
Com psicologia, tudo muda 
 
O artigo abaixo, publicado na revista Profissão Mestre, vai ajudá-lo a lidar um pouco melhor 
com seus alunos. Preste atenção. 
 
“Você disse algo e foi mal compreendido. Seus alunos sempre brigam durante a aula. A 
reunião de pais não surte os efeitos esperados. Você sempre encontra pela frente um aluno 
que não gosta de você e vai mal na sua matéria por isso. Cada vez que o diretor lhe chama 
para falar sobre o seu trabalho, ele entra em algum assunto que lhe desagrada e você sai da 
sala um pouco menos estimulada do que quando entrou. 
 
Difícil, não? Pois saiba que todo o cenário descrito acima é resultado das dificuldades de 
comunicação existentes entre as pessoas. Quem descreve o problema e mostra formas de lidar 
com ele é uma dupla de americanas Adele Faber e Elaine Mazlish, autoras do livro Como falar 
para o aluno aprender, publicado pela Summus Editorial. 
 
Abaixo, seguem algumas dicas oferecidas por elas para ajudar o seu dia-a-dia a ser mais leve 
e tranqüilo: 
 
Não rotule 
 
Toda escola tem ‘aquele’ aluno: uma criança que tira a concentração e a paciência dos 
professores, nunca presta atenção na aula, não pára quieta, atrapalha a aula e está sempre 
envolvida em brigas e discussões. 
 
Seja qual for o problema do seu aluno, procure não vê-lo como um caso perdido. A psicologia 
mostra que a maioria das pessoas agressivas é também muito carente. Dar atenção ao 
estudante e tratá-lo da mesma forma com que trata os outros seria um bom primeiro passo. 
Depois, observe se a criança apresenta alguma aptidão que a destaque. Se ela for boa em 
desenho, peça que ajude os colegas na aula de artes. Se tiver capacidade de liderança, deixe-a 
como cicerone um colega que seja novo na escola. Dar responsabilidade e mostrar que confia 
na criança sempre ajudam-na a encontrar o equilíbrio e a melhorar sua auto-estima. 
 
Entre em contato 
 
Quando encontra um erro ou uma dificuldade, você sabe que precisa conversar com o aluno. 
Mas muitas vezes, você se irrita e não passa direito o recado. Outras, é o próprio aluno que 
não presta atenção no que você diz.  
 
Uma solução para esse problema é usar bilhetes para se comunicar com ele. Seja gentil, mas 
passe a mensagem: ‘Mateus, seu texto está muito interessante, só precisa de um pouquinho 
mais de organização entre as idéias. Procure juntar o que pensa sobre telefonia no primeiro 
parágrafo e passar as informações sobre preços e modelos de celulares para o parágrafo 
seguinte. Quero muito reler sua redação amanhã. Abraço, professora Laura.’ 
 
Na reunião de pais e mestres 
 
A família sempre espera que os professores cuidem da criança, dêem educação, cobrem 
resultado e proporcionem tudo com muito carinho. O mesmo é esperado pelos professores que 
querem ensinar alguma matéria para um grupo de crianças, mas sem tanta cobrança. 
 
Certos ou errados, ambos desejam ser compreendidos. O que acontece é que, na reunião, os 
poucos pais que comparecem não gostam de ouvir que o filho não acompanha a classe, nunca 
entrega as lições ou é malcomportado. Pelo menos não de forma seca e rápida, sem conselhos 
de formas possíveis de procedimentos. 
 
Uma boa dica para lidar com a situação é contar antes o que a criança apresenta de positivo. 
Depois, mostrar que sente dificuldade em determinada área e propor algo que possa ser feito 
em casa para auxiliar o trabalho em sala.  



Mas atenção: cumpra o que tiver proposto às famílias. Se disse que ligaria para dizer se a 
criança melhorou a freqüência com que leva as lições feitas, ligue. Outra necessidade é a de 
entender que pais e professores são aliados na educação, não inimigos e que, como tais, 
devem se comportar. 
 
Feedback negativo 
 
Por mais criativo, jovem e entusiasmado que você seja, professor, sempre há um limite que a 
escola espera que você respeite. Seu senso crítico pode achar que é preciso pedir aos alunos 
um trabalho diferente. Em vez de ensinar de maneira engessada como fazer uma carta, por 
exemplo, você decide deixar que ela seja direcionada para uma celebridade. E isso pode 
provocar agitação na sala. A direção da escola pode achar que seus alunos estão atrapalhando 
as outras turmas e chamá-lo para uma conversa. 
 
Nesses momentos, é importante você ter certeza de qual era o seu objetivo e de que os alunos 
aproveitaram e aprenderam aquele conteúdo. Dessa maneira, você pode explicar ao 
coordenador, ao diretor e ao restante da equipe que sua inovação surtiu efeito. Não se 
intimidar com isso nem sentir culpa também ajuda. Depois disso, procure tornar as aulas 
igualmente produtivas sem que sejam tão agitadas. 
 
Volta no tempo 
 
Preste atenção no jeito com que você se refere aos seus alunos. Agora note como você os 
trata. Perceba que existem semelhanças entre o seu comportamento e o comportamento dos 
seus pais. 
 
Como encontrar essa chave? Em momentos que tiram a sua autoridade, assustam e 
intimidam, você responde por reflexo, e não por ter algum conhecimento de causa ou algo 
importante a dizer. Esse ‘reflexo’ é herança da sua infância, da sua vivência, das suas 
lembranças de escola, de relação entre adultos e crianças. Daí a necessidade de prestar 
atenção ao seu jeito e pensar se ele realmente tem a ver com as suas crenças e formas de 
responder ao mundo atualmente. 
 
Palavras agressivas, ameaças, sarcasmo, tudo isso pode prejudicar muito o aprendizado. Por 
isso, não combinam com o ambiente escolar. Saiba dosar sua raiva, sua frustração e sua 
impaciência para não cometer erros dos quais possa se arrepender depois. O comportamento 
dos alunos é uma resposta às expectativas do professor. Se você pensa na turma como um 
problema, ela será um problema. Se você acha um aluno um fiasco, ele será assim para você e 
isso se refletirá em outras matérias, com outros professores. 
 
Palavra que fere 
 
Tome cuidado com o que diz aos seus alunos. Seja para todos, em um sermão, ou para um só, 
durante uma discussão. Até os 18 anos, o ser humano está em fase de desenvolvimento e, por 
essa razão, inclinado a compreender como verdade o que é dito dele e para ele. São os adultos 
que programam as crianças e ajudam-nas a se transformar nos adultos que virão a ser. 
Programe seus pupilos para serem pessoas de bem e de sucesso. Demonstre confiança, 
respeito e cuidado. Você não imagina a diferença que isso fará na vida deles. 
 
Fonte: Profissão Mestre, Ano 4, nº 35, 8 nov. 2006. 


