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Educação: como a relação aluno-professor influencia na deficiência do aprendizado?  
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Resumo: O artigo parte de uma observação importante: a existência em inúmeras escolas públicas de 
deficiência no aprendizado. Um dos aspectos relevantes desse processo diz respeito à relação 
professor-aluno. As dificuldades enfrentadas com relação ao ensino são muitas e envolve a questão da 
indisciplina e do desinteresse dos alunos pelo saber, adquirindo uma dimensão cada vez maior. A 
intenção aqui é considerar as causas deste comportamento que interferem na aprendizagem., assim 
como nas formas de ensino. 
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Introdução 

  

Os atuais problemas referentes à educação vêm sendo cada vez mais 

discutidos. Isso se deve ao fato de que o Brasil hoje, vive uma crise na rede básica da 

educação que envolve vários aspectos. As desigualdades econômicas e sociais, a crise de 

valores e o conflito de gerações, a falta de condições de trabalho dos professores, 

insuficiência de apoio por parte do Estado, o sistema educacional que não pretende ter 

cidadãos bem formados e assim não oferece condições de aulas mais atrativas e melhores 

ferramentas de trabalho, a desvalorização social da profissão do professor, os alunos são 

submetidos a currículos extensos e repetitivos, dados de forma rápida e superficial, o que faz 

com que os professores não se sintam capazes de atender às necessidades específicas de cada 

aluno. E tantos outros desequilíbrios que afetam a vida social e, por conseguinte a vida escolar 

como o desemprego, a desestruturação familiar e a falta de valores e ideais de vida, 

conformismo, dentre outros. A escola é influenciada e influencia a realidade social. 

Uma pesquisa realizada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação) em treze capitais brasileiras aponta para um alto índice de insatisfação 

demonstrado pelos alunos em relação ao que aprendem nas escolas e revela que estudantes e 

professores entraram em um consenso sobre os seguintes problemas do ensino: alunos 

desinteressados e indisciplinados e falta de espaços (Unesco, 2003).  
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A indisciplina e o desinteresse dos alunos não é um assunto novo. Muitas 

pesquisas já foram feitas a respeito, mas a freqüência destes comportamentos ainda continua 

alta, e preocupam cada vez mais pais e professores que tentam encontrar alguma solução.  

Uma pesquisa feita em 19 estados brasileiros, realizada pela Fundação SM e 

a Organização dos Estados Ibero-americanos em maio de 2008 mostram que 83% dos 

professores são a favor da adoção de medidas mais duras em relação ao comportamento dos 

alunos, contra apenas 5,56% que discordam, e 11,5% são indiferentes.  (FOLHA DE 

LONDRINA, 2008) 

Essa conduta indesejada que antes basicamente se resumia a muito barulho, 

bagunça, discussões, com as mudanças sociais e as inovações tecnológicas, hoje incorpora 

uma dimensão muito maior como a utilização de celulares - que possibilitam a troca de 

mensagens, aparelhos de mp3, que atraem toda a atenção do aluno, tornando ainda mais difícil 

administrar esse problema, dentre outras manifestações como: entradas e saídas constantes da 

sala de aula, perguntas para desvalorizar ou provocar o professor e em casos mais graves até 

agressões (verbal ou física).  

Concorda-se com a educadora e pesquisadora Guiomar Namo de Mello 

(2004) quando afirma que há algo de muito errado dentro da sala de aula que faz com que os 

alunos freqüentem a escola durante anos e aprendam tão pouco: 

 

A crítica à escola convencional se faz, usualmente, em relação a dois aspectos, a 
condição sócio-econômica dos estudantes, escolas e professores, e os conteúdos 
esvaziados e burocratizados dos procedimentos educativos. É claro que estudantes 
com fome e frio, forçados a trazer de qualquer forma algum dinheiro para a casa, 
sem uma estrutura familiar minimamente constituída, sem escolas ou em escolas 
caindo aos pedaços, e com professores ganhando salários de fome, não teriam como 
se beneficiar das melhores pedagogias. Daí a preocupação com a merenda escolar, 
com os serviços de assistência médica e odontológica, com a construção e a reforma 
de prédios, e com a melhoria dos salários dos professores. Daí, também, a 
preocupação com o contexto econômico e político mais amplo, do qual depende o 
emprego dos pais, o salário dos professores e o financiamento das escolas. Mas nem 
todos os estudantes vivem em situações tão extremas, nem todas as escolas estão tão 
destruídas, nem todos os professores ganham tão mal, nem todos os orçamentos 
educacionais são assim tão pequenos; e mesmo assim os resultados das escolas 
costumam ser desastrosos. (MELLO, 2004) 

 

Mas então qual é realmente a origem disso? Certamente pode ser uma 

conseqüência de diversas situações, porém o que será tratado aqui está relacionado ao papel 

do professor. ”A escola convencional tem sido criticada pelo seu conteúdo de classe.” 

(MELLO, 2004). 
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Hoje, com tanto acesso fácil e rápido às informações, a função do professor 

se modifica. O professor passa a ser um mediador, promovendo a interação com o aluno e 

fazendo-o encontrar conexões entre o que já conhece e o que é novo. Ele já não é mais um 

“reprodutor de livros”, mas é um facilitador, que vai orientar, conduzir, e não somente com 

relação às pesquisas, mas também às atitudes e valores dos jovens. 

No entanto, frente à situação atual da educação (gestão pública ineficiente, 

desvalorização da profissão, precária formação do educador, interesses corporativistas, etc.), 

os professores sentem-se cada vez mais frustrados e desanimados e, nesse sentido, a 

motivação age como fator inibidor da criatividade do trabalho docente. A qualidade do ensino 

está, entre outros, relacionada ao estímulo dos professores.  

A escola tornou-se um espaço de repetição, um ciclo vicioso: onde os 

professores não inovam, pois os alunos são desinteressados e não prestam atenção nas aulas, e 

os alunos, por sua vez, não demonstram interesse, uma vez que consideram as aulas 

cansativas e pouco dinâmicas. Muitos ainda não conseguem fazer relação efetivamente do 

conteúdo que aprendem e o seu cotidiano.  

Os métodos clássicos de tortura escolar como a palmatória e a vara já 
foram abolidos. Mas poderá haver sofrimento maior para uma criança ou 
um adolescente que ser forçado a mover-se numa floresta de informações 
que ele não consegue compreender, e que nenhuma relação parecem ter 
com sua vida?” (ALVES, 1994, p.11) 

 

As escolas recebem televisões e computadores, mas pouco se pensa no 

ensinamento, em reformas pedagógicas ou o que está sendo ensinado ou o que não está. 

 

Materiais e métodos 

 

Este artigo tem como objetivo, a partir da observação e experiência vivida em 

sala de aula como estagiária de sociologia, discutir e analisar os resultados de um estudo feito 

com alunos da rede oficial de ensino do período noturno a respeito da relação aluno-professor 

no que diz respeito à deficiência do aprendizado. 

Como fatores como o desinteresse e a indisciplina dos alunos, e a falta de 

didática e criatividade do professor contribuem para essa deficiência.  

Uma pesquisa em forma de questionário foi realizada entre os dias 13 e 24 de 

outubro na Escola Estadual Sagrada Família no bairro Shangri-lá em Londrina/PR. 



 4 

As entrevistas foram feitas com 21 alunos do ensino médico, entre 17 – 20 anos 

e 10 professores de diversas matérias, a proposta dessa pesquisa surgiu como parte das 

discussões das aulas de licenciatura de sociologia.  

A partir de características próprias fornecidas pelos entrevistados foi possível 

verificar os motivos relacionados a fatores atitudinais em sala de aula. 

Com o primeiro questionário pode-se traçar o perfil do aluno abrangendo idade, 

composição familiar, gosto musical, trabalho e hábito de leitura.  Alguns dos quais serão 

apontados conforme critérios de relevância. Outro grupo de perguntas investigou as 

considerações sobre a escola, educação (aulas) e comportamento (em forma de auto-

avaliação). 

E por último, questões que foram aplicadas aos docentes a fim de identificar a 

visão dos mesmos sobre o ensino e sobre os estudantes.  

 

Resultados e discussão 

 

Com relação ao perfil dos jovens, os resultados apresentaram as seguintes 

informações: 62% são trabalhadores e 38% não; 51% moram com os pais, 31% moram 

somente com a mãe e 6% moram com outros membros da família (avós, sogra e somente pai). 

É possível perceber que embora não seja a maioria, grande parte não tem a presença da figura 

paterna em casa. 

Um outro fator preocupante é o fato de 50% não terem o hábito de leitura.    

Com relação à escola e ao ensino, os dados coletados apresentaram os seguintes 

resultados: 
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Consideram a escola um lugar interessante

71%

29%

Sim

Não

 

 

Dos alunos entrevistados 71% consideram a escola um lugar interessante e 

29% disseram que não, que não gostam de ir à escola. 
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Aulas cansativas pouco dinâmicas A existencia de algumas disciplinas teóricas 

 

Dos que responderam de forma negativa justificaram que as aulas são 

cansativas e pouco dinâmicas (66,6%) e devido à existência de algumas disciplinas muito 

teóricas (33,3%).  
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Um dado interessante é que mesmo o que responderam que sim, que a 

escola é um lugar interessante, com maior freqüência das respostas justificaram com a 

seguinte afirmativa: “Estudar é chato, mas sei que é muito importante para a minha vida”. 

 

Sobre a escola:

30%

37%

15%

6%

3%

3% 6%

É importante na questão do
aprendizado

Estudar é chato, mas eu sei que é
mto impor

Ajuda na formação de bons
cidadãos

Ajuda na formação de valores
morais

Ajuda no convívio com a família

É apenas obrigatóra

Lugar para encontrar os amigos

 

 

É importante ressaltar que quando questionados sobre o significado da 

educação escolar para a vida, todos, sem exceção de nenhum um aluno, associaram a escola a 

um futuro melhor e à um bom emprego. 

 
“Venho à escola para aprender e garantir meu futuro profissional”. (Aluno A) 
 “Ter um futuro decente”. (Aluno B) 
 
“Para ser alguém na vida, porque é importante temos o estudo para             termos 
uma boa profissão”. (Aluno C) 
 
“Para aprender e ter um futuro melhor”. (Aluno D) 
 
“Para acumular conhecimento, com a intenção de no futuro ter um emprego bom e 
uma vida estável.”. (Aluno E) 

 
Os jovens demonstram saber do valor do ensino, 41% disseram saber da 

importância do estudo, e 23% disseram ter aprendido em casa, que precisa valorizar a 

oportunidade que está tendo de estudar, outros 30% não opinaram. 

Porém os professores discordam totalmente. Para eles embora o aluno pense 

saber, não consegue refletir sobre o futuro, não tem total consciência acerca da verdadeira 

importância e uma prova disso é o descomprometimento que têm com a educação.  
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“Os jovens pensam somente no aqui e no agora”. (Docente A) 
 
“Você não vê progresso nenhum. Nada. Não vê sucesso. Cansa! Pois os alunos não 
correspondem” (Docente B) 
 
“A falta de interesse e comprometimento nos impossibilita de trabalhar de maneira 
adequada e satisfatória”. (Docente C) 
 
“Hoje eu estava lá, toda empolgada, muito motivada, dando aula, e quando olho para 
um lado, vejo um aluno dormindo, quando olho pro outro encostado na parede , 
quase que dormindo, aí pensei ah! Não, realmente, não dá”. (Docente D) 
 

 

Quando questionados com relação ao comportamento foram obtidas as 

seguintes respostas:  

Auto-avaliação dos alunos
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Interessado e
disciplinado

Desinteressado
quando não gosto da
matéria ou professor

Desinteressado,
mas disciplinado

Indisciplinado, mas
interessado

 

 

Embora muitos se consideraram como interessados e disciplinados, é 

possível perceber o alto índice de indisciplina mencionado. É curioso notar como eles 

assumem ter essa postura e em grande parte, atribuem à falta de dinamismo das aulas. 

Não se pretende aqui culpar o professor, de maneira alguma, porém não se 

deve esquecer que este tenha grandes responsabilidades. E quando questionados sobre o 

comportamento dos alunos, percebe-se um grande problema: 7, dos 8 interrogados avaliaram 

a (in)disciplina e o (des)interesse dos alunos como fator preponderante para a desmotivação,  

e ainda revelaram uma grande frustração com relação à educação no momento atual, e em 

razão disto, aplicaram a dificuldade quanto à criatividade no trabalho docente.  
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São poucos os que utilizam variados recursos pedagógicos, os estilos de 

aulas mais mencionados foram aula expositiva e leitura de textos. 

 

Maior dificuldade quanto à criatividade

23%

8%

61%

8%

Falta de tempo para o
planejamento das aulas

Medo dos alunos
(agressividade; violência)

Frustração ou desânimo com a
situação atual da educação

Dificuldade de entender a
dinâmica das gerações mais
novas

 

 

Todos associaram a indisciplina com a convivência familiar, isto é, devido à 

falta de incentivo e de exemplo pelos adultos de referência (pai, mãe, irmãos mais velhos, 

etc.). Apontaram a causa como a falta de limites em casa e deram ênfase ao fato de que os 

pais delegam à escola em proporções cada vez maiores, parte de suas responsabilidades 

educativas. Muitas vezes o jovem indisciplinado tem a “aprovação” ou a “cobertura” dos pais. 

Não há dúvidas de que a estrutura familiar neste aspecto mudou muito nos últimos anos. Há 

algum tempo atrás havia maior rigidez na forma de educar, enquanto hoje se dá cada vez mais 

uma abertura incoerente. 

Também conferiram culpa ao sistema educacional pela forma de atuação 

referente à “imposição” da aprovação e outras intervenções que retiram do professor a 

capacidade de atuar de forma plena e dificultam o exercício de sua função. 

Chama-se a atenção para o fato de que as respostas foram bem semelhantes, 

bem como os itens pontuados. Com exceção sempre de um ou dois professores.  

 

 

Considerações finais 

 

Não se pretendeu através deste trabalho chegar a uma verdade absoluta, nem 

tão pouco esgotar perguntas ou respostas a respeito deste assunto, mas contribuir para que se 
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faça uma reflexão posteriormente mais profunda a fim de promover possíveis mudanças. Há 

muitos aspectos que servem de parâmetro para se entender o atual momento da escola e seus 

problemas. 

Através desta pesquisa pôde-se concluir que o comportamento 

indisciplinado dos alunos constitui um grande impasse para escolas e para os professores, de 

um lado são muitas as críticas à qualidade do ensino e de outro se atribui basicamente a razão 

à falta de limites na família. Disciplina tem tanto a ver com a família quanto com a escola, e o 

que se constata é que há sim, uma conexão entre indisciplina e aulas uniformes/monótonas, 

que por sua vez, ao olhar dos jovens, se tornam desinteressantes. Uma forma de ensino que 

não atende às expectativas dos alunos. 

E isso tem gerado frustrações em ambas as partes, que muitas vezes se 

expressam nessa relação aluno-professor tão desgastante e conflituosa que é possível 

presenciar.  

Nas falas fica explícito, embora tentem disfarçá-las, a falta de perspectiva e 

de esperança de ambos os lados. 

Estes resultados trazem à tona a necessidade da discussão de novas 

metodologias de ensino, reformas no conteúdo, e reavaliações das relações interpessoais, com 

o objetivo de transformar essa realidade, que além de necessária, é válida, ainda que lenta e 

gradual e que exige investimentos. Reforça-se a questão de que é necessário ter muita 

paciência, pois é um processo demasiadamente demorado, que não vai ser modificado de uma 

hora para outra. É preciso ter consciência para não permanecer no estado de desânimo. Ao 

docente a motivação é a condição necessária para o exercício da criatividade, para criar um 

ambiente capaz de produzir estímulos.  

Antes a educação tinha um único objetivo: o de instruir. Com o passar do 

tempo esse ambiente tão complexo que é a escola, além de sua função “principal”, passou 

adquirir ainda, inúmeros ideais: como de instaurar a aprendizagem da convivência social, a de 

formar seres “pensantes”, capazes de adquirirem uma autonomia intelectual e aptos para 

julgar e criar soluções para os problemas inerentes à sua realidade social. Ideal este, que com 

tantos obstáculos, está fadado a permanecer assim, como um ideal. 
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