
Como trabalhar o poder da influência? 
 
Qualquer ação do professor em sala pode provocar uma reação nos alunos. 
 
"O que os professores pensam, o que crêem, e o que fazem em sala de aula 
é que realmente forma a espécie de aprendizado que os jovens adquirem." 
Andy Hargreaves e Michael Fullan - pesquisadores educacionais. 
 
Quando se fala da profissão de professor, não se pode deixar de enfatizar a influência que exerce 
na formação profissional e até pessoal de seus alunos. Lógico que o conteúdo é um grande 
influenciador, porém não é o único. O comportamento do educador em sala de aula, bem como 
suas crenças e valores pessoais também são fatores que, naturalmente, acabam interferindo no 
aprendizado. Mas, diferente do que se pensa, isso não acontece apenas na infância e na 
adolescência: perdura até a fase adulta.  
 
Muitos pesquisadores explicam esse fenômeno com a imagem que os professores conseguiram 
construir perante a sociedade. "Os mestres conquistaram respeito e admiração tornando-se 
modelos de identidade", explica a professora do Departamento de Psicologia e Educação da PUC - 
Campinas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) Magda Senna Vulcano. "O educador é 
um ponto de referência em toda e qualquer formação, seja no Ensino Básico ou em um pós-
doutorado", assegura a psicóloga.  
 
A influência que o professor exerce na vida do aluno é tão natural que geralmente isso acontece 
indiretamente, sem que ambos percebam. No entanto, é a relação estabelecida entre estudante e 
docente que vai determinar a intensidade desta influência. E este vínculo, muitas vezes, está 
relacionado à união de uma série de fatores, dentre eles tempo, respeito, confiança e até 
admiração. 
 
Nem sempre as influências são positivas. Por isso, todo cuidado é pouco. Qualquer expressão mal 
utilizada em sala de aula pode ter conseqüências negativas. "O que é dito pelo professor, 
freqüentemente, é interpretado como 'lei' pelos alunos", alerta Magda. Mais do que educador, este 
profissional tem a missão de desenvolver a consciência crítica do aluno e não simplesmente impor 
suas opiniões e crenças. "É preciso que o docente tenha consciência deste seu poder e que utilize-
o apenas de maneira sabia", relata.  
 
Certo ou errado, eis a questão? 
 
Considerando todos estes fatos, a convicção pessoal do professor deve entrar em cena? Hum?! 
Este assunto causa muita polêmica entre educadores. Há quem diga que as convicções pessoais 
devem ficar de fora do âmbito educacional, pois acabam estimulando os alunos a partirem do 
mesmo pensamento do docente. Já outros acreditam que isso pode contribuir ainda mais para a 
aprendizagem e amadurecimento do estudante. Saber quem está certo ou errado não é a 
alternativa mais correta. O caminho é analisar cada uma delas e verificar qual é a posição que 
você, professor, vai querer adotar como estratégica de ensino. 
 
Segundo o educador, mestre em Ciências Humanas e especialista em inteligência e cognição Celso 
Antunes, existem dois aspectos que devem ser levados em consideração. Primeiro, a convicção 
pessoal deve estar presente sempre quando contextualizada a matéria ou o assunto tratado 
dentro de sala de aula. Em segundo lugar, o docente deve sempre deixar transparecer que é uma 
persuasão de natureza pessoal. "Toda a aula que conduz a uma aprendizagem consciente é 
sempre uma aula certa. Já aquelas que não conduz aos objetivos com os quais ela se propõe, é 
naturalmente uma aula errada", alerta.  
 
Todo professor tem suas convicções, pontos de vistas e filosofia de vida. E isto, naturalmente, já 
se reflete em seu modo de ser, agir e conduzir uma aula.  



É importante, no entanto, que o educador saiba separar o conhecimento científico das convicções 
pessoais. "O profissional tem que ser coerente entre aquilo que ensina e aquilo que ele realmente 
pensa. O que não pode é tornar-se pregador ou influente em política, religião ou pontos de vista" 
explica o coordenador de pós-graduação em Educação da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica 
de Rio Grande do Sul), Ruan José Mosqueira. "Não pode deixar de apresentar aquilo que pensa, 
mas também deve expor as diversas posições existentes, deixando que o aluno escolha o caminho 
a seguir". 
 
O educador, embora tenha uma experiência maior e uma formação mais específica, não é o "dono 
da verdade" e proprietário de um conhecimento que deve ser imposto aos alunos. Por isso, 
respeitar as opiniões alheias, ainda que contrárias às suas ideologias e crenças, é uma atitude-
base deste profissional.  
 
Para que uma aula seja mais proveitosa, de acordo com Mosqueira, ela deve tratar de temas 
atuais e polêmicos. "Isso abre novas portas e perceptivas, enriquece o conteúdo programático e 
estimula a participação dos alunos. O professor pode omitir as suas opiniões, o que não pode é 
impor seus pontos de vista. Não é democrático e nem correto", destaca. "O docente pode adotar o 
estilo de aula que melhor lhe convier, desde que não comprometa a aprendizagem do aluno". 
 
Muito mais do que isso, Antunes garante que a única grande responsabilidade do professor é ser 
intelectualmente honesto. "Que transmita informações coerentes, e, mais do que isso, que 
realmente consiga concretizar com êxito a sua função, o ensino, sem que qualquer convicção ou 
metodologia atrapalhe este mecanismo", conclui.  
 
Saiba como agir em sala de aula 
  
Seja intelectualmente honesto;  
Respeite as diferentes opiniões e crenças;  
Seja coerente no que ensina e no que pensa;  
Separe o conhecimento científico das convicções;  
Apresente os dois lados da moeda;  
Não imponha a sua opinião;  
Deixe que o aluno escolha o caminho a traçar. 
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