


CAPA

S ituação l: "Manda quem
pode, obedece quem tem
juízo. Criança não tem de
querer, tem de obedecer. Em

casa mandam os pais, na escola, man-
da o professor." "Olha, professora, se
ele ficar incomodando, você pode bater
nele, viu? Tem a minha autorização."

Situação 2: "Que prova é essa?
Meu filho não mente para mim, e ele
disse que você não ensinou a matéria
que caiu na prova. Olha essa nota! É a
pior da turma. Vou falar com o diretor,
eu quero mudar o meu filho de sala,
ele disse que você não gosta dele!"

Situação 3: "Você está na sala para
dar aula, não é para ficar educando os
filhos dos outros. Eu trago meu filho
para a escola para ser competitivo no
mercado, para ter o máximo de infor-
mação possível, não é para chamarem
a atenção dele ou ficarem colocando
para fora da sala. Isso é humilhação e
pode traumatizar o garoto! Se isso con-
tinuar, vou tirar meu filho dessa escola."

As três situações acima mostram a
mudança de visão dos pais em relação
ao trabalho do educador. Particular-
mente, a noção de poder e autorida-
de. Dúvidas a respeito do que você
pode ou não fazer dentro da sala de
aula, geralmente, acabam trazendo
muita dor de cabeça. E a idéia de clien-
tela? O pai do aluno é cliente porque



paga a escola. E o aluno? Pode fazer o
que tiver vontade, uma vez que está
usufruindo do serviço? E você nessa
história toda?

Calma, amigo. Respire, respire...
De acordo com Eulália Henriques
Maimone, psicóloga e professora da
Universidade de Uberaba, o educador
tem poder e autoridade na sala de aula,
mas deve ter uma postura ética, que
não o faça abusar disso. "O aluno
confere autoridade ao professor quando
percebe que o que está exigindo dele é
para o seu desenvolvimento como alu-
no, e não simplesmente porque o pro-
fessor quer que aquilo seja feito."

Essa confiança que o estudante
pode desenvolver está diretamente
ligada ao diálogo e respeito aos

acordos realizados entre o mestre e a
turma logo no início do ano. Pelo me-
nos é assim que trabalham os profis-
sionais da escola Lumiar, de São Paulo.
Cristiane Chechia, atual gestora da
instituição, afirma que a combinação
de regras de convivência e aprendi-
zado são feitas entre os professores e
os estudantes. "Quando os alunos têm
a oportunidade de fazer esses acordos,
de pensar sobre assuntos, como res-
ponsabilidade, horários e faltas, eles

costumam ser muito ponderados e até
bastante rígidos uns com os outros,
pois querem resguardar o sucesso do
projeto."

Segundo ela, cabe ao professor não
quebrar os acordos para não perder o
respeito e a confiança dos estudantes.
"Quando as crianças fazem um acor-
do, elas assumem a responsabilidade
sobre si e passam a observar os outros.
Então, é uma coletividade que controla
tudo. A figura do mestre é importante,
a figura do diretor é importante, porém,
eles não são os donos da verdade, sa-
bedores de todas as coisas, pelo con-
trário, estão inseridos nessa coletivi-
dade e têm o mesmo poder de ação
que qualquer outra pessoa."

...PERO SIN PERDER LA TERNURA JAMÁS
Tudo bem, no decorrer da sua carreira
você pode ter notado que não são
todas as instituições ou todos os
alunos que compreendem o professor
como parte de uma coletividade. E se
você encontrar uma situação dessas
pelo caminho, como conduzi-la?

Uma maneira encontrada pelo
professor Ricardo Fernando Schmidt,
da escola Nomelini - Anglo, de Barretos,
SP, é não confundir os papéis. "O pro-
fessor pode ser o amigão do aluno, se
ele quiser, mas sem esquecer que é o
professor também. Se você não souber
passar o conteúdo, o aluno não vai
respeitá-lo como professor. Se você
gosta do estudante, porém, ele não
pára quieto e está atrapalhando a aula,
naquele momento você é o pro-fessor,
então, pelo bem dos outros, vo-cê
precisa colocar um limite nele. Ou vai
chamar a atenção ou vai tirar da sala.
Entretanto, sempre com respeito.
Onde não há respeito, é mais difícil
mostrar limites", acredita.

Há quem prefira se respaldar com
um pouquinho mais de rigidez. E o
que acontece com o professor Plínio
Labriola Negreiros, do colégio Assunção,
de São Paulo. Ele acredita que o edu-
cador deve ter o controle da sala de
aula, tanto no conhecimento quanto
na questão disciplinar, porém, só deve
agir conforme regem as normas da
escola, com o amparo da direção da
instituição. "Quanto mais claros forem

os critérios - tanto para os professores
quanto para os alunos - melhor será.
Se as regras dizem que não posso apli-
car uma segunda prova para o aluno
que não foi bem na primeira, não apli-
co, pois todos os envolvidos já estão
cientes de que isso é impraticável",
conta Negreiros.

PROFESSOR INVISÍVEL
"Mesmo com a abertura do diálogo
nas escolas brasileiras, o quesito 'nota'
continua sendo usado como moeda de
negociação por muitos pais e profes-
sores." A frase é do professor Ricardo
Schmidt. Para ele, é esse tipo de com-
portamento que dá margem para o
aluno chegar para o pai e dizer que
tirou uma nota baixa porque o pro-
fessor não gosta dele. "O jovem não
estuda para aprender, estuda para
passar. Ele fica na sala de aula porque
tem de dizer ao pai que não está fal-
tando; tira boas notas para dizer que
pode fazer o que quer, para conquistar
uma liberdade. Isso está errado."

O professor acredita ainda que
essa postura adotada, principalmente
pelos jovens, tem a mídia como cúm-
plice. Para exemplificar a idéia, o pro-
fessor fala um pouco da impressão
que tem ao assistir à série Malhação,
da Rede Globo. "Ali, os professores
ficam falando a esmo, enquanto todos
os alunos fazem outras coisas, conver-
sam, ficam aquém da situação e, no
final, não têm a menor dificuldade.
Não precisam estudar, nem se esfor-
çar, nem se preocupar com as provas e
os trabalhos. Pelo contrário, conse-
guem passar de ano, sem problema
nenhum."

Schmidt percebe também a dis-
tância entre os professores e os estu-
dantes, já que não são mostrados mo-
mentos nos quais os mestres se apro-
ximem das turmas, de um aluno em
especial para tirar uma dúvida, para
conversar sobre algo ou mesmo para
ajudar a resolver um problema. Eles
são figurantes, distantes e não inte-
ragem com os adolescentes. "Os pro-
fessores estão lá no mundo deles, os
alunos estão aqui no mundo deles e
nada muda. Isso não existe na escola
de verdade", pondera. "Uma escola



de verdade não é desse jeito, mas
muitos estudantes acreditam que é,
que pode ser. Esse é um grande
desserviço que a mídia tem prestado
para a educação", desabafa.

E SE EU NÃO SOUBER ME IMPOR?
A escola Lumiar é diferente dos
colégios chamados "tradicionais".
Ao invés de aulas de 50 minutos, ela
trabalha com projetos, o tempo uti-
lizado é diferente e um dos pilares
que sustenta a instituição é justa-
mente o diálogo.

A diretora explica que, para aju-
dar os mestres, são feitas assem-
bléias semanais com as crianças
chamadas de roda, nas quais discutem-
se os problemas do cotidiano. "Esse é o
momento que o professor tem para
expor as suas dificuldades e insegu-
ranças para todo mundo. Às vezes, ele
precisa só apontar um problema. Por
exemplo: depois do projeto do profes-
sor tal ninguém está guardando o ma-
terial que é utilizado e isso está atra-
palhando o projeto seguinte. Como
vamos resolver o assunto? Levamos o
problema para a roda e fazemos o
debate."

E dessa maneira que a equipe pe-
dagógica, junto aos alunos, encontra a
solução para os problemas que sur-
gem. Por isso, são as decisões da roda
que apoiam cada um. "Não só o pro-
fessor ou o diretor", diz Cristiane,
"mas cada um mesmo".

NA ESCOLA TRADICIONAL
Talvez a forma de trabalho da Lumiar
não se encaixe nas necessidades da
sua escola. Ainda assim, você terá de
solucionar alguns conflitos e conseguir
respaldo para encarar situações novas
dentro da sala de aula.

Para esse caso, a psicóloga Eulália
sugere que se faça um encontro sema-
nal entre educadores, pedagogo, diretor
e psicólogo escolar. O objetivo é o mes-
mo da roda feita na Lumiar: conscien-
tizar os mestres de suas responsabili-
dades e colocar em debate os assuntos
que estejam funcionando como obs-
táculo para o bom andamento das
aulas. "Como é um trabalho coletivo, o
professor não fica sozinho para tomar

decisões, pois compartilha suas preo-
cupações com os demais membros
da equipe. E é isso que dá a ele a
segurança que precisa para agir."

Eulália segue dizendo que nem
sempre o professor sabe a diferença
entre o que ele pode ou não fazer.
"Daí a importância da formação con-
tinuada, na qual se parte da prática
da sala de aula, conduzindo a uma
problematização do que vem acon-
tecendo, buscando instrumentalizar
melhor o professor para que ele
possa agir com autonomia e consiga
mudar a realidade em que atua, de
forma a beneficiar-se e favorecer a
aprendizagem do seu aluno."

FORMAÇÃO DA BASE
'A educação é um tripé formado pelo
aluno, pela escola e pela família." É dessa
forma que Silvia Maria Russo Correia,
diretora pedagógica do colégio Assunção
de São Paulo, define a importância e o
poder de cada um desses vértices - exa-
tamente iguais, segundo ela.

Professora há 30 anos, Silvia diz que a
questão do poder e da autoridade existe
numa escola como em qualquer outra
"minisociedade", na qual as pessoas têm
de conviver, solucionar problemas e deter-
minar regras.

De acordo com a diretora, o poder age
em diferentes instâncias e níveis, sendo a
avaliação a relação mais forte de poder
entre professores e alunos. "Notas, fre-
qüência e avaliações são sempre discu-
tidas juntamente com a direção da escola,
uma vez que a sala de aula é parte inte-
grante de todo um processo. Porém, o
bom professor é aquele que avalia todas
as faces do aluno, sem autoritarismo",
afirma Silvia.
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Isso quer dizer que a direção da instituição exerce certa autoridade
sobre o comportamento do professor em sala de aula, mas não pode e
nem deve "engessá-lo". Resumindo: se a sua escola acredita que a
educação se baseia no diálogo e na preocupação do que aquele aluno
virá a ser em um futuro próximo, com certeza o poder e a autoridade
que você exerce terão sempre um viés positivo. Agora, se poder e
autoridade forem atribuídos apenas para deixar claro quem manda e
quem obedece, a educação terá outra face.

CADA ATOR COM SEU PAPEL
Segundo Silvia, a autoridade dentro de uma escola tem relação com as
funções desempenhadas por cada um dos públicos envolvidos. "O pro-
fessor tem um papel diferente do papel do aluno, que por sua vez é dife-
rente do da direção. Cada um exerce uma autoridade diferente, e todos
têm de se respeitar."

Já o poder, Silvia diz ser um pouco mais complexo. "O poder existe,
entretanto, esse não é o problema. O que pode causar algum transtorno é
a forma como ele será utilizado, para o bem ou para o mal de quem a ele
é submetido", afirma a diretora.

O mais importante sobre o poder e a autoridade dentro de sala de
aula é que, assim como tudo no mundo, a educação também evoluiu e
requer mudanças, tanto de comportamento quanto de atitudes de todos
os envolvidos. "Há 30 anos a educação era totalmente linear e vertical,
vinha de cima para baixo. O diretor mandava no professor, que mandava
no aluno, que por sua vez obedecia. Atualmente, a educação é uma teia
com diversos sentidos e direções, em que todos palpitam e, principal-
mente, aprendem e evoluem", diz a diretora.
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