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crescendo, possivelmente porque
fatores geradores de estresse
venham se tornando mais presen-
tes e potentes, inclusive dentro da
escola.

Relevante também é o estresse
de professores, fator que interfere
diretamente nas suas relações in-
terpessoais com os alunos e no
processo ensino-aprendizagem.
Heinhold, ao rever a produção
sobre estresse de docentes, encon-
trou como condicionamentos es-
tressantes:
1, Fatores administrativos
2, Alunos
S, Condições de trabalho
4, Fatores pessoais
5, Colegas
S, Pais de alunos
7. Imagem profissional negativa
8. O processo ensino- aprendi-

zagem
9. Falta de qualificação e de

preparo técnico do professor

O estresse no
ambiente
acadêmico
A sociedade contemporânea é regida por

três grandes instituições: Família, Escola
e Trabalho. Elas organizam não só nossa
vida prática, mas também psíquica.

As relações sociais do final de milênio, dentro e fora
dessas instituições, explicitam tensão.

Sendo a escola uma instituição humana, tanto em
seus processos como em seus resultados, o reflexo
dessas turbulências impactam rapidamente sobre o
ambiente acadêmico.

O estresse atinge a professores, pais, alunos e demais
participantes dessa estrutura que nem sempre estão ou
sentem-se preparados para enfrentar as contingências
de uma maneira satisfatória.

Esse quadro freqüentemente provoca reflexos e re-
sultados negativos caso o sujeito não aprenda como
lidar com as eventualidades estressantes, isto é , não
consiga equilibrar a demanda com sua capacidade.

O número de crianças com sintomas de estresse vem

Relacionamento Professor/Aluno
Quem é o professor de hoje?

Alguém que possui uma formação tradicional, edu-
cado por um sistema autoritário muitas vezes rigoroso
e inflexível.

Quem é o aluno de hoje?
Fruto de uma geração que professa crenças, valores,

ideais e possui posturas muito mais democráticas, inse-
rido numa estrutura familiar e social flexível.

Portanto, na maioria das vezes instala-se um rela-
cionamento turbulento entre os dois protagonistas
deste cenário. A principal queixa do professor é a indis-
ciplina , mas essa questão extrapola os muros da escola.

Existem duas maneiras de se compreender a indis-
ciplina:
1. Indisciplina Histórica (Autoritarismo) - Pode ter

um ponto de vista positivo.
2, Indisciplina Psicológica (Autoridade) - Pode ter

um ponto de vista negativo.
O Educador precisa se conscientizar que a forma de

introjeção da noção de autoridade mudou. Não há mais
lugar para o autoritarismo e sim para a negociação; a
escola deste século nos obriga a rever os nossos para-
digmas.

É interessante observar que o aluno está sempre aquém
das expectativas do professor. O problema está nas expec-
tativas, porque imagina-se que respeito é subserviência
total - o aluno tem de ser achatado pela força - formam-
se assim pequenos militares, porque quando se evoca o
professor "ditador" voltamos para o autoritarismo.
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A relação de "Conhecimento" não pode ser hierár-
quica ou de subordinação (o meu lugar me preserva
prerrogativas que o seu não = patentes).

A clareza para solucionar a indisciplina precisa vir
do grupo: clareza no cotidiano.

O professor como facilitador da aprendizagem
Segundo Içami Tiba, "A disciplina nada mais é que um
método de relacionamento para se atingir um objetivo,
onde o comportamento inteligente se diferencia do
comportamento adestrado."

Assim, o professor, como um coordenador de grupos,
precisa aprender a seduzir o seu público; fazer ibope
cria fios invisíveis que o protege da atitude de punição
da classe.

A escola contemporânea requer do professor uma
reformulação do compromisso em relação ao processo
ensino-aprendizagem. É preciso fazer uma composição
com a participação do aluno nesse processo, não sendo
isso uma isenção da autoridade que o professor deve
exercer na sala de aula.

Numa nova ética pedagógica precisamos resgatar a
especificidade do trabalho pedagógico e se ater a esse
campo com paixão, existindo assim a possibilidade de

instaurar a disciplina que o aluno não tem, de criar uma
postura de aprendizagem nele.

Ao recriar o conhecimento de forma sedutora, o
professor estará passando regras, disciplinando, morali-
zando. É preciso seduzir para a disciplina porque o alu-
no não consegue respeitar para aprender. Portanto, a
parcela do professor nesse processo de reeducação deve
ser epistêmica, e não moral. A moralização precisa vir
da família e a escola deve estar apta para estabelecer
essa consciência em seus parceiros.

Recordo-me aqui do saudoso Paulo Freire:

"Tornei-me professor enquanto aluno. E
foi gostando de ser aluno, gostando de
exercer a minha curiosidade, de procurar a
razão de ser dos fatos e dos objetos, é que
fui gostando de aprender e, dessa forma,
descobrindo também o gosto de ensinar.
Então, eu não cheguei por acaso à docência".
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