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sala de aula é, por excelência, um
espaço de interação e de convívio
entre alunos e docentes. Com frequência, essa troca é positiva. Porém, há
situações que fogem do controle e uma
ou outra emoção do professor pode afetar esse relacionamento. Quem nunca vivenciou uma situação em que um mestre
que admiramos agiu com irritação porque não estava em um dia bom?
Professor da rede estadual em São
Carlos (SP) e também de uma escola
particular, Geandro de Oliveira já viu as
emoções afetarem sua relação com uma
colega de trabalho. "Eu e ela estávamos
em uma reunião conversando sobre a
indisciplina de alguns alunos quando o
acúmulo de estresse, preocupação, irritação e impaciência resultou em uma troca
de ofensas verbais. Naquela ocasião, com

certeza faltou ponderação de nossa parte", conta.
Imprevisíveis e capazes de tirar u m
profissional do controle de suas reações,
as emoções requerem cuidado. A psicóloga Solange Aparecida Emílio, doutora em
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento
Humano pela Universidade de São Paulo
(USP), lembra que, segundo o Dicionário
Houaiss, a emoção é uma agitação de sentimentos, um abalo afetivo ou moral. "A definição da palavra nos dá indícios de que
as emoções interferem sim em nossas vidas e, consequentemente, em nosso modo
de agir. Nesse sentido, nossas reações, como introspecção, agressividade ou passividade, podem estar diretamente vinculadas
às emoções que vivenciamos", exemplifica.
A pedagoga e psicanalista Edileide de
Souza Castro, autora do livro Afetividade e li-

mites: uma parceria entre a família e a escola

(WAK Editora), destaca que as emoções
revelam a maneira como percebemos nós
mesmos e o mundo ao nosso redor e, por
isso, interferem na vida pessoal e profissional. "Essa interferência pode ser negativa
ou positiva, mas existirá sempre", reforça.
No livro, Edileide discorre sobre a necessidade de a escola trabalhar mais os aspectos humanos e emocionais, ou seja, preparar o indivíduo para a vida. Dessa forma,
o conteúdo a ser ensinado deixa de ser o
centro do processo pedagógico e a figura
do professor e sua significação para o aluno passam a ser a chave do aprendizado.
A mudança de olhar em relação às
práticas pedagógicas também é estudada por Cristina Martins Tassoni, doutora em Educação e professora da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC-
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bilizados por fatores internos (lembranças e sensações) ou externos ao sujeito. O
que não significa que eles prejudiquem a
vida ou as relações profissionais. Tudo vai
depender do que o sujeito fizer com suas
emoções e sentimentos", afirma a psicóloga Solange.
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Situações como a perda de entes queridos,
separações e doença ocorrem sem aviso e
provocam sofrimento. Diante da impossibilidade de evitá-las, cabe às pessoas lidarem com o problema e amadurecer. "Não
temos condições de voltar ao passado e
evitar certas circunstâncias que nos trazem tristeza, mas podemos aprender a administrar esses estados de tristeza e evitar
que os mesmos interfiram em nossos relacionamentos atuais", afirma Edileide.
A mineira Daniela Dahdah Barbosa
Borges, professora há 11 anos, transformou e m força a tristeza trazida pela perda de uma pessoa muito especial. O trabalho com os alunos da segunda série do
colégio particular onde ela leciona, e m
Uberaba (MG), ajudou-a a superar o ocorrido. "Consegui lidar com a tristeza sem
problemas." Quando houve necessidade,
Daniela procurou ajuda profissional. "Foi
muito bom, pois lidar com as emoções é
tarefa árdua, e nem sempre conseguimos
enfrentar um problema sozinho."
Dayse Berber Cação de Oliveira, educadora há 30 anos, precisou reunir motivações para superar o falecimento do pai
e evitar que o fato abalasse a sua atividade
profissional. Nesse momento, lecionar para crianças da educação especial de uma
escola municipal em Uberaba (MG) ficou
complicado. "Senti-me frágil e muito angustiada, pois os meus pensamentos estavam longe e minha energia era pouca.
Tentei não transmitir esses sentimentos
aos alunos: brigava com os meus pensamentos e tentava renovar minhas energias até que a fase ruim passasse", relata.
Também c o m 30 anos de experiência na sala de aula, Vanda Berber Cação
Benetolo, de Uberaba (MG), já passou
por muitas situações em que precisou
lidar com as emoções. Ela recorreu à fé
para superar os períodos traumáticos.
"Quando perdi cinco pessoas da família, fiquei sem chão. Mas Deus me levantou e me fortificou. Consegui reagir
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Campinas). Ela verifica que, hoje em dia,
a preocupação com o conteúdo das disciplinas ("o que ensinar") começa a ser dividida com o "como ensinar". Segundo a
pesquisadora, uma determinada emoção
ou um momento complicado podem interferir no comportamento de um docente, assim como no de qualquer outro indivíduo, deixando-o mais introspectivo
ou mais agressivo. "Como as emoções são
de natureza orgânica, elas desencadeiam
manifestações como contrações ou relaxamento da musculatura. Dessa forma, a
agressividade pode se manifestar por meio
de ações corporais (como jogar coisas no
chão), verbalmente, por escrito ou ainda
por meio de um desenho."
As reações desencadeadas pelas emoções são variadas. Cristina cita os estudos
feitos pelo médico, psicólogo e filósofo
francês Henri Wallon (1879-1962), para
quem as emoções e os sentimentos negativos têm o poder de travar e inibir a capacidade de pensar e de criar. Por outro lado, aqueles de caráter positivo conseguem
fazer fluir a capacidade cognitiva.
Mas isso não significa que, diante
de u m problema, o indivíduo não tenha
uma solução criativa. Para alguns, vale
a máxima "eu só produzo bem sob pressão". Porém, lidar criativamente com os
problemas é privilégio dos adultos, conforme pondera Cristina. "Temos inúmeros mecanismos desenvolvidos que podem nos ajudar a lidar com a pressão,
além de uma autoimagem bem configurada que nos ajuda a saber a respeito
de nossas capacidades e possibilidades.
Contudo, as crianças não têm esses recursos bem desenvolvidos ainda e, por isso, estão muito mais vulneráveis aos sentimentos e emoções que o outro traz em
seus modos de agir e de falar com elas."
A responsabilidade sobre as emoções
- tão necessária para o bom trabalho em
sala de aula - é requerida também e m outras esferas profissionais. "Hoje, o mercado de trabalho pede profissionais mais
bem preparados e equilibrados emocionalmente, pois não vivemos sem nos relacionarmos uns com os outros", enfatiza Edileide.
Lidar com as emoções parece ser uma
tarefa dificílima, mas é preciso considerar
que elas não são sinônimo de prejuízo. "As
emoções e os sentimentos podem ser mo-
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nalidade introspectiva não é um impedimento para u m a aula empolgante. "Ele pode ser empático, agradável e
equilibrado emocionalmente."
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profissional que se considere feliz com
o que faz trabalha c o m mais prazer
e, consequentemente, apresenta m e lhores resultados. Porém, esse tipo de
afirmação não contribui para a saúde
mental do professor. "Vende-se muito
a ideia de que ele precisa amar sua profissão e seus alunos e, se ele não está
b e m como professor, é porque não está
feliz na vida. No entanto, n e m sempre
é tão simples assim, pois as organizações e instituições são complexas e há
muitas variáveis presentes nas relações
entre os profissionais e seu cotidiano
de trabalho", pondera.
Para Solange, u m a maneira de evitar que as emoções interfiram negativamente na sala de aula seria criar
uma rede de apoio ao professor e aos
participantes do contexto escolar. "Isso
possibilita que todos possam valorizar
e vivenciar plenamente os sentimentos
e emoções que inevitavelmente ocorrem nos encontros humanos."
Emoção e a aprendizagem

o

é

As emoções também podem aparecer de u m a forma diferente na sala
de aula, como poderosas armas para
o aprendizado - são as chamadas aulas "com emoção". O "tempero" colocado pelo mestre atrai a empatia dos
alunos e desperta neles e m o ç õ e s positivas. O resultado é um aprendizado que ocorre de forma prazerosa e
natural. A ciência explica esse efeito,
como lembra Edileide. "O emocional e
o conceituai (cognitivo) andam juntos,
interligados pelo sistema límbico. No
sistema nervoso central, a origem dos
comandos para o aprendizado está relacionada a fatores emocionais."
A professora Daniela é entusiasta
da aula c o m emoção. "O aprendizado
fica mais prazeroso, mais vivo e principalmente mais significativo para todos que estão ligados à educação", afirma. Já o educador Geandro de Oliveira
busca oferecer experiências diferenciadas, como "aulas fora do cotidiano lousa-e-giz, espaços diferentes e estímulo
à participação dos alunos."
Edileide lembra que a aula sempre terá emoção a partir das relações
vivenciadas entre professor e aluno.
Por conta disso, um docente de perso-
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graças à minha fé, o que m e fez pensar
que eu deveria continuar cumprindo
minhas tarefas nessa profissão da melhor forma possível."
O sofrimento trazido por u m câncer abalou o otimismo de Alice Gomes
Bordon, no magistério há 2 4 anos e
atualmente professora da quarta série
de uma escola estadual em Franca (SP).
Ela pensava n ã o ter mais forças para fazer quimioterapia, mas lembrou-se de situações que a ajudaram a conseguir enfrentar o problema de saúde,
como a de u m a aluna que comia a merenda três vezes ao dia porque não tinha o que comer em casa. "A escola é de periferia e as crianças não têm
nada. Ao chegar no colégio, vemos o
quanto elas precisam da gente. O mesmo aconteceu quando eu perdi familiares: continuei indo às aulas e lá recebi energias positivas e sorrisos das
crianças, tendo assim forças para continuar", explica.
A persistência adotada pelos professores citados nesta reportagem é
u m exemplo de resposta saudável às
emoções e aos sentimentos. São atitudes que revelam a compreensão da necessidade de conhecer e monitorar os
estados emocionais. "As emoções normalmente revelam nosso interior, jeito
de ser, medos e expectativas. Portanto,
quanto mais emoções negativas dominarem nossas atitudes, mais dificuldades teremos para nos relacionarmos",
indica Edileide.
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As emoções aparecem e afetam a nossa rotina, é fato. Mas é possível evitar
as interferências negativas. Para a pedagoga e psicanalista Edileide, trata-se de buscar o equilíbrio emocional
e deixar fluir as emoções positivas. "O
amor e a alegria sempre trarão benefícios para nossas relações." Para que esse equilíbrio apareça, o professor precisa conhecer mais sobre as emoções.
"Autoconhecimento é o primeiro passo, seguido de atitudes de equilíbrio",
completa.
E as pessoas felizes, realmente trabalham melhor? A psicóloga Solange
concorda parcialmente c o m o ditado
e faz u m a ressalva. Para ela, qualquer

Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 13, n. 150, p. 34-35, mar. 2012.

