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RESUMO 
 
A  comunicação muito facilita a interação entre professor-aluno, e o diálogo entre 
esses é a base do processo de aprendizagem (SILVA, 2001), é importante que o 
professor valorize o bom diálogo, a troca, a própria relação interpessoal, 
reconhecendo seu papel a ser mantido com seu aluno diante dessa interação, 
acreditar que é possível passar para seus alunos o “conteúdo” da matéria através de 
conversas, discussões sadias, sempre trocando ideias com seus “aprendizes” 
(SCHERER, 2006), e não somente utilizar da comunicação unidirecional, em que 
apenas o educador fala e o aluno escuta, a sala de aula pode ser um lugar de 
descontração, afetividade e respeito entre ambos, onde as adversidades individuais 
devem ser reconhecidas, valorizadas e respeitadas, pois a união destes fatores 
estimulam a construção do conhecimento (ROCHA, 1999). OBJETIVO: Identificar os 
fatores que dificultam a comunicação e relação entre professores e alunos. MÉTODO: 
Será realizado um estudo de caráter descritivo e exploratório, de campo, transversal 
com abordagem quantitativa. CONCLUSÕES: Muito é retratado na literatura a 
preocupação acerca da dificuldade comunicativa e de relação entre os professores e 
seus alunos, todos nós um dia passaremos por um processo de ensino-aprendizagem 
e devemos estar preparados para enfrentar e aniquilar as dificuldades que irão surgir 
neste processo. 
Palavras chave:  Comunicação; Relação; Professores; Alunos. 
 
INTRODUÇÃO 

Há aproximadamente 20.000 anos atrás, nossos antepassados utilizavam 
de pinturas feitas nas paredes das cavernas para se comunicarem entre si, afim de 
retratar situações sobre o cotidiano e descrever algumas técnicas de caça, pinturas 
estas, que foram denominadas como pinturas rupestres, mas só depois de muitos 
estudos ficou provado que o principal objetivo destas pinturas era passar para as 
futuras gerações seus conhecimentos, que eram adquiridos com ao longo do tempo 
(ALMEIDA,2008). Com isso fica nítido que desde daquela época já existia a 
preocupação no passar o conhecimento para o próximo, compartilhar técnicas 
profissionais e pessoais para o crescimento intelectual e social a quem era dirigido 
tais mensagens. A  comunicação muito facilita a interação entre professor-aluno, e o 
diálogo entre esses é a base do processo de aprendizagem (SILVA, 2001), é 
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importante que o professor valorize o bom diálogo, a troca, a própria relação 
interpessoal, reconhecendo seu papel a ser mantido com seu aluno diante dessa 
interação, acreditar que é possível passar para seus alunos o “conteúdo” da matéria 
através de conversas, discussões sadias, sempre trocando ideias com seus 
“aprendizes” (SCHERER, 2006), e não somente utilizar da comunicação unidirecional, 
em que apenas o educador fala e o aluno escuta, a sala de aula pode ser um lugar de 
descontração, afetividade e respeito entre ambos, onde as adversidades individuais 
devem ser reconhecidas, valorizadas e respeitadas, pois a união destes fatores 
estimulam a construção do conhecimento (ROCHA, 1999). Para o desenvolvimento 
de qualquer relação é necessário a comunicação, e entre aluno e o professor não é 
diferente, pode-se verificar que são muitas as dificuldades encontradas entre esses 
atores da relação, o que pode dificultar o processo ensino aprendizagem. 

Segundo Carvalho (1995), “nem todos os professores estão 
preparados para ser educadores conscientes de suas funções. Além 
do conhecimento específico de sua área, o professor deve ter 
habilidade para ensinar e educar e, para tal vem um auxílio direto da 
educação”.  

OBJETIVO 
      Identificar os fatores que dificultam a comunicação e relação entre 

professores e alunos. 
 

MÉTODO 
Será realizado um estudo de caráter descritivo e exploratório, de campo, 

transversal com abordagem quantitativa. 
 

DESENVOLVIMENTO 
A população será constituída por todos os alunos matriculados e 

professores do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Módulo, 
atualmente com um número total de 13 docentes e aproximadamente 400 discentes. 
Serão excluídos do estudo os alunos menores de 18 anos. 

Os professores e alunos serão convidados a participar do estudo, 
informados sobre os objetivos e finalidades assim como a forma de participação e 
orientados sobre o preenchimento do questionário; serão informados também sobre a 
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participação voluntária, sem que haja qualquer tipo de represália caso não concordem 
em participar. 

Serão assegurados o anonimato, sigilo e confidencialidade dos dados de 
todos os itens que constam no Termo de Consentimento, e o pesquisador estará à 
disposição para qualquer esclarecimento. Os dados serão coletados pelo 
pesquisador, por meio de dois questionários, um para os professores e outro para os 
alunos.  Cada questionário terá duas partes, na primeira parte constará dados sócio 
demográficos como idade, sexo, formação, e, a segunda parte, dados relacionados a 
comunicação e relacionamento interpessoal. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

É real a presença de alguns fatores que interferem na relação e 
comunicação entre professores e alunos, e consequentemente, prejudicam o 
processo de ensino-aprendizagem. Nota-se a ausência de um equilíbrio nesta relação. 

O fator principal do desequilíbrio desta relação e comunicação, é a falta do 
diálogo entre as partes em questão (professores e alunos). Há uma barreira dos 
alunos ao dialogar com alguns professores, principalmente, com os profissionais que 
possuem uma didática que não corresponde positivamente aos alunos. Este fator, 
impossibilita a devolutiva, um feedback, ao profissional, sobre o andamento das aulas 
que estão sendo ministradas por eles, e que fatores devem ser melhorados, para que 
o processo de aprendizagem ocorra de forma satisfatória. Nesta situação, tanto o 
professor quanto o aluno, saem prejudicados; o aluno desmotivado, prejudicando sua 
aprendizagem e o professor, inibindo-se o seu crescimento profissional. 
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