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A RELAÇÃO PROFESSOR E 

ALUNO 

A relação professor e aluno sempre foi um 

tema de debate nas instituições de ensino. Nas 

práticas escolares o que se observa é que, por não 

se dar a devida importância à temática, muitas 

ações desenvolvidas no âmbito escolar acabam por 

fracassar, afetando o aprendizado dos alunos, a 

imagem que esses criam com respeito aos 

professores e vice-versa. Nesse sentido, têm-se 

como principais responsáveis não somente os 

professores, representados pela figura da pessoa 

que detém o conhecimento e tem a 

responsabilidade de repassá-lo, mas também os 

alunos. Dessa forma, hoje, mais do que nunca, vem 

se discutindo bastante quais os caminhos mais 

adequados para se garantir uma saudável relação 

professor e aluno. 

 O processo de aprendizagem é árduo e 

requer dedicação e paciência. Com o 

desenvolvimento acelerado da tecnologia e sua 

facilidade de acesso nota-se um novo modo de agir 

e relacionar da sociedade, acostumada ao acesso 

fácil de informação, de qualquer variedade, a todo 

instante. Dessa forma, um novo modo instantâneo 

como as informações chegam e como as pessoas 

se relacionam, por meio das redes sociais, se 

contrapõe com o método universitário tradicional 

de aprendizagem ao requerer dedicação, tempo e 

esforço. Fato este, que, em muitos casos, resulta 

no desinteresse do aluno em se dedicar e buscar o 

conhecimento verdadeiro, que está muito além 

daquele absorvido apenas em sala de aula. 

 Ao chegar na universidade o estudante se 

depara com um novo mundo ao lidar com grandes 

responsabilidades e escolhas. Dessa forma, saber 

conciliar a dedicação aos estudos com a dedicação 

ao lazer torna-se desafiador, na medida em que 

requer total responsabilidade e gera 

consequências em suas decisões. Tais 

consequências aparecem com o desempenho do 

estudante na universidade e, em muitos casos, o 

resultado são reprovações acumuladas e a 

universidade promovendo ações para mudar a sua 

forma de agir e pensar. 

 O interesse dos alunos é o fator que 

impulsiona a aprendizagem e estabelece as 

condições nas quais ela ocorre. A atividade do 

professor está em conquistar o interesse do aluno 

por meio da sua didática e criatividade em repassar 

o seu conhecimento, despertando a vontade do 

aluno em aprender, em se sentir à vontade para 

fazer questionamentos e tirar suas dúvidas, em 

aprofundar na área na busca por projetos e 

iniciação científica, e não apenas em ser aprovado 

na disciplina. Pesquisas apontam que o interesse e 

o prazer em aprender diminuem 

consideravelmente à medida que se avançam os 

anos escolares/universitários. É natural ouvir de 

pessoas que se encontram na fase final do curso o 

seu desinteresse em assistir aulas, principalmente 

aquelas que são rotuladas como padrão. Nesse 

sentido, Bzuneck (2001) diz que: “A motivação 

tornou-se um problema de ponta em educação, 

pela simples constatação de que, em paridade de 

outras condições, sua ausência representa queda 

de investimento pessoal de qualidade nas tarefas 

de aprendizagem. Alunos desmotivados estudam 

muito pouco ou nada e, consequentemente, 

aprendem muito pouco. ” 
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 Segundo a Pesquisa Internacional sobre 

Ensino e Aprendizagem, cerca de 50% dos 

professores brasileiros não possuem formação 

didática para todas as áreas que ensinam e 4 em 

cada 10 destes não tiveram formação para a 

prática de sala de aula. A falta de didática dos 

professores universitários é uma das maiores 

queixas dos alunos de graduação do país. Este é um 

dos motivos que mais gera descontentamento dos 

alunos quanto ao curso, o que acaba provocando a 

desmotivação para os estudos.  

Alguns especialistas relatam que “Didática 

não se ensina, se tem”. Contudo, seria mesmo que 

nem todos tem o dom de dar aula ou existe uma 

falha na preparação dos profissionais da educação 

enquanto estes ainda estão se preparando para 

serem futuros professores? 

Para piorar, o modelo pelo qual os próprios 

professores aprenderam e que muitos repetem há 

décadas está se deparando com uma sociedade 

tecnológica. A sociedade não precisa mais de 

alguém que traga a informação, mas do mestre que 

ensine a pensar, a resolver problemas, a produzir 

conhecimento, ou seja, o apresentador de 

informações vai desaparecer, mas o educador, que 

vai além delas, será cada vez mais necessário. 

Existem ferramentas eficazes que, ao 

mesmo tempo que facilitem a aprendizagem, 

tornem o processo mais dinâmico, interessante e 

cada vez mais integrado? A fragmentação do 

conhecimento, principalmente na prática do 

ensino de engenharia, pode também ser encarada 

como um dos fatores determinantes para a 

desmotivação dos alunos. Isso porque o 

conhecimento tradicionalmente difundido é 

baseado em um sistema taylorista, que visa a 

individualidade em detrimento da sistematização, 

muitas vezes, evidenciado em discentes com baixo 

conhecimento prático e não atualizados quanto às 

necessidades atuais do mercado de trabalho. 

 Afinal, quais os caminhos mais adequados 

para se garantir uma saudável relação professor e 

aluno?  

 

 


