogos que intervêm junto 

dos alunos em dificuldade. E é possível evocar inúmeros outros exemplos. Essa insistência 

na dimensão afetiva da relação professor-aluno encontra-se também entre os líderes da 

escola nova: Freinet, Cousinet, Claparède etc. Várias teses desenvolvidas pelos grandes 

pedagogos foram retomadas pelos inovadores responsáveis pelas reformas educativas, nem 

sempre, infelizmente, com uma circunspeção suficiente. Segundo vários críticos, a 

centralização extrema sobre o aluno acaba por fazer esquecer as outras dimensões do 

processo educativo. A contribuição de grandes pedagogos que marcaram a história da 

educação, dos quais nós somente esboçamos alguns elementos, merece de ser colocada em 
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consideração. Nós só podemos estar admirados que vários programas de formação de 

professores dão apenas um sumário geral. Qualquer que seja, essa pedagogia perene deu 

lugar às “ciências da educação” amplamente inspiradas por diversas correntes da 

psicologia, as quais importam enfatizar a influência. 

 
 
A contribuição da psicologia behaviorista 
 

O behaviorismo aplicado à educação conheceu uma expansão considerável durante os 

anos 1960-1970. Inspirado nos trabalhos de Skinner (1904-1990), um dos mais célebres 

psicólogos americanos do século XX, essa corrente invadiu quase todos os sistemas da 

educação no Ocidente. Depois de um período bastante longo de calmaria, ao longo da qual 

as abordagens cognitiva e humanista pareciam dominar por seu lado, ela voltou com força 

depois de alguns reajustes sob a denominação de “abordagem por competências” (APC). 

Esta, sabemos, se centra sobre a aquisição de competências ou de comportamentos cuja 

manifestação o professor deve observar. Ela se refere, no essencial, à uma concepção do 

homem e do mundo determinista, pragmática, colocando em evidência os comportamentos 

observáveis, mensuráveis. 

A concepção de aprendizagem se resume aqui, ao menos na versão inicial deste 

movimento, a favorizar a modelização dos comportamentos. “Aprender, dizia Skinner, é se 

comportar e exibir esse comportamento. ” O lugar atribuído à essa modificação é aqui 

essencial: aquele que aprendeu a “se comportar bem”, no sentido de que o faz a partir de 

“comportamentos-alvo” que se assemelham às competências esperadas que encontramos 

em lugar dos objetivos a que visam os programas atuais. O behaviorismo propõe ao 

professor recorrer à modelação do comportamento. “Ensinar algo é convidar o aluno a se 

engajar em novas formas de comportamento claramente definidas, em ocasiões claramente 

definidas também... Ensinar é organizar as contingências de reforço...” (Skinner, 1969). 

Segundo ele, não basta saber o que queremos ensinar, é preciso ainda que o professor seja 

capaz de apresentar ao aluno estímulos no momento oportuno e segundo as sequências 

previstas ao avanço. Segundo Skinner, a construção dos saberes é uma metáfora e não uma 

realidade. Essa “teoria”, sustenta ele, assim como aquelas do desenvolvimento ou da 

transmissão de saberes, deveria ser substituída por uma concepção de educação que leva em 

conta mais as saídas apresentadas do que uma análise rigorosa da interação entre o 

organismo e seu ambiente. 

 
– O papel do professor 
 

Cabe a ele agir sobre o comportamento do aluno aplicando as técnicas de controle 

graças a um programa regulado para ser aplicado de maneira progressiva. Ele convida o 

aluno a progredir, etapa por etapa, em um programa dado e a controlar cada um de seus 

elementos antes de passar ao seguinte. Contrariamente ao que é sustentado em geral, o 

behaviorismo não rejeita a relação entre mestre e aluno. Skinner vai até dizer que o recurso 
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a programas estruturados e “micrograduados” permitiria mais tempo aos professores para 

manter um diálogo com seus alunos. Esse diálogo deve ser pautado por reforços positivos 

que devem estar previstos no programa elaborado pelo professor. Este último deve 

considerar seu papel como aquele de um agente de modificação do comportamento o mais 

objetivo possível. 

 
– A parte do aluno 

 
Para Skinner, o aluno é responsável por sua aprendizagem e cabe a ele se autoavaliar. 

Desse modo, ele rejeita o exame sob a forma corrente de questões e respostas, assim como 

o exame de tipo objetivo, que, segundo ele, comporta técnicas aversivas (Skinner, 1971). 

Esse autor pretende que sua abordagem, contrariamente àquela da pedagogia tradicional ou 

humanista, permita ao aluno compreender as razões que contribuem ao seu progresso. Ele 

está, estima ainda Skinner, constantemente se encaminhando em direção ao sucesso graças 

aos reforços positivos que ele recebe da constatação de suas boas respostas, de acordo com 

o esquema E-O-R (estímulo-organismo-resposta). Recordemos, a propósito, que os 

defensores dessa abordagem militam em favor da atividade do aluno, como é o caso da 

pedagogia nova, ainda que tudo se passe em um quadro pré-estabelecido. Eles estimam que 

pertence aos professores especialistas da modificação do comportamento atribuir à 

educação fins determinados previamente, as competências esperadas, de alguma forma. O 

planejamento das atividades de aprendizagem, assim como seu conteúdo, reveste-se aqui de 

uma grande importância. É nessa condição que o sujeito será capaz de aprender. Em outros 

termos, de adquirir os comportamentos que mostram que ele aprendeu.  

Em suma, essa corrente da psicologia enfatiza uma relação professor-aluno que 

concede pouco interesse às dimensões afetivas. É necessário lembrar que os defensores do 

behaviorismo radical sustentam que essa dimensão da relação pedagógica não pode ser 

reduzida a um comportamento exterior que se trata de modificar segundo as técnicas 

habituais do reforço. A passagem seguinte nos dá uma ideia de sua concepção do homem: 

“Nós trocamos o Superego, o Id e o Ego de Freud, tal como a consciência e o velho Adão 

da teologia judaico-cristã, pelas contingências... Educadores e terapeutas não mudam as 

personalidades, eles mudam o mundo no qual pacientes e alunos vivem” (Skinner, 1971, 

p.352) 

 
 
A contribuição da psicologia humanista 
 

A psicologia humanista ocupa ainda um lugar importante na América do Norte no 

domínio das ciências da educação, entre outras. É necessário lembrar que essa escola de 

pensamento é assinalada por uma oposição muito forte ao behaviorismo e, em certa 

medida, à psicanálise. Desde o início dos anos 1950, Carl Rogers, sem dúvida o mais 

importante dos líderes desse movimento, exprime suas “convicções mais profundas” sobre 

o ensino; ele explica que a relação entre o aprendiz (aluno) e o facilitador (professor) – que 
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para ele não é mais verdadeiramente um professor, segundo o sentido tradicional do termo, 

mas antes um “acompanhante” –, necessita certas atitudes para ser eficiente: a consideração 

e a confiança no aluno. Rogers convida a aceitar os sentimentos do aluno, “mesmo se eles 

perturbam [...] e a ocupar-se do estudante”. Os conceitos de “solicitude” e de “compreensão 

empática” são, assim, mobilizados no domínio da educação. 

Para Rogers, uma mudança geral de atitude do professor, no sentido de um 

aprimoramento da relação interpessoal, poderia gerar uma “verdadeira revolução” no 

ambiente escolar. É preciso dizer que essa revolução teve lugar realmente. O impacto da 

psicologia humanista transformou a relação entre professor e aluno bem além do que nós 

podíamos pensar. Rogers contribuiu, em especial por seus inúmeros escritos, a voltar a 

colocar em causa a relação pedagógica tal e qual praticada tradicionalmente. Gilles Ferry, 

já em 1968, escrevia: “A prática de ensino exigirá dos professores, qualquer que seja sua 

especialidade, assim como de todo o pessoal educativo: (...) a capacidade de dominar 

racional e emocionalmente a relação com outrem” (Ferry, 1968, p.365). Inúmeros autores 

prosseguiram nesse impulso tanto na Europa quanto na América. Fala-se hoje de “care”, ou 

ainda, de “abordagem relacional em educação”, são alguns dos percursos que dão 

continuidade ao trabalho de Rogers e seus discípulos. 

Os inúmeros escritos sobre a relação professor-aluno, os quais nós fazemos aqui 

referência, colocam cada vez mais em evidência a dimensão interpessoal, afetiva, da 

relação que se estabelece entre o professor e seu aluno. Trata-se de um encontro de dois 

seres humanos cujos afetos influenciam fortemente sua maneira de se comunicar, de 

perseguir um objetivo comum. As condições que preconiza Rogers concernentes à relação 

professor-aluno se aproximam amplamente daquelas que ele experimentara na psicoterapia. 

Tudo repousa, segundo ele, sobre o clima da classe, esse clima deve ser, a todo custo, 

permissivo. O professor (facilitador) deve manifestar: autenticidade ou congruência, uma 

atenção positiva incondicional e empatia. Ao aluno é incumbida a responsabilidade de sua 

própria educação. Segundo a fórmula de Rogers, ele “se autoensina livremente”. O papel do 

professor se resume, essencialmente, à “facilitação da autoaprendizagem” (Rogers, 1969, 

p.155). O que supõe uma confiança quase absoluta nas capacidades do aprendiz de se 

autodeterminar com um mínimo de intervenção da parte do professor. Rogers reconhecia 

em cada ser humano, em cada aluno, uma “tendência atualizante”, uma tendência à 

realização de si, que é, enfatiza ele, o “postulado fundamental de sua teoria”. 

Para Rogers, o fato de ensinar no sentido tradicional do termo reveste-se de pouco 

interesse. O professor (facilitador) tem como tarefa facilitar a aprendizagem do aluno 

graças a uma relação interpessoal eficaz com ele. Essa centralização sobre a afetividade 

criou controvérsias. Contudo, apesar de certos excessos, a abordagem humanista contribuiu 

para transformar em vários planos a relação professor-aluno. Ela permitiu abrir uma porta à 

dimensão afetiva da função educadora que é, inicialmente, um encontro entre duas pessoas. 

Essa maneira de conceber o ensino junta-se àquela preconizada pelos pedagogos a qual nós 

citamos os nomes. A atenção dada à pessoa do aluno é igualmente compartilhada pela 

corrente analítica, a qual nós daremos uma breve ideia geral. Nós veremos, no entanto, que 

essa atenção não tem a mesma significação e que ela não nega a existência de pulsões 
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negativas entre os protagonistas. Rogers rejeita a contribuição da psicanálise acusando-a de 

negar a “tendência atualizante” positiva, sob a qual ele fez o pilar de sua teoria. Rogers 

considera o homem como fundamentalmente positivo. Essa convicção clarifica a ideia que 

fez da relação professor-aluno. 

 
 
A contribuição da corrente analítica  
 

Em certos países, essa corrente representou, e ainda representa, um papel importante 

no campo da educação e particularmente na relação professor-aluno. Essa influência 

ocupou-se de inúmeros caminhos transversais. O próprio Freud não aprofundou tanto a 

questão da educação, ainda que ela não lhe fosse indiferente. Como comprovam suas 

declarações sobre o “interesse” da psicanálise pelos pedagogos, uma educação que deve 

“buscar seu caminho entre o Scylla do lasser-faire e o Charybde da interdição”
4
, a 

necessidade de uma “educação para a realidade”, são conhecidas. Mas são antes seus 

discípulos que se encarregaram disso: Ferenczi (1873-1933), por exemplo, foi um dos 

primeiros a recolocar em questão a pedagogia dos professores de sua época, acusando-os de 

levar seus alunos à repulsão de suas emoções. Já, ao início do século XX, certos pedagogos 

e psicanalistas alemães e suíços, sobretudo, tentaram proceder a uma aplicação da 

psicanálise ao domínio pedagógico. 

Jean-Claude Filloux (2003), um autor francês muito conhecido no domínio da 

educação, resume assim suas primeiras tentativas de aplicação dos princípios psicanalíticos 

no domínio da pedagogia. Ele coloca-se duas questões: (a) Nós podemos verdadeiramente 

falar de uma “pedagogia psicanalítica”? (b) Em que pode contribuir a psicanálise no nível 

de um conhecimento do que se expõe na relação educativa? Tentando responder a essas 

questões, Filloux evoca os textos referentes aos problemas colocados pela sexualidade 

infantil e sua educação, a terapia infantil, textos que engajam uma exploração da relação do 

educador com seu projeto educativo e mesmo da personalidade do pedagogo como objeto 

de estudo. 

Vários dos primeiros escritos colocam a relação do professor e do aluno sob o ângulo 

da transferência. O período que se situa a partir dos anos 1945, observa o mesmo autor, 

apresenta-se em função de duas grandes categorias de “aplicação” da psicanálise à 

pedagogia. A exemplo de vários autores
5
, é preciso observar com razão que a relação 

mestre-aluno não pode ser assimilada pela relação analista-analisado, pela transposição 

direta do modelo da cura à prática pedagógica. “Nós já conhecemos o livro de Pfister 

publicado, na Suíça, sob o título La psychanalyse au service des éducateurs em 1921, 

aquele de H. Zulliger sobre La psychanalyse à l’école, do mesmo ano, o panfleto de S. 

Bernfeld, Sisyphe ou les limites de l’éducation, em 1925. Era preciso igualmente fazer 

referência a um fato maior: a publicação, entre 1926, em Berlim e Viena, da Revue pour 

une pédagogie psychanalytique que publicou mais de 300 artigos consagrados às 

experiências pedagógicas, às teorizações diversas sobre o que pode “trazer” a ferramenta 

psicanalítica à pedagogia” (Filloux, 2003). 
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Na Grã-Bretanha, Neill, fundador da célebre escola de Summerhill, inspirando-se na 

psicanálise, insistiu na importância da relação afetiva na educação: “Nossas escolas de 

reeducação para deliquentes, com seus métodos estritos e suas punições, ensina somente o 

ódio. A única esperança para nosso mundo doente é que uma nova geração tenha o direito 

de crescer no amor e não no ódio” (1966, p. 920). Outros autores estão interessados mais na 

elaboração de um corpo de conhecimento suscetível de modificar o funcionamento 

pedagógico como tal, tratando-se, para eles, antes de uma exploração subjacente às práticas 

que uma inspiração direta saída destas. 

Assim eram evocadas, como destaca ainda Filloux, as pesquisas específicas sobre “o 

que se passa” na sala de aula
6
, o estabelecimento escolar, a partir de observações, 

investigações, entrevistas utilizando o instrumento analítico, como outros o instrumento 

sociológico, por exemplo. “Material a decifrar”, ele dissera, “para ler o que, do pedagógico, 

mostra o inconsciente”. Parece assim que a atividade intelectual no aluno depende ao 

mesmo tempo da sublimação e de um trabalho de idealização e de identificação ao 

professor. O desejo de ensinar implica, então, a tomada de consideração do desejo de saber 

do aluno. Amor e ódio se conjugam no funcionamento de um “contrato pedagógico”, como 

nota Jeannine Filloux (1996) em seu livro sobre esse assunto. 

O impacto da corrente psicanalítica sobre a relação professor-aluno usa em especial os 

efeitos de transferência e de contratransferência. Esse aspecto não deve ser ignorado, pois 

ignora o risco de prejudicar a edificação de uma relação autêntica entre o professor e o 

aluno. Não é espantoso que os pedagogos “inspirados” pela psicanálise sejam interrogados, 

já em sua época, na Revue pour une pédagogie psychanalique, sobre as consequências dos 

“efeitos das transferências” na relação do professor com seus alunos, tanto no nível de 

transferências negativas induzindo comportamentos agressivos perante o mestre, como de 

transferências positivas e de excesso de amor.
7
 

As diversas correntes de pensamento, das quais traçamos os contornos de maneira 

sumária, contribuem para o esclarecimento da relação professor-alunos. Eles colocam tudo 

em evidência, salvo aquela que se inspira no behaviorismo radical, as características da 

relação pedagógica considerada sob o ângulo inter-relacional, afetivo. Apesar das 

diferenças de perspectivas por vezes irreconciliáveis, elas se unem para que objeto de sua 

preocupação primária continue a ser o desejo de melhor delimitar o que se passa entre os 

atores envolvidos no processo educativo sobre o plano inter-relacional. 

 
 
Ligação entre as dimensões inter-relacional e pedagógica da relação 

professor-aluno: em direção a um equilíbrio? 
 

A necessidade de tender a uma direção de justo equilíbrio entre as dimensões 

pedagógica e interpessoal dessa relação surge naturalmente. Tal postura se situa 

contrariamente às oposições que retêm sempre a atenção no mundo da educação: ela se 

revela muito afastada da centralização excessiva sobre o professor ou, ainda, sobre o aluno. 

A primeira dessas duas centralizações é amplamente posta em causa em nossos dias. Nós 
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censuramos seu dirigismo, seu autoritarismo, seu isomorfismo
8
. A segunda, aquela que 

consiste em centrar toda a relação pedagógica sobre o aluno, recebe também sua parte de 

críticas. A relação interpessoal, que é o componente central da relação terapêutica, traz um 

grande enriquecimento à relação entre mestre e aluno. Ela não saberia, todavia, ser 

suficiente à missão do professor, como reconhece Rogers em 1968. Este apontava que a 

relação pedagógica contém um elemento determinante que é o da intervenção, da 

transmissão de um conteúdo. Isto é, o papel do professor não poderia, todavia, reduzir-se a 

uma simples transmissão de conhecimento desnudado de toda a dimensão afetiva. Inúmeras 

razões asseguram uma atitude positiva, construtiva, acolhedora.  

É igualmente importante lembrar que os professores não têm um controle absoluto 

sobre a qualidade da relação. Contudo, pela sua posição, eles têm o poder de cultivar uma 

relação privilegiada com os jovens. Com efeito, poucas pessoas têm uma grande capacidade 

assim de conhecer e de exercer uma influência positiva sobre os alunos mais vulneráveis. 

Sobre isso, Boris Cyrulnik (2003, p. 93), importante autor francês e especialista na 

resiliência entre crianças abusadas, escreveu:  
 

Mesmo uma simples mão estendida se torna um apoio que poderia salvá-lo [a 

criança em dificuldade]. Mesmo uma conversa vaga constitui um evento que 

pode modificar o curso de sua existência. É frequentemente assim que os 

professores são eficazes, tanto quanto pela enxurrada de conhecimento abstrato. 

Eles se tornam tutores da resiliência para uma criança ferida quando eles criam 

um evento significante que toma valor de referência. 

 
 
Os elementos de base da relação professor-aluno: perspectiva global 
 

O papel do professor é cada vez mais exigente. Ele necessita levar em conta as 

inúmeras mudanças cujo objeto é o mundo da educação. As expectativas da sociedade são 

numerosas em seu entorno: pressões dos pais, exigências de alunos etc. Sua função é 

amplamente modificada: não se trata mais, para ele, de se preocupar com a transmissão de 

conhecimento a seus alunos, mas de lhes ajudar a fazer face às numerosas dificuldades 

ligadas ao seu contexto de vida. Donde a importância de ter em consideração os elementos-

chave que estão a favor de uma abordagem global da dimensão socioafetiva da função de 

professor, de uma abordagem que se baseia em fontes cujas grandes linhas importam ser 

traçadas. 

 
 
A afeição: na criança e no aluno 
 

É aqui que nós veremos igualmente a influência da psicanálise, com a contribuição dos 

trabalhos de Bowlby (1907-1900). A relação que a criança estabelece com seus pais, ela 

tenta também estabelecê-la com seu professor que representa, a seus olhos, uma figura não 
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apenas de autoridade, mas também de apoio e de reconforto. Nós imaginamos facilmente 

que, se essa figura se reveste de aspectos rígidos, de rejeição, a criança, sobretudo jovem 

ou, ainda, o adolescente (identificação), sofrerá. Em uma palavra, o professor é uma figura 

importante de afeição, tal como os pais, cabe-lhe ajudar seu aluno a passar da dependência 

de autonomia, ou da heteronomia, à autonomia. A figura do professor, isso é óbvio, é 

cognitiva, desencarnada. Ela comporta, como enfatizamos, uma dimensão afetiva a qual é 

essencial ter em conta. Quantas crianças, jovens, dizem não estar à vontade com este ou 

aquele professor. Tal situação não contribui para tornar seu meio escolar agradável e de 

apoio. Pelo contrário, uma relação positiva entre professor e aluno favoriza o êxito e a 

perseverança escolar. O conhecimento concernente à dinâmica da afeição está em constante 

evolução, como é o caso para quem concerne o desenvolvimento do cérebro. “Por sua 

presença ou sua ausência, ela (a afeição), pela forma que toma, tem consequências 

determinantes sobre o bem-estar imediato da criança, sobre seu desenvolvimento e seu 

futuro”, como escreveu Noël
9
. 

 
 
A motivação escolar 
 

É reconhecido, depois de muito tempo, que um aluno e mesmo um adulto, precisa ser 

encorajado ao esforço, apoiado, para estar na posição de melhor aprender. Aqui essa 

motivação só poderia ser intrínseca. É necessário ter em conta a contribuição de uma 

intervenção extrínseca a maior parte do tempo. Um aluno que se sente mal face a seu 

professor, que não se sente apoiado por este, tem menos chance de êxito que outro que não 

viveu tal situação. Aqui se coloca o papel do professor. A motivação do aluno compete não 

apenas a ele, mas igualmente ao interesse que o professor vai demonstrar por sua função, 

por seus modos de intervenção e, evidentemente, pelo clima da classe. A conexão entre a 

relação professor-aluno e a motivação escolar é amplamente demonstrada há muitos anos 

pelas pesquisas conduzidas sobre o assunto. 

 
 
As perspectivas socioculturais 
 

O papel da relação entre professor e aluno tem também uma grande importância sob o 

ângulo sociocultural. A missão do professor é de levar seus alunos a desenvolver as 

habilidades sociais. É aqui que se coloca a questão sobre a relação escola-família. Os 

professores desenvolvem um papel supletivo em relação aos pais: sem uma colaboração 

entre eles, é difícil ver como uma educação de qualidade pode ser oferecida aos jovens, aos 

alunos. Dewey escrevia esta frase muitas vezes repetida pelos educadores: “A escola já é a 

sociedade”. Mas essa instituição permanece também, antes de tudo, um prolongamento da 

família. A relação entre professor e aluno prefigura as relações entre cidadãos dos alunos 

que se tornaram adultos. A relação entre professor e aluno se desenrola, na maior parte do 

tempo, na presença de várias pessoas: os outros alunos, os interventores de apoio etc. Há 
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aqui uma dimensão “pública” a não perder de vista. A cultura da escola tanto quanto aquela 

do ambiente deve ser tomada em conta. 

Como não se perguntar, aqui, sobre os diversos mal-entendidos que marcam a relação 

pedagógica e tiram sua eficácia? Esses mal-entendidos se encontram frequentemente no 

ponto de articulação dos papéis de cada um dos atores. O professor e o aluno têm sua 

história pessoal e sua maneira de conceber o processo educativo, donde a importância de 

recorrer ao diálogo para clarificar a situação. O binômio professor-aluno não funciona 

sempre da melhor maneira. A relação que um e outro tecem em comum é sujeita a muitas 

flutuações sob a influência de fatores internos e externos. Diversas tensões se manifestam, 

em especial, em matéria de disciplina. Em uma palavra, o professor ocupa, pela 

contribuição ao aluno, uma posição de autoridade, não é possível reduzir essa função a uma 

simples relação interpessoal. O que não é dizer que esta não tenha igualmente uma 

importância determinante. 

 
 
O impacto da relação professor-aluno sobre o processo educativo e os 

resultados escolares 
 

A relação pedagógica exerce uma influência inegável, de uma parte, sobre o 

investimento pessoal tanto do professor quanto do aluno no processo educativo, de outra, 

sobre a aprendizagem e êxito deste último. Ela contribui para suscitar em ambos os 

protagonistas um sentimento de realização que garante a qualidade. Como nós vimos, os 

autores de inúmeras pesquisas insistem há anos sobre a necessidade de ter em conta a 

dimensão afetiva e emocional, que permite dar lugar a um desenvolvimento cognitivo de 

maior amplitude e de melhor qualidade. Os contatos individuais com seus professores e os 

encorajamentos de sua parte facilitam a aprendizagem e a perseverança escolares, enquanto 

um ensino distante e impessoal é associado aos fracassos escolares e às mudanças de 

programa. Várias pesquisas americanas, em um bom número, fizeram sobressair algo que 

pode parecer uma evidência: uma relação pedagógica, que responde ao mesmo tempo às 

exigências cognitivas e afetivas, dá mais chance ao aluno de ter êxito escolar. 

Em suma, o impacto da relação professor-aluno é considerável em muitos aspectos e 

influi amplamente sobre o bem-estar psicológico e emocional do aluno, o clima da classe, a 

redução de problemas de comportamento, a melhoria da relação escola-família e, enfim, a 

diminuição da taxa de abandono escolar. Essa relação contribui, em suma, a facilitar uma 

melhor adaptação do aluno à escola e vice-versa. O processo educativo não deve se resumir 

a alguns slogans. Assim, para querer reduzir o papel do professor àquele de simples 

acompanhante, de “meio-campo”, o risco é grande de falsificar sua função pedagógica. O 

uso abusivo da centralização sobre o aluno deixa a refletir. Essa injunção, é verdade, toma 

formas diferentes segundo as escolas de pensamento que a reivindicam. 

Para os defensores do behaviorismo, isso significa levar o aluno a se comportar de 

maneira a responder a objetivos pré-estabelecidos. Para os defensores da abordagem 

humanista, é antes questão de permitir a este se desenvolver nas melhores condições 
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possíveis. Mas tanto em um caso quanto no outro, o aluno (o aprendiz) não está sozinho no 

centro do processo educativo. São igualmente convocados o professor e os saberes – todos 

os elementos estão em constante interação. 

 
 
Conclusão 
 

As duas dimensões da relação entre professor e aluno, seja a dimensão pedagógica e a 

dimensão inter-relacional ou socioafetiva, devem ser vistas não como opostas, mas, muito 

ao contrário, como complementares. O professor e o aluno são chamados a elaborar uma 

relação absolutamente particular, que não é aquela da criança com seus pais, ou, ainda, 

aquela que poderia existir entre este último e um outro adulto. O professor, ao seu lado, 

ultrapassa nitidamente a simples função de acompanhante e de facilitador. Ele permanece, 

queira ou não, um “modelo” para o aluno. Ele tem também uma missão bem precisa: 

conduzir o jovem, lhe ajudar a alcançar seu pleno desenvolvimento. Nós vimos que o 

professor não pode assumir sozinho uma missão tão exigente e complexa: essa tarefa 

deveria ser assumida, por todos os adultos, de uma maneira mais ou menos direta. “Nós 

somos todos, enquanto adultos, educadores!”, muitas vezes ouvimos dizer. A necessidade 

de instaurar uma relação pedagógica saudável tão distante de um autoritarismo cego quanto 

de um abandono de posto nefasto não precisou de uma longa demonstração. Nesse sentido, 

importa ter em consideração as contribuições das correntes de pensamento que nós 

traçamos em grandes linhas, sem perder de vista o contexto de vida atual. 

Nós vivemos em uma sociedade na qual uma das características principais é o 

bombardeamento do cérebro dos jovens (assim como o dos adultos) por uma avalanche de 

informações de todos os tipos. Nós somos hiperinformados e mais ainda frequentemente 

mal informados sobre as coisas essenciais, o periférico se encontra tratado ao mesmo pé 

que o essencial. No lugar de colocar tudo “nas costas” do aluno-aprendiz, no lugar de ceder 

à tirania do grupo sobre o indivíduo, a escola de hoje deveria antes se interrogar sobre o 

poder exercido pelo mestre sobre seus alunos, sobre sua justificação e sobre seus limites 

antes que simplesmente negá-lo. É um segredo de polichinelo: uma não-direcionalidade 

aparente pode muito bem esconder um autoritarismo devastador. Como escreveu muito 

bem Reboul
10

, um filósofo franco-canadense: “Uma educação libertária e uma educação 

autoritária perdem seu objetivo, que é de permitir ao educando de ser um membro adulto da 

humanidade: a primeira porque ela bloqueia a criança de sua infância, a segunda porque ela 

lhe toma a infância por meios que podem fazê-lo um eterno menor”. 
 

 

Notas 

 
1. Claro, o advento da tecnologia mudou muito esse relacionamento duradouro: se pensa, por exemplo, a educação a 

distância, na pedagogia inversa etc. O virtual não é suficiente para preencher a necessidade de relações humanas, de 

qualquer maneira. 



A relação entre professor-aluno no centro do processo educativo 
 

 
357 

2. Boutin, G. (2017). “L’école face au dilemme entre transmission et construction des connaissances : quelques pistes 

d’action et de réflexion”, conferência proferida no Congresso da AFIRSE, Lisboa. (A ser publicada). 
3. Boutin, G. (2016). “L’approche par compétences appliquée à l’éducation : où en est-on aujourd’hui?” (p.27-43). Dans 

Haberey-Knuessi et Heeb, J.-L (2015). Pour une critique de la compétence, la question du sujet et de la relation à 

l’autre, Paris, L’Harmattan. 
4. Freud insiste em um justo equilíbrio na educação: “A educação, escreveu ele, deve encontrar sua via entre o Scylla do 

laisser-faire e o Charybde da interdição.”.Freud, S. (1984). Nouvelles conférences de la psychanalyse, Paris, 

Gallimard. 
5. O leitor poderá se referir igualmente a alguns trabalhos “clássicos” na área, os de: Georges Mauco, “Psychanalyse et 

éducation”,  Aïda Vasquez, Fernand Oury, “Vers une pédagogieinstitutionnelle” etc. 
6. Ver Lobrot, M. (1966). La pédagogie institutionnelle, Paris, Gauthier-Villars (p.222-228). Este autor fez uma 

aproximação interessante entre a dinâmica de grupo e a psicanálise. 
7. Ver os textos citados por Fillox em seu artigo sobre o assunto, a saber: W. Kuendig, “Aperçus psychanalytiques sur 

une pratique pédagogique”, en 1928; E. Fischer, “Le sexe et le transfert”, 1929; W. Hoffman, “La haine du maître”, 

1929; H. Zulliger, “L’épouvante du lien”, 1930. 
8. Trata-se da reprodução, pelo professor, dos processos de aprendizagem que presidiram sua própria formação. 
9. Noël, L. (2003). Je m’attache, nous nous attachons, le lien entre un enfant et ses parents, Montréal, Sciences et 

culture, p. 253. 
10. Reboul, O. (1971). La philosophie de l’éducation, Paris, PUF, p.53. 
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