
maioria.das situações de traba-
lho e estudo c envolvida por re-
lacionamentos entre as pessoas,
e a convivência diária pode ser

complexa, repleta de idiossincrasias. A ex-
periência mostra que pessoas com qualida-
des como afabilidade, compreensão e gen-
tileza têm mais chances de obter o sucesso,
além de marcar vidas de maneira positi-
va. Na sala de aula não é diferente. Quem
não tem aquela professora de ensino pri-
mário que, passadas décadas, ainda guar-
damos a fisionomia? Alguns até mesmo se
recordam de histórias curiosas vividas ou
contadas na época da escola. Mas, como
não existe perfeição, todo mundo já teve
um professor ou, do ponto de vista do pro-
fissional, aluno difícil de lidar.
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Há casos extremos de docentes,
geralmente de escolas particulares,
que perderam o emprego em fun-
ção de algum filho de pai influente
na sociedade. São vítimas de alunos
que se comportam mal com o in tu i -
to de enfrentar o professor ou "apa-
recer" perante os colegas. Em esco-
las públicas, costuma acontecer o
contrário. Estudantes dizem que são
perseguidos a ponto de repetir o ano.
Seja qual for o desfecho, o resultado c
sempre ruim, principalmente para a
sociedade, que corre o risco de perder
um futuro bom profissional, aquele
que desperdiça a oportunidade de ter
boa formação e pode desistir de com-
pletar os estudos.

As pessoas acreditam que o bom
relacionamento em sala existe quan-
do a turma é comportada. Vale lem-
brar que a suposta bagunça, que
eventualmente surge como forma de
protesto contra o excesso de atos au-
toritários exercidos pelo professor,
muitas vezes c controlada por meio
do medo imposto sobre os estudan-
tes. Optando pelo caminho do meio,
podemos definir como modelo ideal
de sala o ambiente onde os proble-
mas são enfrentados em conjunto,

pelo grupo e pelo professor, que não
deverá ser nem silencioso, nem pas-
sivo. Ou seja, a convivência sadia se-
rá alcançada sempre que o professor
estiver comprometido com o cresci-
mento intelectual do aluno c antena-
do com suas angústias e dificulda-
des. Segundo Aurélio Bona Júnior,
mestre em educação, professor e co-
ordenador do curso de Filosofia da
Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras de União da Vitória
(PR), se o aluno percebe islo, dificil-
mente desrespeitará o professor.

CANALIZANDO A ENERGIA
A bagunça muitas vezes também é
conseqüência do fato de a energia
dos alunos não estar direcionada de
forma correta. Por que, então, não
canalizar para atividades didáticas?
Quando apresentadas novas formas
de relação, novas maneiras de fazer
o aluno participar das tarefas, a clas-
se deixa de ser o lugar onde só o pro-
fessor age, com seu saber e seu poder.
Na medida em que ambas as partes
se entregam a atividades comuns, ou
seja, quando estão fazendo a mes-
ma coisa de forma cooperativa, os re-
su l t ados do trabalho são muito mais
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significativos. Trabalhando assim, o
prelecionador não vai mais apenas f i -
car falando o que deve ser feito. E o
aluno não vai ficar só fazendo o que
lhe mandara, tentada a achar manei-
ras mais interessantes de ver passar
o tempo.

O professor Aurélio-, que não cos-
tuma ter problemas de relaciona-
mento com alunos - talvez jus ta-
mente por ministrar cursos sobre o
tema -, conta o seu segredo: conhe-
cê-los bem e convencê-los da impor-
tância da disciplina estudada. "Eles
são envolvidos em pesquisas, que fa-
zem com que se interessem pelo as-
sunto", observa. Afinal, as discipli-
nas não estão na grade do curso por
acaso, e é falha do professor não con-
vencer os alunos de sua importância,
bem como fazê-los gostar do assunto.
"Inclusive, há alguns professores que
não têm consciência sobre a impor-
tância da disciplina que lecionam.
Muitos o fazem por necessidade fi-
nanceira ou então porque não que-
rem contrariar a instituição que os
contratou", completa. Aurélio acre-
dita ser mais fácil despertar o inte-
resse pela matéria quando o estudan-
te é convencido sobre a seriedade do
assunto apresentado, o que pode ser
feito por meio de contextualização.

ESTABELECENDO LIMITES
Assim como a dedicação do profes-
sor, a maneira com que os limites são
apresentados representa parte im-
portante no processo que busca atin-
gir a paz entre alunos e professores.
Quando uma regra é colocada auto-
ritariamente, alunos podem não se
sentir obrigados a cumpri-la. Mas
a postura muda quando eles têm. a
oportunidade de conhecer e discutir
as razões que dão origem às regras
estabelecidas na sala de aula, para
que haja aprendizagem. Eles preci-
sam saber por que não podem con-
versar, por exemplo. E também quais
as conseqüências, caso as regras se-
jam violadas.

De acordo com Aurélio, compre-
ender não é permitir que o aluno fa-
ça tudo o que quer. Um professor que
não sabe dizer "não" ao aluno na ho-

ra certa pode estar comprometendo o
trabalho pedagógico de toda a sala.
Não basta ser compreensivo, deixar-
se ser levado pela simpatia por um
ou outro aluno, e deixá-los livres pa-
ra decidirem e fazerem só o que acre-
di tam que é correto. Isso só reforça
um estado de ausência de regras no
t raba lho da sala de aula.

As leis, bem como determina-
ção dos limites, vão possibilitar que
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eles internalizem a noção de autorida-
de, tão importante para o crescimento
pessoal. Sabemos que os alunos preci-
sam entender o limite entre o que é e o
que não é importante em sala de aula,
saber que esse limite não é algo que vai
contra eles e compreender que esse é
um valor importante para o seu desen-
volvimento e aprendizagem. Portanto,
se deixarmos os alunos livres, sem
uma intervenção adequada, não esta-
remos favorecendo o desenvolvimento
e aprendizado deles.

É necessário saber dizer "não" a
todos os alunos, em qualquer situação
que se fizer necessário. Um "não" bem
compreendido possibilita tornar pre-
sentes as características próprias das
normas sociais, exigidas também na
atividade de ensinar e de aprender. O
limite - ou o "não pode" - precisa ser
dado na hora certa, corretamente, e es-
tar ao alcance dos alunos. Por exem-
plo: dizer a um aluno que ele está atra-
palhando seus colegas durante a aula

não impede que o professor goste de-
le c, ainda, vai possibilitar que os ou-
tros colegas possam ter notas tão bo-
as quanto as dele, pois vão estar mais
atentos e aprender mais. E preciso
também que os limites sejam coeren-
tes e valham cm qualquer situação.

O díma e o aproveitamento em sala de
aula podem ser influenciados negati-
vamente até mesmo pelo professor que
tem a melhor das intenções. Algumas
vezes ele é muito repetitivo ou pouco
acessível, e alunos podem tê-lo como
chato ou arrogante. Consciente des-
se risco, e na busca por uma receita
aparentemente simples, o profissional
acaba cometendo equívocos. De acor-
do com Aurélio, muitos professores são
gentis e acabam se tornando amigos
dos alunos. O problema é quando o re-
lacionamento fica baseado apenas na
amizade, a ponto de haver um "rela-

xamento" se o assunto é estudo. Na fa-
culdade é rnais fácil de encontrar pro-
fessores com essas características, e
que chegam a freqüentar barzinhos ou
churrascos com os pupilos.

"Mal acostumados, esses estudan-
tes repelem os professores mais exi-
gentes e acham não ser necessário se-
guir todas as orientações em sala",
explica o professor, que acredita que
a melhor maneira de evitar tal situ-
ação seja por meio de conversas entre
os próprios professores, que deveriam
se integrar e se unir na construção do
conhecimento. Não existem fórmulas,
mas é sabido que a falta de sintonia
entre os professores deixa os alunos
perdidos. "Deve haver um consen-
so para que eles se portem da mesma
maneira perante as classes. O proble-
ma é que a realidade é bem diferente:
professores de uma mesma insti tui-
ção raramente dialogam, sendo que
alguns até mesmo falam rrial dos co-
legas", completa.
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