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Artigos Onginais

RELACIONAMENTO PROFESSOR-ALUNO NA GRADUA(,;AO DE ENFERMAGEM:
VISAO DO OISCENTE

TFACHER-STUDENT RELATIONSllIP IN TIlE NURSING GRADUATION:
STUDENTS ' PERCEPTION

RELACIÓN ENTRE PROFESOR Y ALUlIfNO EN LA GRADUACIÓN DE
ENFERMER ÍA: PUNTO DE VISTA DEL ESTUDIANTE

AUN A UE ARAújO SILI'AI

K \ RENINE M ARIA 1I0 l.ANllA C.\\ALCANTE2

t ORENA B.\RBOH XI.\IE~ES3

Esle estudoleve comoobjetito identificar os contportamentos e atitudesque[acilitaram e Os que prejudicaram a relaráu
professor-alnno expertenciada l/O curso de gradl/aFio em Enfermagem na percepr(io do discente. Aplicamos 1111/

questioniirio a 16 alul/OS de 111110 unirersidade pública do Estado do Ceard. O diálogo, a amizade, a flexihilidade e a
dtsponibilidade por parle dos docentes do curso foram citados como elementos que [atorecem a rela,áo professor
011/1/0.Já o autoritarismo, intransigéncia efalla dej/exibilidade[oram mencionados COIIIO prejudiciaispara esta relaráo.
Assim, podemos perceber o quanto é relerante que educadores e educandos estejam comprometidos na construcüo de
um relacionamento que uise rI melboria do processo ensino-aprentlizagem.

UlIO ITER.\IOS: Ensino; Enfermagem; Re1a, ao professor-aluno.

Ibis studyaimed al identifying tbe bebatnor 0/1(1 attitudes tbat[acilitated 0/1(1 tbe al/es tbat dml/aged tbe teacber-student
relntionsbip experienced in o Nursing nndograduate program,from tbe students' point ufrieu: Iré apptted a questiannaire lo
sixteen students ofa pl/b/ic unirersity in tbe state ofCeard. Dialogue, friendshtp, flextbtltty 0/1(1readiness 01/ tbe part oftbe
teacbers oftbeprogram Il'ere mentioned asfactors tbatfaror tbe teacber-stndent relationship. Autboritarianism, iutransigeuce
andlockofj/exibili(J' uere meutionedasprejudicial to Ibis relationsbip. I1J11s, l/V! can noticebOI/' relerant iI isfor teacbers aI,,1
students lo be committed lo tbe construction ofa relationsbip tbat pursues tbe enbancement oftbe leacbil/g-Ieamil/g process.

KEY WORDS: Teaching; Nursing; Tencher-student relatíonship.

la finatidad de este estudio[ue la de identificar los campal/el/les y las actitudes que así como facilitaron también
perjudicaron la relacion oiridaentre profesor)'alumno durante el curso degradl/aciól/ de Enfermeria, segtíl/ elpunto de
10/.1'10 de lospropios alnmnos. Realizamos IlIIa encuesta COI/ 16all/ml/os de una Unitersidad Pública delEstado de Ceard. El
diálogo, la amistad, laj/e.ribilidady la disponibilidad de losdocentes delcursofueron citados comoelementos que[aiorecen
la relaciánprofesor-alumno. Miel/Iras que el autoritarismo, la intransigenctay lafalla dej/exibilidadji /eral/ mencionados
comoperyiuliciales para esta re/ación. Así. podemospercibircomo es importante que exista UI1 compromiso por parle de
educadores y alumnos para crear una relacion que mejore el proceso de enseñanza - aprendiraje.

PAL\RR.\S CL\VES: Enseñanza; Enfermería; Relación profesor-alum no.
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INTRODU~AO

Aeducacáo é a base para a forrnacáo da cidadania,
sendo o principal instrumento para a construcño da
humanízacáo. logo, a Universidade pode ser considerada
como um doscaminhos paraa formacáodo indivíduo, pro
piciando nao só sua proflsslonalizacáo, como também a
conscíentízaeío acerca da realídade da vida humana. As

sím, o objetivo daeducacáo é orientar o homem emtodos
os aspectos, tanto pessoal como profissional J.

Portante, é necessário que no processo educativo
ocorra urna p:u·ticipa ~ao mútua deeducadores eeducandos,
como compromisso de formarprofíssionaís mais compe
tentes e compromissados com a real conjuntura social e
políticadopaís,visandoum cuidadodequalídadequeatenda
as reals nccessídades da populacño. Sendo assim, deve-se
ressaltar a ün ponáncíadasescolase dos educadores refle
tírern sobreasposícóes pedagógicasque levam 11formacáo
do profíssíonal de Enfermagem, com o íntuíto de consoli

dar urn proflssíonal cada vez maís crítico e consciente do
seu papel social 2.

Para diversos auto res, a graduacáo tern ínflu éncía

direta nadetcrmínacáodo perfil profissionaldo aluno, pelo
que o professor deve refletirsobre o seu papel, inovando,
proporcionando rnudancas na estrutura atual.

Dentreosdiversos papéisdesenvolv ídos nnprocesso
ensino-aprendizagem, docentes e alunos precisam mutua
mente assumir o compromisso e a responsabilidade da
construcáo doconhccimento para a formacáode profiss ío
nais de Enfermagern competentes e capacitados paracui
dar de pessoas. logo, a relacáo professor-aluno pode ser
considerada como um dos elementos essenciaís parao pro
cesso educacional, proporcionando, desta forma, urna
interacáo satisfatóriaque vise o aprendizado do aluno, su
perando 'L~ divergencias que possam ocorrer no cotidiano
deste. Entretanto, podem ocorrer sltuacñes confl ítuosas
entre educador e educando, passível de implicar ern urna
relacáo inadequada repercutíndo em prejuízos paraossu
jeitos doprocessoensino-aprendizagem.

Sabemos que tradicionalmenteo aluno é visto como
meroespectador, situa~ao na qual nño pode expressar suas
idéias e muítomenos desenvolver scu pensamento crít ico".

Épreciso que se construa um currículo que vise um perfil
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profíssíonal que desenvolva aquisicáo de habilidades que
favorecam aconvivencia humana, descnvolvendo eajudan
doo indivíduo a falar, a escrever, a comunicar-se, a apren
der,asercídadáo, a buscarconsenso naquilo queé essencíal
avida humana 4.

Oprofessor, entáo, deve procurar tratar os seusalu
nos como seres humanos, diferentesentre si, com diferentes
histórias, que tem um conhecimento prév ío, a fim deque o
processo ensíno-aprendízagern se complete com sucesso ;,
buscando uma abordagem centrada noaluno, queo leva ase
perceber como um ser atívo ecapazdeestabelecer seus pró
prios objetivos, direcionando scupróprio aprendízado, maí
or autonomía e autoconflanca, o queo ajuda na tomada de
decísóes acercado seu futuro proflssíonal s ,

Sendo assím, o aluno precisa participar atívamente
do seu aprendizado, sendo capaz de discutir suas idéias e
oplníñes, na construcño coletiva do conhecírnemo e na for
rnacño de urna consciencia critica e reflcxíva. Por ísso, o
modo como ocorrem 'L~ relacóes entre educadores eeducan
dodeve ser compostaporhorizontalídade,diálogo, dinamis
mo e, a1ém de tudo, deve ser movida porrespeíto rec íproco.

Ao seavaliaremosdiscursos dos alunospode-se per
ceber que hádífí culdade nacomuntcacáocomo professor,
onde os a1unos queixam-se de unílateralidade e da forma
que as uvaliacóes sao desenvolv ídas, entretanto éstes nada
fazem para transformar essa sítuacáo, sendo submíssos e
passívos 7

Os professores tamb érn interiorizam um modelo de
"aluno ideal" , formulado com base em ínformacóes e in
terpretacñes deacorde com aexperienciadecadaum. Esse
fato acaba porcriar uma demasiada cobranca do professor
para com o a1uno, além de uma Iimita~ao da líbcrdade de
interaráo com o rnesrno s.

Entretanto, a afi rmativa inversa tamb érn é verdadeí

ra, poís os alunos uunb ém criam um modelode educador
queconsiderarn o mais adequado para atender 'L~ SU:L~ ex
pectatívas, determinando limites no comportamento do
rnesmo. Ecaso suasexpectativas sejarn frustradas, podem
ocasionar uma ruptura entre :L~ relacóes, causando conflí
tos e desestírnulos na aprendizagem.

O professor pode estahelecer um tratamento dife
renciado de acordo com suas expectativas sobre o rendí

mento do aluno. Expectativas positivas funcionam como
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estímulo paraum maíor ínteresse e melhorrendimento do

aluno. Alguns professores costumamdiferenciar :L~ expec
tativas entre alunos de urna mesma turma, resul tando ern
frustracáo para os que recebern expectatívas negatívas e
conseqílente desínteresse pela aula e pelo professor, sendo
necessario, entño, que o aluno tenha urna boa auto-estima
para que ele próprio sesínta capaz de aprender",

Reconhecendo que o curso de Enfermagem possuí

carga horária bastante extensa, consuruído de aulasprátí

case tcóricas, que requer urna maior dedica\ao e esforco
por partedosdocentes e díscentes na construcño de uma
relacáo efetíva e adequada que vise conseqüentemerue o
aprendizado na forrnacño de profissionais preparadospara
:L~ nccessídades do mercado, surgiu, entño, entre nós, o
seguinte queslionamento: quais sao os elementos que tem
favorecidoe dificultado a relacáo professor - aluno nocur
so degraduacáo emEnfermagem?

Considerandoquea relacño professor -aluno é fun

damental tamb ém parao aprendizado, reconhece-sea rele

vancia deste estudo pelo fato deste proporcionar subsídios
paraum maior conhecimentosobreo relacíonarnentopro
fessor-aluno na graduacño, com o intuíto de reflelirmos,
tanto docentes quanto discentes, na necessídade dedesen
volvermos estratégias que víabílízem a promocño de um

ambiente harm ónico parao ensino-aprendizagem detodos.
Sendo assírn, este estudo teve como objetivo iden

tificar os comportarnentos e atitudes que facilitaram e os
queprejudícaram a relacáo professor-aluno experienciada
no cursodegraduacño em Enfennagem na percepcío do
díscente.

METODOLOGIA

Paraa realiza\ao desta pesquisa optamos pelo estudo
do típodescnuvo, pois consiste ern descrever com exatídño
os fen ómenos e os fatos de urna determinada realidade que

sedeseja estudar. Podeser determinada pelanecessidadede
seexplorar uma sítuacío nao conhecida, procurando maío
res íníormacóesda realidade a partir da ídcntíñcacáo desua

caracterísuca, mudanca e/onsuarcgularidade 9.

Para tanto, desenvolvemos este estudo corn os
graduandos de Enfermagem doanode2003de uma uníver
sídade pública do Estado do Ceará, com a partíctpacño de
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16 alunos do S" semestre do curso de graduacáo em Enfer
magem, quese encontravam no estágio supervísíonadocm
saúde comunitária (área urbana) , pelo falo destes se en
contrarem no pemiltimo semestre e játercm tido a oportu
nidade de se relacionarem com todo o corpo docente
durante o transcorrer do curso. Vale ressaltar quea quantí
dade dossujeitos da pesquisa nao alteraasígniflc áncia dos
dados, seudoosmesmos satisfatóríosquandoh:í consisten
ciae convergencia dos depoímentos 9.

Mediante o esclarccimentodoobjetivo dapesquisa, os
ahmos aceítaram participar da mesma, assínando um termo
deconsentímento pós-íníormaeío, COIÚ0l111e a Resolucáo nO

196196doConselhoNacional deSaúde, sendo-lhesgarantidos
o anonimato, o sigilo, a liberdade de desistir da pesquisa, cm
qualquer momento, e o livre acesso aoconte üdo.

Para a coleta de dados foi aplicado aos alunos um
queslionário conlendo questóes abordando a caracteriza
~ao dos sujeitos, como idade, sexo, estado civil, semestre
atual, presenca ou nao de reprovacño , dernre outras. Al érn

dísso, o queslionário conlinha questñes abertas a fi m de
queos alunos díscorressern sobrea experiencia vívencíada
nagraduacáoquanto il relacáo professor-aluno, noquedíz
respeito aos comportamentos e alitudes quecontribuíram
e as que prejudicaram essa relacáo.

De acorde comas categorías pré-estabelecídas pelo
obietívo doestudo: Comportarnentos e atitudes que fa
vorecem a relacño professor-aluno e Cornportamen

tos e atitudes que prejudicam a relacño
professor-aluno; os resultados foram analisados ediscu
tídos a partir da literatura pertinente ao tema relaciona

mento professor-aluno.

APRESENTAl;AO E DlSCUSSAO DOS RESULTADOS

No que diz respeito acaractertzacño dossujeítos do

estudo, podemos constatar que dos 16altillos do S" semes
tre do curso de Enfermagemde urna de uma univcrsidade

pública do Estado doCear:í queparticiparam doestudo, 07
encontravam-secom 21 anosde idade, 07 com 22anos, 01
com 23e 01com 24anos, sendo todos solteíros e dosexo
feminino ,o queexpressa quea Enfermagemainda é predo
minantemente excrcida por mulheres, como resultado de
umaculturademul tos anos. Foi observado,aluda,queentre



osalunos doestudo, 14 nao tinham reprovacóes, e sornen
le 02 linham reprovacóes durante o curso.

COMI'OR1 ~\MENTOS E ATITUDES QUE

FAYORECEM A RELAI;ÁO I'ROFESSOR-AI.UNO

No esrudo podemos observar pelas respostas dos alu
nos que forarn in úrneras experiencias, quetíveram durame o
curso, que possibtlítarum urna boa relacáocom osdocentes,
contribulndo tanto para oseuprocesso deensíno-aprendíza

gem quanto para a sua Iorrnacáo profissional.

Ainteracáo entre professores e alunos nao pode ser
ignorada jáque as reíacóes humanas, mesmo com toda sua
complexídade, sao essenciaís na realízacáode construcócs e
rnudancas cm nível profíssional e componamental ".

Deacorde com estudos járealizados acerca depro
fessor ideal na concepcáodoaluno, exlstemduas cuegorl
asdecaracterísticasnecess árías: uma está relacionada com

a competencia do professor paraensínar e nutra dizrespeí
lo11 forma deo proíessor relacionar-se corn eles,ser coru

prcensível, ter disponíbilidade 11.

Muitos alunos do estudo consíderaram que no decor
rerdocurso degraduacáo, ocoleguísmo.aamtzade easimpa
tia por parte dos profesores foram elementos csscncíaís pam
o estabelecímento de uma boa rela~ao corn osmesmos.

Compreensño, amízade, profCSSOfCS que nos

dcixavam avontade, conversas (d úv ídas) extra

classe (Aluno 2).

Atüudes que favoreceram a parüclpacáo do alu

no; simpatía (Aluno 1).

Os comportamentos e atítudes relativas aos aspec

tos afetivos do relac íonamento professor-aluno, quando

negativamente orientadas, se constituí cm grande obsta

culo para o aprendízado do aluno, dificultando-o sobre

maneíra, ou até rnesrno inviabillzando a eficacia destc

processo s. Assim, o professor pode promover qualídade

nas relac óes Inrerpessoa ísatravésdediversas formas ,como

dedicar lempo acomuu ícacáo comos alu nos, manifestar

afeto e interesse, dar elogios sinceros e promover uma
i n te ra~ao prazerosa 1,.
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Para tanto, é necessario que os professores facarn
um redirecíonamentodasestratégías deensino-aprendiza
gern, víabílízando experiencias significativas aos seus alu
nos, com o íntuíto de promover a líberdade de pensar e
questíonar, possíbilítando o desenvolvírnento de acñes

lnteratívas humanas e solidárias, visando um espa~o que

contribua paraa suaautonomía e desenvolvírnentodo seu
potencial crítico e reflexivo IZ.

Portanto, a humildade, o respeito e a flexibilidade

fo ram comportamentos e ati tudes mencionadas pelos alu
nos doestudodurante suaexperiencia académicaquecon

tribuíram para o fo rtalecimento e o enriquecirnento do
relacíonamentoeducador e educando.

Flexibilidade, nao existía hierarqula professor

aluno, accssihilidade (Aluno 3).

Permitiam o acesso do aluno até ele, sern impo
si~ao de poder ou híerarquía, apenas com res
peito, humildade (... ) (Aluno 5).

Simpatía. humildade (Aluno 14).

Arelacáoprofessor-alunodeveser construida hasea

da no respeíto, na añrmacño da dígnídade do outro, na

atencáo, na cornun ícacño autentica e no acreditar no ou
tro!' . Entretanto , alguns professo res acreditam que o
dístanciamentohíerárquícoe a postura autoritariaIhes tra

morespeíto, todavía o rcspeitonao pode ser imposto esim
conquistado, e o rnelhor caminho para essa conquista é

através do diálogo l0.

Sendo assim, a capacídade de ouvir e decompreen
der os problemas e as dífículdades pessoais podem tomar
o relacíonamento entre professor e altillo maísagrnd ável ,

porísso a abertura aodiálogo e o tratarnento individualiza
doIorarn POSIUr:1S dosprofcssores que, segundo osalunos,
facilitaram o relacíonamento durante o curso.

Tratavam o a1uno de forma individualizada. Ex: es
crevum para nós nas correcües de trabalhos e
prevas, Provocavam díscussñes a respeito de re
masatuais, esl:II:UU abertos ao dí:ilogo (Aluno t6) .

Incentivos, críticas construuvas, chamavam pelo

nom c, indic:Ivam livros individualmente, disClI·

ti ndo sohre o cOllleúdo (Alu no 8).
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Mansidao, calmaria, comprcensáo, [ustica, usa
varn bastante o diálogo para chamaratencáo de
um aluno (Aluno 7) .

Compreensüo. diálogo, conñanca, tratavarn o
académtco como profissional (Aluno 11).

Podemos perceber nos relatos que a comunícacáo
pode ser um e10 muito forre entre aluno e professor. Ela é

urna das necessidades socíaís rnais importantes navida dos
sereshumanos, e através do diálogo é que ocorre a satísfa
~ao desta necessídade 7.

Outrasconduus dosdocentes quecontrihuíram po

sitivamente na relacáo professor-aluno segundo os partici
pantes do estudo for:un a dlsponibilidade, a acessibilídade
e o mcenuvo a panícípacáo destes no processo de ensíno
aprendízagem. Para queo aluno construa seu próprio co
nhccirnento, é preciso que o professor sejaum facilitador

e o estimule. Épor meio do trabalho conjunto, atrav és da
colaboracño, que os sujeitos atingem seus objetivos maís
adequadamente 14,1; .

Permiliam o acesso doaluno até ele (...) incen
tivavam a partícípatño do aluno (Aluno ;) .

Prolessores que nos ensínavum pacientemente

e nos estímulavam a buscar rnaís conhecimen

tos (Aluno 9) .

(...) tinham total dísponíbílidade para esclare
cer dúvidas (Aluno 4).

(...) dispostcño dos professores (Aluno t;) .

Faz-se necessario quenas atívídadcs de educacáo ga

rama-sea tntervcneío de todos os participantes envolvídos.
Essa íntervencío deve ocorrer noplaneiamcnto, naexecucáo

d:LS atividades e naavaliacño de todas asdecísóes pertinentes

a todo o processo. Devem-se buscar estrat égías enquanto

educadores que aumentem e estimulern a paruopacío dos
:t1unos(...), despertando a causacáo e naopela obrígacño 7.

Logo, o professorcompetenterefletcsuametodología e SU:L,

condutas cm aula a fi m de estar sempre rnelhorando sua

práücaeducativa de modo a motivar seusalunos a umamai-
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0 1' partícípacáo e consctentízacáo, tornando-se um agente
crítico modificador de sua realídade 10.16.

Aínda, os participantes do estudo citaram que o in

teresse do professo r pelo ensino, pela disciplina ministra
da e a conflanca que o mesmo deposita nos seus alunos,
promoveram urna boa parceria entre professor-aluno du
rante o curso de graduacño.

(...) unham interesse pela disciplina, gostavarn

de ensinar (Aluno 6) .

Interesse pelo que estava Iazendo, dedlcacáo e
amor (Aluno 10) .

A seguranca que éstes nos passararn para sen
ti rmos índependentes (Aluno 13) .

üernonstracño de confíanca no al uno durante
:LS aulas práucas (Aluno 4).

Para o processo de ensíno-aprendízagern faz-se im
portante queo professor procure planeiar e criarestratégí
as de ens íno que possíbíl ítern a lntegracáo do dísceme no

desenvolv ímento de umsenso ctítico, para quepossa eres
cer, assírn , naconsciencia, caniter, cidadanía e ser compe

tente naprofissáo 17. Sendo assírn ,o professor queconhece
a disciplina deforma profunda, dernonstra clareza cm suas
explícacóes, admite e demo nstra haver diversas rnaneíras
deensínar, tcmsegurancae domíniode si na conducáo do

ensinoforam característicascitadas por graduandos deen

fcrmagem de duas escolas, pública e privada quauto avisáo
do aluno do professo r ideal ;.

COMI'ORTAMENTOS E ATITUDES QUE
PREJ UDlCAM A RELA(:/\O PROFESSOR-ALUNO

No nosso estudo, podemos verificar que a grande
rnaíoríados alunos referíu o autoritarismo, a tntransigénc ía

e o papel dítador do docente como elementos que foram
cxperíenciados de forma negativa para o cstabelecirnento
de urna boa relacño com o docente.

Excessodeautor ídade, falladecomprecnsño, gros
serías, falta de respcito, humilhaciio (Aluno 2) .



Autoritarismo, orgulho, prepotencia, dcslnreres

se (Aluno lO) .

Impunham rareías, desconflavam, hurnilhavarn ,
tinham ditatortednde (Aluno 12).

(...) Nao aceítavam críticas, nem sugestiies
(Aluno 16) .

Apesar do modelo de educacáo centralizadora e au

toritária, vir sofrendo rnudancas na Enfcrrnagern com a re

forma curricular, dando lugar a urna propostadeeducacáo

renovadora e participativa 17, dificuldades continuar:io a se

mantel' e perpetuar por décadas, pois quebrar com o mo

delo deensino tradicional, predominantemente positivista,

nao é tao fácil , uma vezque requer de professores e alunos
mudancas de comportamentos e ati tudes, que se encon

tramcristalizadasao!ongo deseus anosde escolaridade 12,

constatando, entño , nas respostas dos alunos, o autori

tarismo como uma postu ra que tem dificultado a relaclo
entre educador-educando, o que de certa fo rmapode pro
porcionar urna dcsmotívacáo recíproca a urna reflexño

dospróprios arose práticas realizadas.

Percebe-se, entáo , que o aluno nao deseja negar a

autoridade de seus professores, mas ele rejeita o auto

ritarismo, ti rando o direito de se expressar, levando-o a
apresental' um comportamento "dócil", "manso", acatan

do,assim, todas as práticas pedagógicas, sem fazer nenhu
ma contestacáo ;.

Muítos alunos também citaram a falta de rcspeito e

a falta de ética, por parte dos professores, como elementos

que podem denegrir a imagem do aluno frente a outros
acad émicos, proflssíonais e pacientes.

Nao aceitavam a opiniño do aluno por achar

que somente a sua é cerreta, dcsrespeuavam o

aluno mediante curros profissionais e pacien
tes (Aluno 3).

Sermócs longos, humtlhacáo moral em corre
dores OH na prcscn~a de curros colegas, profls

sionais, pacientes;prcfcri:un ressaltara <I\~diac;a()

e nao a qualidade da aprendizagem; eraminfle
xíveis (Aluno 8).
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Reclarnavam na frente dos pacientes (Aluno lS) .

Expunham a preva e a nota doaluno para das
se e faz íarn corneneírtos diminutivos com rela
\ao a ele, 00 a nota, [ulgavam oaluno e nao seus
conhecímcntos (...) (Aluno 16) .

É comum ser presenciado no cotidiano dos alunos
situacñes cm que o professor faz írnposícóes sem necessí
dade, ameacando e até humilhando os rnesrnos 10. No en

tanto, l'SSCScornportamenrose atitudes, rnuítas vezes,podem

inviabílizara abertura para um relacionamento com o pro

fessor e podern prejudicar o estímuloparaa construcño do

conhecímento,

Um dos encantos da arte educativa é o reconhccí
mento e a assuncáo de sua politicldade, levando os docen

tes a mostrarem respeito aos educandos, nao os tratando

de fo rmasub-repticia ou de forma grosseira, nem tentando

impor aos estudantes seus pontos de vista H

Ainda observamos que algunsalunos rcferiram que

a falta de compreensáo, fl exibilldade e acessibilidade por

parte dos professores fo ram comportamentos que ínflueu
cíaram de fo rma negatíva para a relaráo professor-a1uno.

Alguns eram dcscompromissados; inflexíveis:

nao tinham obj etividade ; eram incomprccnsí

veis (Aluno 6) .

Falla de compromisso, falta de responsabilida
de, impacientes, irritadas, ignorantes, intransí

gentes (Aluno 7).

( ) nao eram comprecnsíveís, eramgrosseiras
( ) (Aluno 2).

Antipáticas, eramdistantesdoaluno, nño tinham

lempo (Aluno 1).

Com estas respostas dos alunos, podemos perceber

que taís condutas dos professores influenclaram negauva

mente paraa rela\ao professor-aluno, tornando-se necessá
río que 11 papel do docente esteja claro para o mesmo, a

fim de oportunízar a aprend ízagem entre os participantes

doprocesso.
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Aqual ídade das relacñes ínterpessoaís é prejudica

da quando o professor ernprcga atitudcs de rejei~ao , dis
tancia dosalunos,simples ignorancia a respeito dos alunos,
desinteresse e omíssáo!' . Vale a pena reforcar a ímportán
cía da posturadoprofessor, poísesteprecisa ser um medi
ador na construcño do conhecimento, interagindo com o

aluno, buscando inseri-Io dentro da realidade social, de
vendo o educador estimular cadavez rnaís o seu educando
a reflexáo, capacidade de observacáo, análise, síntese, crí
tica, autonomía do pensar, e fazer 18

Éextremamente importante que oprofessortenha cons
ciencia dasua relean tepartídpacáo noprocesso deformacáo
de cídadños, para que, com isso, estela atento a promover o
melhor desenvolvimento doprocesso ensino-aprendizagem.

CONSIDER>\<:ÓES FINAIS

Apartir da re:¡Ji 7.a~ao deste estudo podemos reíleur a
ímportánciadedeseuvolvermoscomportamentoseatítudes que
faci litem a relacío entre educadores e educandos para cons
trurñodeum adequadoprocesso deensíno-aprendízagem.

Nao tívemos a pretensñodeabarcar todasasnuancas
referentes asquestóes merentes a relacño professor-aluno,

mas levantar, entre os docentes, questionamentos quanto

aoassunto que rora abordado.
Generallzacóes murtas vezes nao podern ser fenas

com os resultados, mas o trabalho pode contribuir para
suscitar reflexñes nos educadores quanto ao que somos,
como conduziremos o enslno, oscaminhos aosquaís esco

lheremos, as posturas que adoraremos, e o modo como
nos relacionaremos comos nossos aprendízcs s.

Para que isso ocorra, identifi camos que prccísam
ser estabelecidas rclac óes de parceria, na qual os alunos
lem partícipacío ativa na sua própria aprendízagem e os
docentes térn a responsabllidade de viabil ízaresse proces

so, através decomportnmentos e atítudcs quecursarn com
a acenacáo do ser humano, respeilo rn útuo, atencáo,

empalia, diálogo, recíprocídade do conhecímenio e, alérn
de ludo, esifmulo e mouvacáoparaa participacño de todos

osenvolvídos neste processo.
Díante do exposto, podemos salíentar que a comu

nica~ao pode ser uma estratégía essencial para urna boa

i nlera~ao entre alunos e docentes, através da qual se esta-
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belece um 'feed-back" positivo, onde professores ealunos
ensinam e aprendern mutuamente.
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