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UM DIÁLOGO ENTRE A ÓTICA DOS DISCENTES E DOS DOCENTES NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA UMA RELAÇÃO DE MAIOR 

RESPEITO E APRENDIZAGEM 

 

 

1. RESUMO 

 

O desinteresse das novas gerações pelos estudos deve-se a um conjunto de 

fatores, que foram levantados nas pesquisas do Programa de Apoio à Iniciação 

Científica, da FAE Centro Universitário, Curitiba/PR, anos 2010/2011 e 2011/2012, 

como sendo a ausência afetiva dos pais (pela carga de trabalho), a desestruturação 

familiar, a falta de tempo e de limites, insegurança e descompromisso com relação a 

valores. A mesma pesquisa detectou, em relação aos docentes, que a desmotivação 

deve-se a falta de formação continuada, a fraca didática, ao uso de metodologias 

repetitivas, ao não controle da turma e a falta de apoio pedagógico das escolas. A 

escola precisa retomar sua função de instruir e educar, dando aos docentes 

condições de refletir e praticar sua profissão e aos discentes oportunidades de 

desenvolvimento de seu saber pensar, aprender a aprender, habilitando-os a 

participar, construir e a socializarem-se. Pretende-se com este estudo, realizar um 

diálogo entre os resultados dos trabalhos do PAIC 2010/2011 e do PAIC 2011/2012 

para apresentarmos algumas estratégias que possibilitem uma melhor relação entre 

docentes e discentes na sala de aula, ocorrendo um melhor desempenho da 

aprendizagem. Para tanto, estudaremos os porquês da indisciplina dos alunos e a 

desmotivação dos professores,  já que foram esses os resultados das pesquisas 

anteriores, buscando compreender suas inter-relações. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A docência vem sendo desvalorizada nas últimas décadas. Há desunião e 

pessimismo na classe dos professores, em suas escolas, bem como nos 

movimentos reivindicatórios que beneficiam a classe. Fazer a gestão de uma sala de 

aula é um desafio para o processo de ensino-aprendizagem.  
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A indisciplina, pela falta de limites e valores, tomou conta dos alunos, 

tornando complexos os problemas relacionados à educação. Em contrapartida, os 

alunos reclamam da falta de didática, de aulas motivadoras e inovadoras por parte 

dos professores, criticando seus desempenhos.   

Alcançar, por meio de estudos e pesquisas, a melhoria da qualidade da 

educação nas escolas, transformando a relação entre professor e aluno por meio de 

uma parceria significativa para que a aprendizagem seja real e efetiva.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é realizar um diálogo entre a relação: professor, aluno e 

aprendizagem, demonstrando algumas estratégias de ação que contribuam para o 

bom andamento do processo ensino e aprendizagem. 

Para isso, deverão ser alcançados os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar os problemas que levam à indisciplina dos alunos; 

• Desenvolver um estudo sobre a formação dos docentes e da formação 

continuada; 

• Selecionar algumas estratégias pedagógicas para elevar as relações entre 

os professores e os alunos na busca por uma educação com 

sensibilidade, afetividade e compromisso social. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa e a revisão bibliográfica dos trabalhos realizados anteriormente, 

PAIC 2010/2011 e PAIC 2011/12, foram utilizadas como método para atingir os 

objetivos específicos do tema estudado.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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5.1 INDISCIPLINA 

 

Tania Zagury afirma que é preciso rever com urgência a questão da 

autoridade e dos limites dentro do contexto família/escola, sem o que dificilmente 

poderemos alcançar a qualidade na educação. 

A indisciplina ocorre quando não há controle da turma, diálogo, civilidade, 

desenvolvimento da moral e da educação e, principalmente, do respeito mútuo.  

A indisciplina não é um simples ato momentâneo de contrariedade do 

aluno, e sim um conjunto de valores que, com o tempo, foram se perdendo no 

dia a dia do ambiente escolar. 

 

5.2 MOTIVAÇÃO 

 

Apurou-se que a falta de motivação dos discentes se deve à falta de 

motivação dos docentes. As razões dessa “desmotivação” são várias: dificuldade em 

manter-se atualizado em suas disciplinas, falta de recursos financeiros, 

desvalorização da figura do professor, falta de credibilidade do professor em relação 

às mudanças do mundo, medo de mudanças etc. 

Fala-se muito em formação continuada, em competência de aprender a 

aprender, domínio de linguagem, saber usar os meios de comunicação tecnológicos 

e cultura geral, mas antes de tudo é necessário resgatar a profissionalidade do 

professor, reconfigurar as características de sua profissão, fortalecer as lutas 

sindicais por melhores salários para que essa formação ganhe credibilidade 

(LIBÂNEO, 2010). 

 

5.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A formação de professores, principalmente do professor básico, das séries 

iniciais até o ensino médio, é decisiva para a construção do conhecimento e 

desenvolvimento humano. Mas, para que isso ocorra, é necessário competência ao 

motivar a formação do cidadão. Com a crise na educação, fica apenas a frustração 

de muitos pais pelo não aproveitamento escolar de seus filhos.  
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A escola deve ser responsável pela formação do cidadão para a vida, com 

um justo conhecimento por parte do aluno de que é possível não ser ignorante, de 

que é possível não ser excluído de um mundo também seu. Essa deve ser a missão 

da escola, lutar para que a formação de seus professores não seja apenas da 

reprodução, mas sim da educação de inovação. É necessário verificar em que parte, 

nesse caminho, houve uma perda do entusiasmo com a profissão.  

 

5.4 O QUE É SER PROFESSOR? 

  

A LDB nº 9.394/96 mostra item a item a formação docente ou os atributos 

necessários, em termos de ensino, mas não fala em nenhum momento da vocação, 

tão importante para formar um profissional competente. Formam-se muitos 

professores a cada ano e, ao mesmo tempo, percebem-se outros tantos 

desanimados com a profissão.  

Ao formar-se, um candidato a docente tem pouca experiência. O que ele viu 

nos estágios supervisionados não é suficiente para lhe dar segurança. Ele teve uma 

noção de como professores mais experientes lidam com uma turma de alunos (às 

vezes, sem sucesso). O que é necessário então para que o início de sua carreira 

como docente dê certo? É preciso paciência e boa vontade em acertar. Parte-se da 

premissa de que as crianças têm um tempo certo no seu desenvolvimento cognitivo, 

e a paciência ajuda a entender como o processo ocorrerá. Também é necessário 

estudo, domínio de seu conteúdo. Um bom professor está sempre por dentro do que 

acontece de novo nas tecnologias, porque esta é uma de suas principais aliadas em 

sala de aula e em novas formas de propor uma aula.  

A escolha profissional exige compromisso e dedicação e, como muitos 

aspiram segurança, estabilidade financeira, mais tempo livre para a família, para 

fazer atividades físicas e viajar, acabam se frustrando.  

Entende-se que a educação é um dos fatores prioritários para o 

desenvolvimento do país, assim, o professor é o elemento-chave para que isso 

ocorra. É ele quem conhece o dia a dia na sala de aula, quem convive com o aluno 

esforçado ou indisciplinado e quem lida diretamente com os reflexos da violência e 

da desigualdade.  
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5.5 CURSO DE PEDAGOGIA – FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PASSADO, 

PRESENTE E FUTURO 

 

Segundo Emilia Freitas de Lima, em Formação de professores: passado, 

presente e futuro, de autoria de Lizete Shizue Bomura Maciel e Alexandre Shigunov 

Neto (2004), o curso de Pedagogia no Brasil possuiu três fases: 

• Primeira fase: início em 1939, na Faculdade de Filosofia, da 

Universidade do Brasil, até a Lei nº 5.540 (BRASIL, 1968), conhecida 

como “Reforma Universitária”; 

• Segunda fase: Lei nº 5.540 até a LDB, instituída pela Lei nº 9.394 

(BRASIL, 1996); 

• Terceira fase: LDB 9.394/96 até os dias atuais. 

A primeira fase durou três anos. Formava-se o bacharel e, com mais um 

ano, o licenciado. Ao currículo foram incluídos estudos de didática, no grupo de 

disciplinas que compunham o curso de bacharelado. A formação era teórica, com 

base em princípios da racionalidade técnica e no conceito a ela subjacente. 

Na segunda fase, o curso passa a ser regulamentado pelo Parecer nº 252 

(BRASIL, 1969) e pela Resolução nº 2 (BRASIL, 1969). As habilitações profissionais 

foram instituídas tornando os alunos “especialistas”, fragmentando-se a realidade 

escolar segundo as funções a serem desempenhadas: docência, administração, 

supervisão, orientação educacional, inspeção escolar, entre outras.  

Em ambas as fases, o domínio dos conteúdos das disciplinas e a técnica 

para sua transmissão eram a base para a formação dos professores.      

Com a terceira fase – LDB 9.394/96 –, altera-se a visão do ensino como 

nocional e imutável pela visão do ser humano como responsável pela construção do 

conhecimento. Ao interagir com o ambiente, o professor lida com o conhecimento 

em construção e analisa a educação como um compromisso político.  

 

5.6 COMPETÊNCIAS 

 

Os professores possuem competências profissionais formadas pelo conjunto 

de conhecimentos, savoir-faire e posturas, ações e atitudes necessárias para o 

exercício da profissão docente. 
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Juntamente às competências, os professores possuem saberes que são 

também desenvolvidos na prática profissional.  

A formação do professor precisa ter como base o planejamento do currículo, 

de atividades relacionadas a situações do seu cotidiano, a criação de estratégias 

para a resolução de problemas e a convivência para as mudanças. 

A docência só será completa e terá seu reconhecimento a partir do momento 

em que se tornar uma experiência coletiva. Essa formação permanente do 

professorado não deve ser apenas uma atualização em diversas áreas, mas sim 

uma descoberta de como agir ao elaborar projetos de trabalho para uma ação 

educativa eficaz. 

  

5.7 FUNÇÃO DA ESCOLA 

  

A escola é um instrumento de e para a formação íntegra dos seus alunos, 

portanto, instrução e educação sendo repassadas conjuntamente. 

Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da autonomia (2001), afirma que “[...] 

transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o 

que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formativo”. 

Unindo-se em vivência comunitária com seus alunos, professores e 

colaboradores, a escola, com certeza, colherá bons frutos em seu papel de 

importância na educação. Educação, tanto de uma criança como de qualquer 

pessoa, é uma atividade social a ser realizada por uma comunidade. Escola como 

comunidade. Escola tornando-se um local para as pessoas conviverem e 

aprenderem a viver em grupo de forma independente, mas ligados por objetivos e 

ideais comuns. 

 

5.8 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Atualizar-se é a chave para o sucesso da docência. Com as novas 

mudanças na sociedade e no mundo globalizado, é imprescindível a atualização do 

professor frente às vivências em sala de aula. O intercâmbio do conhecimento 
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científico com os novos significados da comunicação, novas tecnologias e situações-

problema são fontes de novos descobrimentos.  

Além de atualizar-se, o docente leva em conta a transformação da 

educação. As competências e habilidades transformaram-se, e o trabalho do 

professor extrapolou a sala de aula.  

Juntamente a essa formação continuada, o trabalho com a 

interdisciplinaridade resulta em novos ganhos aos professores, aos alunos e à 

escola como um todo.Para a maioria dos autores citados neste trabalho, a 

especificidade da profissão docente está no conhecimento pedagógico, que é 

construído e reconstruído  na vivência da docência do professor entre a teoria e a 

prática. Ideal seria que se estabelecesse a interação entre os próprios professores 

na prática de sua profissão.  

 

5.9 ESTRATÉGIAS 

 

É necessário o uso de estratégias que levem o docente a um resultado 

favorável à aprendizagem do aluno. Uma estratégia interessante, mas que na 

realidade não ocorre como citada nos livros, é a prática de estágio em campo.  

 Segundo a LDB 9.394/96 e a Resolução CNE/P2/2002, o Estágio 

supervisionado é o momento em que a relação professor/aluno e toda a teoria da 

área de Pedagogia podem ser aprimoradas. Seu objetivo é colocar o futuro 

professor em contato com as práticas adotadas pelo mercado de trabalho; 

oportunidades de aplicar as teorias estudadas em sala de aula; consolidar a 

experiência e o desempenho profissional; oferecer oportunidades de executar 

tarefas relacionadas à área de interesse; complementar a formação do aluno 

desenvolvendo as habilidades relacionadas, direta ou indiretamente, com o campo 

de atuação profissional. Para que isto aconteça,o estágio necessita de uma 

orientação dada pelo professor regente, levando o estagiário a embasar a teoria 

aprendida, efetivando, assim, sua práxis.  

Outra estratégia é moldar-se como exemplo ao seu aluno, resgatando o 

prazer em ensinar e em aprender. Desenvolver-se baseado numa prática reflexiva 

competente aliada a uma formação continuada é o principal passo para sua 

mudança de práxis. 
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 Verifica-se que nada se alterará nessa situação de conflito entre discentes e 

docentes se ambos não se empenharem em encontrar maneiras de boa 

convivência. 

Aos discentes cabe o esforço para observar que escola é parte importante 

na formação e transformação de seu universo cognitivo. Estudantes têm seus 

direitos e deveres ao ingressarem em uma instituição.  O respeito a si mesmo e aos 

outros; a prática de sua integridade pessoal, acadêmica e profissional, ele aprende 

desde a escola básica levando até a universidade. Em contrapartida, devem ter um 

tratamento justo e igualitário por parte da escola ou universidade e de seus 

professores; acesso ao conhecimento e a recursos de aprendizagem existentes na 

escola; assistência e orientação de seus professores; devem ser desafiados por 

seus mestres em vista do desenvolvimento de seu potencial cognitivo, pragmático, 

afetivo, social e espiritual (JULIATTO, 2010). 

Docência é vocação, é um estado de espírito. Doar-se a alguém que 

necessita de uma mão que o guie, que o leve a crescer como indivíduo social. 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Constatou-se que falta um olhar de atenção de um para com o outro. Olhar 

esse que detecte dificuldades, saberes, semelhanças e diferenças. Falta diálogo, 

que deve ser utilizado como forma de entendimento entre as duas partes, para que 

superem as dificuldades existentes em sala de aula. Docentes e discentes precisam 

aprender a conviver com seus medos e incertezas, utilizando estratégias 

diferenciadas como aliadas para a melhoria da aprendizagem. 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar o diálogo entre a indisciplina dos alunos e a falta de motivação 

dos professores, deparamo-nos com a seguinte situação: a educação é 
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constantemente renovável, e, para que docentes e discentes se entendam em sala 

de aula, é preciso que ambos tenham a mesma disposição em mudar. Essa 

mudança exige consciência e compromisso coletivo, não apenas no sentido 

cognitivo, mas também no afetivo. Docentes experientes e futuros docentes 

precisam entender que ensinar não é apenas impor suas ideias e metodologias em 

sala de aula. É mais que isso.  É levar o aluno a descobrir-se, aprender a ser alguém 

melhor, é mediar a sua aprendizagem com a sua experiência e dedicação. 

 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 5540/68. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5540.htm>. Acesso em 18 fev. 2013. 

 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9394/96. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9394.htm>. Acesso em: 21 maio 2013. 

 

______. Ministério da Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso 
em: 06 jun. 2013.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra. 2001.  

 

IVOLELA, Milene; LOZZA, Silvia Iuan. Formação de professores para uma 
relação de maior respeito e aprendizagem. Programa de Apoio à Iniciação 
Científica (PAIC) 2010/2011. Núcleo de Pesquisa Acadêmica. FAE Centro 
Universitário. 
 

JULIATTO, Clemente Ivo. Parceiros educadores: estudantes, professores, 
colaboradores e dirigentes. Curitiba: Champagnat, 2010. p. 46; 48; 197. 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

10 
 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, adeus professora? Novas exigências 
educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 2010. p. 12-69. 

 

MACIEL, Lizete Shizue Bomura; NETO, Alexandre Shigunov (Org.). Formação de 
professores: passado, presente e futuro. São Paulo: Cortez, 2004. p. 15. 

 

NASCIMENTO, Maria Amélia Marçal Antonio do; LOZZA, Silvia Iuan. A ótica dos 
discentes na formação de professores para uma relação de maior respeito e 
aprendizagem. Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC) 2011/2012. Núcleo 
de Pesquisa Acadêmica. FAE Centro Universitário. 

  

ZAGURY, Tania. Disciplina e indisciplina – Causas, consequências e 
perspectivas. 2007. Disponível em: 
<http://www.taniazagury.com.br/artigos.asp?cdc=3132>. Acesso em: 04 dez. 2012. 

 
 


