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Introdução 

Somos seres sociais e nos constituímos como pessoas a partir do outro. Vygotsky aponta o 

papel fundamental das relações sociais na formação do indivíduo (1998). Além de seres sociais, como 

nos esclarece Paulo Freire (1996), somos seres inacabados, inconclusos e, nesse inacabamento, nos 

formamos continuamente a partir das relações, que envolvem comunicação, diálogos, que pressupõe o 

saber ouvir e escutar, que, por sua vez, na perspectiva do autor, significa estar aberto, disponível ao 

outro, incluindo às diferenças.  

A comunicação implica em compreender o outro, e, segundo Morin (2002), existem alguns 

obstáculos à compreensão: ruídos na comunicação; polissemia das palavras que gera múltiplos 

sentidos; ignorância dos ritos, costumes, valores, imperativos éticos; egocentrismo; etnocentrismo e 

sociocentrismo, que envolvem a xenofobia e racismo. 

Dificuldades na comunicação influenciam no clima escolar, que pode ser entendido como 

“[...] conjunto das expectativas recíprocas compartilhadas pelos indivíduos em um ambiente 

institucional” (BRITO; COSTA, 2010, p.501). Trata de características do contexto escolar que podem 

afetar a prática docente e o desempenho e trajetória dos alunos. Envolve desde a estrutura física, a 

constituição do ambiente, a organização interna, os programas e métodos adotados, as relações 

estabelecidas, e influenciam a qualidade de vida e a produtividade de professores e alunos. 

Muitos são os atores que se relacionam no contexto escolar: equipe gestora, professores, 

estudantes, funcionários, comunidade (família, entorno), diante disso, o objetivo do presente estudo é 

analisar, da perspectiva de um grupo de professoras, quais são os fatores que facilitam e que dificultam 

as relações na escola. 

 

Método 

 Foi realizada pesquisa qualitativa com a participação de 35 professoras inclusive da Educação 

Física, que atuam em creche, ensino infantil e educação não formal em município paulista. As 

participantes eram frequentadoras de um curso de especialização “Educação de Crianças e Pedagogia 
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da Infância” em uma universidade pública e foram convidadas a responder um questionário com uma 

pergunta aberta: O que facilita e o que dificulta as relações pessoais na escola? 

 As respostas foram agrupadas e contabilizadas de acordo com a temática. Foram considerados 

os pontos que obtiveram pelo menos 2 menções. 

 

Resultados e discussão 

 Entre os fatores que facilitam as relações os mais citados foram:  

- respeito (19 menções);  

- comunicação (30): diálogo (15), comunicação (8), escuta (7);  

- coletividade (14): trabalho coletivo (7), cooperação (3), participação nas decisões (2), objetivos 

comuns (2);  

- trabalho em si (4): comprometimento (2), profissionalismo (2); e 

- gestão democrática (3). 

 Entre os fatores que dificultam, houve menções para: 

- falta de respeito (15);  

- gestão (26): autoritarismo (14), posturas inflexíveis (3), favorecimentos (3), abuso de poder (2), 

disputa de poder (2), imposição de ideias (2); e 

- comunicação (19): falta de diálogo (9), falta de comunicação (6), “fofoca” (4). 

Os dados apontam que o respeito foi o fator mais considerado, tanto como facilitador quanto, 

na negativa, como fator dificultador, o mesmo ocorrendo com a categoria comunicação. Esse aspecto 

reforça o apresentado por Freire (1996) e Morin (2002) sobre a importância do diálogo, do saber ouvir 

e escutar nas relações. 

Entre os fatores que dificultam as relações, tanto na gestão quanto na comunicação são 

explicitadas situações que envolvem relações de poder (autoritarismo, favorecimentos, falta de diálogo 

entre outras), estando diretamente relacionadas à coletividade, apontada como fator que facilita as 

relações, e que interfere no pertencimento e, consequentemente no clima escolar, que, para Ferrer et al 

(2011) é resultado das percepções sobre as características da escola e da aula, das relações que se 

estabelecem neste contexto, bem como ao sentimento de integração e pertencimento. 

 

Considerações finais 

 As relações pessoais, como fator que interferem na prática pedagógica e no aprendizado dos 

alunos deveria ser objeto de estudo a fim de promover maior conhecimento acadêmico e educação de 

qualidade. 
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