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RESUMO 

Esse artigo tem como proposito mostrar a importância da relação professor aluno em sala de aula, 
pois quando se desenvolve um bom relacionamento entre ambos facilitara no processo de ensino 
aprendizagem e o professor poderá tratar o fracasso escolar de uma forma em que ele possa  se 
aproximar do aluno para quesurja uma estratégia que possa ajuda-lo, pois o fracasso vem sendo 
decorrente por diversos fatores e um bom relacionamento pode ser fundamental para reverter esse 
quadro que vem sendo frequente crescendo na escola. 
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ABSTRAT 

 
 
Thisarticleaimsto show theimportanceofthestudentteacherrelationship in theclassroom, becausewhen 
it develops a goodrelationshipbetweenbothfacilitates in 
theprocessofteachinglearningandtheteachercantreatschoolfailure in a waythat it can approach 
thestudentto come upwith a strategythatcan help him, sincethefailurehasbeenduetoseveralfactorsand 
a goodrelationshipcanbe fundamental to reverse thepicturethathasbeenfrequentgrowing in theschool. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
  
Esse trabalho teve como proposito buscar nas bibliografias existentes 

princípios que nos levam a reflexões sobre a Relação Professor aluno e o fracasso 

escolar, pesquisamos vários autores que agrega sobre o tema proposto, que 

ocasionou a analisar a relação professor aluno da sua importância e a influência que 

o professor tem sobre o aluno. O objetivo é buscar a entender o benefício de uma 

boa relação tem, por mais que ela não seja clara ela vem acontecer pelas 
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percepções que o professor faz do aluno, e que o professor não venha a ter 

preferência somente por alguns alunos e venha deixar os outros de lado, por mais 

que não seja intencional pode acontecer.  Esse é um dos fatores que  pode levar o 

aluno a fracassar pois o professor não deu a devida atenção quando ele estava 

precisando, e por ter se sentido deixado de lado, pode ocorrer que ele venha perder 

o interesse em aprender e afretara na sua aprendizagem. 

 

 

2 A RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO 

 

Jesus (2006) a relação professor aluno vem ser fundamental, pois ele é que 

irá ser responsável pelo sucesso de seus alunos, para os educadores vem sendo 

um grande desafio, pois eles tem que demonstrar interesse no desenvolvimento dos 

alunos, criando um ambiente agradável para ambos, havendo amizade, respeito, 

pois só assim acontecera um bom relacionamento. 

Silva, Navarro (2012) o contato que o professor tem com o aluno são 

importantes, pois além de transmissor de conhecimento ele também ele vai 

conseguir enxergar a realidade dos seus alunos, e o professor tendo essa 

sensibilidade o aluno conseguirá aprender, pois ele vai ver que o professor está 

disposto a ensina-lo. 

Braga (2013) a aprendizagem ela só não vem do professor mais também 

ocorre através de diálogos e na construção de uma relação com seus alunos e que 

os mesmos encontrem meios para que os alunos consigam aprender. E que através 

disso possa acontecer o processo ensino aprendizagem visando também os alunos 

e suas dificuldades. 

Souza (2005) para que ocorra uma boa relação entre o professor e o aluno o 

professor ele vai estabelecer o tipo de vínculo que ele vai criar com seu aluno, se ele 

os ouve, se ele consegue os compreender, além disso o professor tem que trabalhar 

o lado positivo de seus educandos para a formação de um bom cidadão para que 
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ele venha cumprir seus deveres e que ele tenha conhecimento de suas 

responsabilidades fora da escola. 

Silva, Navarro (2012) a importância da relação entre o professor e o aluno é 

um ponto forte nas escolas pois o contato da realidade dos alunos e da realidade do 

mundo fora dela, vem fazendo da escola um lugar onde se troca experiências e 

vivencias.  

Vijanski (2006) a interação que ambos vão ter um com o outro é importante 

para a adaptação do aluno na escola, pois uma relação afetiva ajudara também para 

o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  

Silva (2002) ao falar da relação professor aluno logo nos vem o processo de 

ensino aprendizagem o professor com toda sua formação e sua pratica em sala vem  

nos mostrar que além dele ser o transmissor do conhecimento mais  também é 

aquele que é vai ajudar na construção de ideias. 

Romes (2012) nessa relação tem que haver o dialogo tanto o ouvir, tanto o 

falar da parte de ambos, pois será o professor que vai estimular o interesse em 

aprender, além disso ele será o incentivador e o orientador de seus alunos em sala 

de aula. 

Para Vinha (2011) para que haja uma boa aprendizagem é preciso haver um 

bom relacionamento entre o professor e o aluno, pois através dessa boa relação 

facilitara uma boa vivencia e condições de trabalho dentro da sala de aula e por 

mais que essa relação demore para ser construída valer muito a pena. 

Colodel (2012) fala que o professor ele era a figura principal em sala de aula 

todo saber é dele, que entre ele e o aluno não poderia ter uma relação, mais que 

hoje em dia isso é diferente pois dependendo da relação que ele vai ter com seus 

alunos poderá afetar na aprendizagem dos mesmos. 

Muller (2002) esse relacionamento ele vem acontecendo em sala de aula, 

pois é onde acontece a transmissão de conhecimento, a relação entre eles tem que 

ter afetividade, respeito, segurança e o professor fazendo de seus alunos críticos, e 

que ele tenha confiança em fazer todo o conteúdo proposto pelo professor. 
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Piletti (1986) a forma como o professor vai agir na sala de aula vai influenciar 

na interação com eles, o professor irá se interagir mais com o aluno com que teve 

simpatia e sendo assim eles se sentiram valorizados e motivados a aprender a 

forma com que eles se relacionam em sala de aula vem mostrar muito em seu 

desempenho acadêmico, e com isso alguns alunos pode se sair prejudicado pois 

não tem tanto envolvimento com o professor. 

Sirino, Cunha (s/d) para muitos pais o que facilitaria no processo de ensino 

aprendizagem de seus filhos seria que os professos tivessem um bom 

relacionamento, pois quando vão mal na escola esse olha negativo que o professor 

tem sobre esse aluno venha afeta-lo pois eles se sentem como tivesse sido deixado 

de lado 

 

1.1 O FRACASSO ESCOLAR 

 

Cortez, Souza (1998) como se não bastasse o problema com que alguns 

alunos enfrentariam na escola, o fracasso escolar é um deles, pois os professores 

que julgam seus alunos fracassados não conseguem criar expectativas boas, já que 

os julgam incapaz ao menos só por um prognóstico feito em alguns dias de aula sem 

ter um contato ou até mesmo conhecendo melhor seu aluno. 

Nova Escola (1988) geralmente nos primeiros dias de aula alguns professores 

podem profetizar ‘esse aluno terá sucesso esse aluno não’, pois alguns professores 

por terem experiência profissional acham que vai saber qual aluno terá sucesso ou 

fracasso. 

Maximiano (2017) em casos mais graves sobre o fracasso escolar pode vir de 

acontecer o abandono da escola em alguns casos, pois quando o aluno desenvolve 

uma expectativa errada sobre si de que e não vai ter sucesso que ele não será um 

bom aluno, não terá bons resultados na sula de aula ele pode vir abandonar a 

escola. 
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Brambilla, Júlio (1999) as expectativas que os professores depositam em 

seus alunos tem grande importância pois o professor ele sempre prever se ele terá 

sucesso ou não, sem mesmo o professor fazer um prognóstico na sala de aula. 

Barreira (2010) na visão dos pais o fracasso escolar ocorre pelo fato de falta 

de dedicação e atenção de alguns professores por prestar atenção em alguns 

alunos mais que os outros, já para alguns professores ocorre pela falta de visão 

atenção dos pais em seus filhos pois não ligam para a vida escolar de seus filhos. 

Lenke, Fernandes (2010) o fracasso escolar pode ser decorrente da falta de 

atenção, concentração, ou até mesmo a indisciplina que pode afetar no processo 

ensino aprendizagem por isso alguns professores não se sentem responsáveis pelo 

fato do mesmo não aprender, pois a profecia auto realizadores só ocorre quando o 

professor faz um pré-julgamento que o aluno é incapaz não quando o aluno não se 

esforça para aprender. 

Rasche, Kude (1986) o fracasso escolar é um dos casos preocupantes na 

educação apesar de ter outros fatores um que chama a atenção é a grande 

expectativa que alguns professores colocam em alguns alunos e acabam ‘deixando’ 

de lado outros e isso pode afetar no processo de ensino aprendizagem e também 

pode fazer com que esses alunos sofram algum tipo de atraso na sala de aula. 

Cruz (2010) quando se trata de fracasso escolar, em muitos casos pode 

ocorrer que o aluno possa a vir perder a vontade de estudar não tenha mais 

motivação, pois para alguns alunos a culpa do seu fracasso escolar pode ser culpa 

do professor por não demostrar tanto interesse em ensina-lo. 

Para Felipe (2017) alguns alunos quando recebem mais atenção por seus 

professores consequentemente irá aumentar sua confiança em realizar suas 

atividades com isso eles serão mais confiantes, já os alunos que não venham ter a 

mesma atenção acabam tendo o fracasso pois não receberam a atenção devida. 

 Silva (2002) o fracasso escolar envolve tanto a escola, o professor e o aluno, 

a escola por muitas vezes não dar o suporte que ambos precisam para ter um bom 

desenvolvimento em sala, já o aluno muitas vezes por não se empenhar não 

enxergar uma motivação para aprender e o professor por baixo salário ou por outros 
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fatores e também, a empatia que o professor desenvolve por uns alunos mais que 

outros isso pode vir acontecer de alguns alunos fracassar por não ter a mesma 

atenção que outros, e isso pode afetar no seu processo ensino aprendizagem. 

Para Tacca, Branco (2008) o fracasso escolar pode ocorrer na maioria das 

vezes em escolas públicas e crianças de baixa renda, o fracasso ainda vem sendo 

investigado por ele ser tão persistente, e com isso vem sendo questionada as 

relações criadas com professores e alunos, e vem fazendo ligação na aprendizagem 

que muitas vezes pode causar o insucesso escolar, por alguns professores terem 

preferencias por uns alunos e outros nem tanto. 

Cabral (2006) aborda que o fracasso pode ter vindo de séries anteriores para 

alguns alunos de experiências que não deu certo, por falta de motivação e até falta 

de atenção por parte dos professores, pois alguns alunos tiverem um prejulgamento 

que não iriam ter um bom rendimento em sala de aula e com isso vem sendo 

decorrente fracasso escolar. 

 

.   

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A presente pesquisa foi realizada no período de abril de 2013 a agosto de 

2018, onde foi realizada uma revisão de literatura apresentando estudos destacados 

sobre o tema “A Relação professor aluno e o Fracasso Escolar ”, a revisão ocorreu 

através de estudos de livro, artigos 

científicos, dicionário Aurélio, sites google acadêmico, scielo. 

Foi destacado de acordo com a duração do tema e realizado das edições 

entre referencias de 1986 a 2017, proporcionando um plano de leitura. 

A metodologia citada para a produção desta pesquisa foi a forma conclusivo e 

aproximação qualitativa. 

 

 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 10, n 1,  maio, 2017. 
 7 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Sabemos que a relação professor aluno tem grande importância em sala de aula 

pois quando se tem um bom relacionamento entre ambos essa relação trará 

benefícios para os dois e facilitara para um bom rendimento em salade aula, pois o 

professor é o transmissor do conhecimento, e tendo um bom diálogo, amizade, e o 

respeito isso só trará benefícios principalmente na aprendizagem. Pois um dos 

problemas mais frequentes nas escolas é o fracasso escolar ele vem sendo 

decorrente nos dias de hoje, pois muitos alunos por falta de ajuda dos pais, 

concentração, indisciplina, falta de atenção do professor e outros fatores trazem 

consigo o fracasso, por isso a importância de uma boa relação pois quando o aluno 

vem apresentando esse problema o professor por si só deverá se aproximar do 

aluno para que ele possa saber de qual a melhor forma de ajudar o mesmo.Com o 

trabalho realizado em cima dessa proposta, uma boa relação só agregaragrandes 

benefícios na vida do aluno, pois ter uma boa relação com seu professorajudara no 

seu desenvolvimento em sala e futuramente. 
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