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RESUMO

O presente trabalho tem como tema a investigação da manutenção da autoridade
docente em sala de aula. O objetivo é compreender como se dá o processo de formação da
autoridade moral do professor, em função das relações sociais entre professor e aluno, assim
como as emoções envolvidas, através da visão de professores do Ensino Médio do Estado do
Rio de Janeiro. Tendo em vista que as relações sociais são baseadas na comunicação,
principalmente no ambiente escolar, se faz necessário compreender como a mesma afeta as
relações sociais presentes. A escolha do tema se deu devido à situações vivenciadas durante
as disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino, na qual pode-se observar uma relação entre
professor e aluno, baseada no medo por parte dos discentes e  comportamento autoritário por
parte do docente. Pensando nessas situações e o estado atual de pandemia de COVID-19,
optou-se por realizar entrevistas semi-estruturadas com dois professores através de chamadas
de vídeo, para buscar compreender como eles lidavam com relação de autoridade que eles
possuem, com o respeito que tinham por parte dos alunos, através da visão dos professores.
Buscando na literatura, foi escolhida a teoria da Comunicação Não-violenta (CNV), proposta
por Marshall B. Rosenberg, no qual se trata das comunicações do ser humano como um todo,
principalmente as relações hierárquicas, como do patrão e empregado, assim como professor e
aluno, utilizando principalmente desta como um referencial teórico para analisar, através da
fala do professor, os pontos que vão de encontro ou destoam com a CNV. Desse modo, esta
monografia mostra aos futuros professores formas de lidar com algumas situações envolvendo
seus futuros alunos ao exercer seu papel de professor em sala de aula, fazendo um paralelo
entre as experiências dos professores entrevistados e as teorias apresentadas. Assim,
considera-se que a comunicação entre professor e aluno, pode possuir um papel importante
para que a manutenção da autoridade moral do docente, seja realizada de forma saudável, sem
afetar negativamente nenhum dos dois lados. Também é importante ressaltar que através das
análises realizadas, foi possível perceber a existência de uma afetividade na relação entre
professor e aluno, que podem contribuir para a manutenção da autoridade docente e,
consequentemente, uma melhor relação social na sala de aula.

Palavras-chave: Comunicação Não-violenta; Autoridade docente; Afetividade.
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1 INTRODUÇÃO

A sociedade tem passado por transformações sociais e culturais nos últimos anos, e as

escolas foram afetadas diretamente e indiretamente, seja com relação à dinâmica do ambiente

escolar, nos conteúdos trabalhados e até mesmo nas relações entre professor e aluno. Este

último, está ligado à relação de autoridade e hierarquia dentro da sala de aula (ROSENBERG,

2006). Essas modificações na sociedade, culminou numa crise da autoridade docente, na qual

um crescente número de conflitos entre aluno e professor, se tornou comum em sala de aula

(MÜHL, 2020).

Essa problemática em sala de aula, tem uma possível explicação para Miziara,

Bitencourt e Abreu (2006). Para os autores, muitas das vezes, a indisciplina dos alunos é

causada pelo professor. Isso devido à pouca oportunidade que o professor dá ao aluno para

tomada de decisão ou expor alguma vivência e ponto de vista. Deixar com que o aluno se

expresse, fale do que goste, do que conhece, do que entende, só promove um maior interesse

do discente pela aula. É importante salientar que quando o professor fizer isso, também

contribui para a manutenção da autoridade docente, sem utilização de ameaças, mas sim

através do diálogo.

Tendo em vista a visão de Miziara, Bitencourt e Abreu (2006) sobre a questão da

autoridade do professor em sala de aula, Galland (2010) diz que um bom posicionamento do

professor perante à turma, pode fazer com que o docente seja respeitado e valorizado em sala,

sem que atue com arrogância e/ou seja inflexível com seus discentes. A autora complementa,

colocando em pauta a boa relação que o professor deve possuir com suas turmas,

complementando:

O modo como o professor se relaciona com os seus estudantes em sala de aula, ou
mesmo, como ele se comporta e ensina a matéria, influenciará em como o discente
se comportará na instituição escolar. A autoridade do docente estabelecerá regras e
limites, pois indicará caminhos possíveis pelos quais o aluno poderá se dirigir. Isso
permite um posicionamento do estudante perante o professor e a instituição escolar,
delimitando suas fronteiras de ação (GALLAND, 2010, pg 7).

Ainda segundo a autora, a autoridade do professor geralmente é confundida com o

conceito de autoritarismo, sendo esta, baseada no uso da força e repreensão verbais como um

método para se obter respeito. Nesse meio, as regras e os limites são impostos sem discussão

e debate para saber se é a melhor forma de alcançar o respeito dos alunos (GALLAND, 2010).

Buscando entender melhor a diferença entre autoridade e autoritarismo, Oliveira

(2015) ressalta a diferença entre as duas práticas.  Enquanto que o autoritarismo está

extremamente ligado ao uso do poder por meio da força, a autoridade está ligada ao respeito.
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A autoridade em si é baseada no reconhecimento do professor por parte dos alunos, como

sendo uma figura com sabedoria e competências socialmente valorativas , que vão servir

como referência para os discentes, sem utilizar do poder (OLIVEIRA, 2015). No entanto,

tendo em vista esta relação entre a autoridade docente, respeito e poder , a autora diz que o

professor é uma figura que deve possuir o reconhecimento por parte dos alunos a respeito de

sua legitimidade para influenciar e/ou orientar os discentes para o melhor caminho,

ultrapassando os interesses individuais do docente (OLIVEIRA, 2015).

Pescarolo e Moraes (2016) realizaram uma pesquisa que diz respeito à percepção dos

educadores sobre a autoridade do professor em sala de aula. Um dos pontos importantes a

ressaltar, é que em sua grande maioria, os docentes acreditam que a falta de autoridade remete

à um problema externo ao ambiente escolar, como por exemplo, a falta de limites impostos

pela família e a ausência dela na vida escolar do aluno. As autoras dizem também que os

professores possuem uma dificuldade de impor limites em sala de aula sem serem vistos como

grosseiros ou chatos pelos alunos.

Ainda sobre a pesquisa realizada por Pescarolo e Moraes (2016), é apresentado que as

falas dos professores a respeito dos valores morais são um tanto quanto equivocadas, pois

sempre há uma mudança de valores da sociedade com o passar do tempo, e não um

desaparecimento do mesmo. Não há uma ausência dos valores, mas sim uma readequação do

que a sociedade preza e acredita ser o mais ideal.

Olhando agora pelo ponto de vista dos alunos, Bueno e Sant Ana (2011) demonstram

que, apesar dos alunos dizerem que a autoridade do professor é alcançada por algum

dispositivo punitivo, nem sempre é isso que se observa na prática. Os professores que mais

conquistam seus alunos, ditos os professores que tem moral , são os que menos apresentam a

utilização de ameaças e punições. Além disso, os professores ditos legais  e engraçados ,

são os que possuem maior autoridade, ou seja, os professores que conseguem manter um bom

relacionamento com a turma por meio da compreensão, da empatia e do rompimento das

rotinas escolares, trazendo novas propostas, metodologias e recursos lúdicos.

Miziara, Bitencourt e Abreu (2006) salientam que os professores não devem

culpabilizar os alunos pela falta de autoridade, uma vez que os alunos apresentam

comportamento indisciplinar apenas com alguns professores, e não com todos. Além disso, a

autora diz que é preciso agir em um meio termo entre o autoritarismo e a permissividade, pois

a postura autoritária em excesso pode causar um bloqueio na evolução do indivíduo ,
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afetando as relações em sala de aula, e a permissividade em excesso, não abre espaço para a

compreensão dos direitos do outro .

Trazendo para discussão uma forma de entender a autoridade docente, Moreira (2016)

diz que devido à autoridade ser reconhecida como um instrumento de poder, entendem que

para alcança-la, é necessário da violência e do uso do poder hierárquico do professor. Esta, é

uma concepção errônea, uma vez que o reconhecimento da autoridade, muitas vezes, vem da

boa relação social criada entre o docente e o discente, e do auxílio no aprendizado

acompanhado da compreensão das situações que ocorrem com os alunos, tanto dentro da sala

de aula, como fora da mesma.

A partir da interpretação errônea sobre a autoridade docente, um problema surge nas

escolas contemporâneas: o desrespeito dos alunos com o professor em sala de aula. Este

desrespeito, segundo Frisanco (2014), pode causar uma série de consequências no âmbito

escolar. Entre eles, o principal é que os alunos se sentem em um ambiente não democrático,

mesmo com quase todas as decisões tomadas à sua volta hoje em dia, sendo decidida

democraticamente. Isto se opõe ao que Frisanco (2014) acredita que seja a autoridade, sendo

esta, algo totalmente desvinculado a decisões oriundas de um único lado.

É fato que na atualidade somos constantemente convocados a participar. Podemos
eliminar brothers, podemos opinar sobre o rumo de personagens em novelas,
escolher a banda superstar [...] Podemos votar neste ou naquele, sempre respaldados
pela força do discurso de que podemos   (FRISANCO, 2014, pg 11).

Ao se deparar com este tipo de situação, o aluno não se sente confortável, vendo que

em várias situações do dia a dia, ele pode participar ativamente de decisões, e quando chega

na escola, ele é tratado como um mero receptáculo de conhecimento  que deve agir e ser da

forma que o professor quer (FRISANCO, 2014). A autora ainda nos diz que:

No entanto, observamos que o modelo recorrente de relações interpessoais e
pedagógicas estabelecidas, na maioria das escolas, ao contrário, distancia
demasiadamente o aluno da escola, do professor, dos conteúdos a serem apreendidos
e da formação que devemos propiciar às novas gerações (FRISANCO, pg 12, 2014).

Ainda sobre a questão do aspecto democrático em sala de aula, Frisanco (2014) nos

mostra que a educação foi criada para participar da manutenção dos interesses políticos

vigentes. A legislação relacionada à esfera educacional e os investimentos realizados para a

mesma, são criados e moldados de forma que, as necessidades e interesses políticos e

econômicos sejam atendidas. A autora diz que os professores tem conhecimento disso, e
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sabendo dessa situação, podemos resistir e resistir não significa banir, jogar tudo fora.

Resistir é propiciar boa educação às gerações que nos sucedem  (FRISANCO, pg 12, 2014).

Devido ao contexto apresentado, o presente trabalho analisa as falas de professores do

Ensino Médio em busca de sinais e indícios de como a manutenção da autoridade docente é

feita no ambiente escolar. Acredita-se que este tipo de trabalho possa ser importante para

futuros professores, pois assim que começarem a dar aula, possam encontrar certa dificuldade

em manter sua autoridade em sala de aula sem ser visto como uma figura autoritária pelos

alunos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Compreender como as relações sociais presentes na sala de aula afetam a manutenção

da autoridade do professor, através do ponto de vista do docente, tendo em vista a teoria da

Comunicação Não-violenta.

2.2 Objetivos Específicos

Entender como se dá o processo de formação de autoridade moral do professor em sala

de aula.

Compreender através da fala do professor, a relação existente entre o afeto dos alunos

pelo professor com a autoridade docente.

Entender como a relação intrapessoal do professor está ligada à manutenção da

autoridade docente.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Poder, desvelo e a afetividade na docência

A palavra poder, como um substantivo, segundo o Dicionário da língua portuguesa

Soares Amora (2009), significa: faculdade; vigor do corpo ou da alma; potência, soberania,

autoridade; domínio, posse; governo de Estado, eficácia; recurso; virtude; possibilidade;

importância.  (AMORA, 2009, pg 553). Por sua vez, a palavra desvelo, também como

substantivo, significa dedicação, carinho (AMORA, 2009, pg 224). Na sociedade atual, é

consensual que os conceitos de poder e desvelo, muitas das vezes, não estão relacionados. O

poder, nesse contexto, está ligado à opressão e ao conhecimento. O autor Michel Foucault

(1980, apud NOBLIT, 1995) vai além, acreditando que o poder possui um elo forte com o

conhecimento, afirmando que não é possível possuir poder sem conhecimento, assim como

também se torna impossível o conhecimento não levar ao poder.

O desvelo, por si só, está relacionado com os relacionamentos e as sensações que

levam ao sentimento de satisfação, e isso, diverge um pouco do conceito de poder citado

anteriormente. Entretanto, os dois conceitos não estão muito distantes um do outro. O estudo

que o autor George W. Noblit fez em uma escola elementar nos Estados Unidos, mostra a

relação entre esses dois conceitos que parecem ser tão antagônicos, porém possui muito mais

em comum do que se pensa (NOBLIT, 1995).

Antes de prosseguir, é necessário falar sobre a democratização nas escolas, um assunto

que irá aparecer constantemente no presente trabalho. Este conceito está extremamente

relacionado ao fracasso escolar, que por sua vez, é decorrente em grande parte da

desigualdade ali presente, onde diferentes alunos, com diferentes necessidades, diferentes

habilidades, são tratadas como se fossem iguais. Para Esteban (2007), a busca por tratar as

crianças por igualdade acaba, no fim, aumentando mais ainda a desigualdade, uma vez que a

escola não as valorizam pelo o que elas são, mas sim o que a escola quer que elas sejam,

fazendo com que os alunos fiquem perdidos em meio a um ambiente onde todos são

diferentes. Justamente por isso que a busca pela democratização nas escolas se torna

importante, para que todos sejam tratados de forma equivalente, levando em conta suas

diferentes necessidades e condições.

O autor José Carlos Libâneo (2006) entende que democratização é: a conquista, pelo

conjunto da população, das condições materiais, sociais, políticas e culturais que possibilitem

participar na condução das decisões políticas e governamentais . Trazendo esse conceito para
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as escolas, entende-se que uma escola democrática, ainda segundo Libâneo (2006):

A escola pública deve ser democrática, garantindo a todos o acesso e a permanência,
no mínimo, nos oito anos de escolarização, proporcionando um ensino de qualidade
que leve em conta as características específicas dos alunos que atualmente a
frequentam. Deve ser democrática, também, no sentido de que devem vigorar nela,
mecanismos democráticos de gestão interna envolvendo a participação conjunta da
direção, dos professores e dos pais (LIBÂNEO, 2006, pg 37).

As escolas, principalmente as públicas, passam pelo problema da desigualdade

social, uma vez que em nosso país, grande parte da população vive na pobreza. Devido a

isso e as situações adversas das crianças e dos jovens nessas condições, vão gerar uma certa

dificuldade para que o ensino-aprendizado seja bem sucedido (LIBÂNEO, 2006). Com isso,

compreende-se que a questão da democratização das escolas vai além do ambiente escolar.

Apesar de estar ligado à outras esferas sociais, a democratização das escolas podem

ser alcançadas. O autor Libâneo (2006) diz que: Ligar a escolarização às lutas pela

democratização da sociedade implica, pois, que a escola cumpra a tarefa que lhe é própria:

prover o ensino . Aliado a essa relação da escola com as lutas pela democratização da

sociedade, o autor nos dá outra definição de democratização do ensino:

Democratização do ensino significa, basicamente, possibilitar aos alunos o melhor
domínio possível das matérias, dos métodos de estudo, e, através disso, o
desenvolvimento de suas capacidades e habilidade intelectuais, com especial
destaque à aprendizagem da leitura e da escrita (LIBÂNEO, 2006, pg 38)

A partir disso, é preciso dizer que as escolas deveriam ser pensadas para se tornarem

um local democrático, pois esse também é um espaço para a formação do cidadão. As práticas

de ensino que visam o aluno como o ser protagonista dentro da sala de aula, são baseadas

nesse pensamento e o poder deveria ser utilizado para que o ensino seja centrado no aluno.

Conforme afirma o autor Noblit (1995), para que a sala de aula fosse um ambiente que

funcionasse corretamente, é imprescindível que exista uma democratização dentro desse

espaço e um tratamento igualitário social entre todos ali presentes. Além disso, Noblit

também acredita que a dedicação deveria ser algo recíproco entre a professora em sala de aula

e os alunos. Essa relação de desvelo ocorre para que, tanto os discentes como a docente,

fiquem em uma relação mútua de suporte, sendo os dois lados beneficiados.

Algumas atitudes da professora que Noblit acompanhou devem ser destacadas.

A primeira delas, é como a professora, denominada por Pam, se vê responsável pelos

alunos. Em diversos momentos em que Noblit acompanhou a classe dessa professora, ela
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percebeu que a mesma se mostrava responsável por tudo o que os alunos faziam. Suas

atitudes, suas tarefas e seus aprendizados, estão relacionadas tanto ao poder, como ao desvelo,

pois, ao mesmo tempo em que a responsabilidade sobre os alunos reforça o domínio sobre

elas, também é preciso um carinho e afeto pelas crianças, pois caso algum aluno falhasse,

Pam também se sentiria responsabilizada, apresentando uma empatia por todos (NOBLIT

1995). Essa empatia, cria uma marca nos alunos, uma vez que qualquer professor,

independente do seu jeito, passa pela vida dos alunos e cria uma marca neles. Segundo Paulo

Freire (2018), a importância do modo como o professor se comporta em sala de aula surge a

partir desse aspecto, pois querendo ou não, ele pode servir de exemplo para alguém naquele

ambiente. Mostrar a sua empatia por eles, evidencia a importância desse mesmo sentimento

na vida dos alunos, além de mostrar a luta pelo qual o professor acredita.

Além da questão envolvendo a responsabilidade, muitas escolas hoje em dia possuem

rotinas, tornando a sala de aula um ambiente que os alunos esperam sempre o mesmo e com a

Pam não era diferente, ela estabelecia diversos rituais que formavam uma rotina dela e dos

alunos. Todos os dias antes de iniciar a aula, ela juntamente com os alunos, discutiam o que

eles iriam fazer naquele dia em específico e programavam os assuntos a serem trabalhados

nos dias posteriores. Para Bueno e Sant Ana (2011), quando o professor é autoritário e impõe

uma decisão que envolvam os alunos sem antes consultá-los, os docentes acabam por escolher

entre confrontar o professor ou aceitar a imposição de regras hierárquicas rigidamente

definidas por aquele , e essa imposição só agrava a problemática que envolve a manutenção

da autoridade moral do professor. Paulo Freire (2018) nos diz que de modo geral, ainda sobre

a questão da autoridade imposta, que os indisciplinados enxergam autoritarismo em todas as

ações de autoridade legítimas, assim como o ser autoritário considera que a liberdade como

expressão de incorrigível espontaneísmo , deve ser respeitada, e que as duas situações, tanto

dos indisciplinados como dos seres autoritários, não seriam ideais, mas sim a do democrata,

que acredita que não é possível se ter autoridade sem liberdade, e vice-versa.

Outro ponto importante a destacar, é como os alunos enxergam o professor em sala de

aula. Comumente, os docentes são vistos como detentores do saber e que nunca erram. Porém,

na sala de aula descrita no texto de Noblit (1995), era diferente pois, Pam assumia os erros

comuns dos alunos. Caso ela encaminhasse para as suas crianças alguma tarefa e,

posteriormente notasse que todos os alunos haviam feito tal tarefa de forma errada, ela

assumia para os alunos o tal erro, como relata Noblit (1995, pg 126): Ela possuía um senso

humanitário ao assumir a responsabilidade sobre um erro comum dos alunos no dia anterior:



15

Ah, é, ontem eu devo ter soletrado mal a palavra lagarta, pois todos vocês erraram em suas

tarefas . Desse modo, Pam demonstrava que ela não era detentora de todo o saber, e nunca

seria, pois estava sujeita a erros, assim como seus alunos, e isso já nos da um indício de como

Pam acreditava na democratização dentro da sala de aula e também que não havia muita

diferença entre as crianças e ela.  Esse fato da professora descrita por Noblit assumir os erros

e não se enxergar como extremamente superior aos alunos, vai de encontro com o que Paulo

Freire (2018) acredita, ao dizer que a segurança que ele possui ao ensinar algo à alguém, é

apoiado no fato de que ele não é detentor de todo o conhecimento, e que não se deve ter

vergonha por não saber algo, ou seja, ter a segurança de ensinar também envolve ter

consciência de que se pode melhorar e que ainda existem assuntos que se pode conhecer.

No que diz respeito ao cotidiano dos alunos, Vygotsky (2001) retrata os conceitos

espontâneos como um dos responsáveis pelo entendimento dos conceitos científicos. Para o

autor, os conceitos espontâneos são aqueles adquiridos durante a vida dos alunos fora do

ambiente escolar, ligados aos processos cotidianos, à experiência pessoal da criança. Já os

conceitos científicos se dá em grande parte, a partir dos conceitos espontâneos. Porém, para

entender os conceitos científicos, Vygotsky (2001) nos diz que é necessário que os conceitos

espontâneos tenham alcançado um determinado nível na consciência do aluno para que o

conceito científico correspondente seja internalizado e passe a ter um significado para a

criança, havendo a formação do pensamento concreto.

Entendendo a relação dos conceitos espontâneos vindo do cotidiano dos alunos com os

conceitos científicos, Noblit(1995) mostra que o cotidiano dos alunos podem exercer outro

papel em sala de aula além da formação do pensamento concreto, utilizando para tal, um fato

que ela presenciou na sala de aula da Pam. A professora possuía um hábito de realizar sessões

de leituras com os alunos. A turma era dividida em grupos, enquanto dois grupos realizavam

leituras, os outros dois faziam outras atividades. Com relação aos grupos de leitura, ao fim da

realização da mesma, a professora fazia questões aos alunos acerca da leitura e, no fim,

perguntava sobre coisas semelhantes que haviam ocorrido com eles em suas vidas, trazendo a

tona os conhecimentos espontâneos das crianças. Essa atitude demonstra a preocupação de

Pam para criar um laço afetivo, uma relação com os alunos. Esses questionamentos ajudavam

ela a criar um carinho tanto dela com os alunos, como dos alunos por ela, uma vez que

também demonstrava um interesse dela pela vida deles. Paulo Freire (2018) diz que a relação

entre professor e aluno deve ser essencial para que um ambiente agradável dedicado ao

aprendizado seja mantido, e que essas relações são fortalecidas não com discursos raivosos,
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sectários , mas sim com uma aproximação de carinho, se tornando o menos distante possível

das realidades dos alunos. Para alcançar essa realidade, é preciso paixão pelo que faz, é

preciso a troca de saberes de cada realidade presente na sala de aula, tanto pela parte do

professor, como dos alunos, ou seja, é preciso que haja uma comunicação que vá além desses

saberes, não só em relação aos conhecimentos científicos de determinada matéria escolar

(FREIRE, 2018).

Além das sessões de leitura, Pam também possuía um hábito bem comum, não só

presente na sala de aula dela, mas em grande parte de todas as outras salas de aula, que é

chamar os alunos na lousa para responder uma tarefa. Porém, segundo Noblit(1995), na sala

de aula dela, era diferente, os alunos iam sem pestanejar e se animavam para ir. A autoridade

moral de Pam fica evidente nessa situação, uma vez que as crianças tinham a oportunidade de

rejeitar os pedidos de um adulto, e mesmo assim, não rejeitavam, nunca.

Pam também criava rotinas e rituais envolvendo diversas atividades que seriam

responsabilidades dos alunos. Essas atividades eram feitas em rodízio, fazendo com que todos

os alunos participassem dessas atividades e, consequentemente, criassem responsabilidades

envolvendo diversos rituais criados por Pam. O poder dela em sala de aula e o desvelo que

tinha era tanto, que as crianças sabiam o que Pam esperava dela, e faziam as tarefas para que

Pam se sentisse orgulhosa de vê-los realizando e cumprindo o que se era esperado deles.

Noblit (1995) diz que, pelo fato do carinho entre professor e aluno serem recíprocos ali na

sala de aula, o poder da professora se tornava presente, e ela utilizava disso para estabelecer

esses rituais e rotinas, que acabavam por controlar o comportamento de todos ali. Paulo Freire

(2018) trata das relações entre professor e aluno como um tanto complicada nessa questão de

ter moral , uma vez que se deve ter muito cuidado para não se utilizar muito do

autoritarismo e nem dar muita liberdade para os alunos. É justamente o meio termo que nos

faz presenciar o respeito mútuo no ambiente escolar, visto na sala de aula de Pam.

As instruções dadas por Pam também é um ponto a se chamar atenção: a professora

passava alguma instrução aos alunos, e logo em seguida, pedia para algum aluno repeti-la.

Caso ele não conseguisse, Pam pedia para que algum outro aluno o ajudasse, sem repreensão,

desse modo, Pam conseguia manter seu poder ao passar instruções para as crianças e ainda

conseguia um certo afeto por parte dos alunos, ao não repreendê-los por não conseguir repetir

as instruções. A respeito dessa situação, Noblit(1995) diz:

[...] a instrução tinha um significado duplo. Por um lado, a instrução era sobre o
ensino de um assunto objetivo. Por outro, era a respeito de um processo meticuloso
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de assegurar que todos soubessem o que e como fazer qualquer coisa que fosse
pedida. Em terceiro lugar, o discurso de Pam estava carregado de lembretes e
conselhos para os alunos, numa tentativa de evitar infrações(violar as regras) mais
sérias (NOBLIT, 1995, pg. 128).

Paulo Freire (2018) reflete sobre as atitudes de professores que são autoritários na

forma que agem em sala de aula. De nada adianta falar sobre democracia, liberdade e

igualdade no ensino, se a vontade do professor sempre prevalece no final. É necessário

diálogo para que não se utilize de atitudes autoritárias, pois pode acabar por desmoralizar o

discurso hipócrita do docente, no qual ele fala uma coisa mas suas atitudes mostram o

contrário. Visando essa reflexão do filósofo e as atitudes de Pam descritas por Noblit em sala

de aula, percebe-se a ausência desse discurso hipócrita.

Diversas das atitudes já descritas por Noblit à respeito de Pam em sala de aula,

auxiliaram a manter a autoridade da professora no ambiente escolar. O filósofo Paulo Freire

(2018) diz que a tomada de decisões importantes em sala de aula é necessária para a

manutenção da autoridade docente. Estabelecer tarefas, orientar na resolução de exercícios e

cobrança tanto individual como coletiva, fazem parte do ser docente. Essas atitudes podem

parecer, em um primeiro contato, como algo que priva a liberdade do aluno, criando uma

contradição entre autoridade e liberdade. Por isso é preciso cautela, uma vez que a linha que

separa o ser autoritário e o ser licencioso é muito tênue.

No que diz respeito às infrações, Pam possui um certo método para lidar com os

alunos. Suas atitudes eram punitivas com os alunos que cometessem infrações. As crianças

que a cometessem, deveriam escrever seus nomes no quadro e perdiam o direito ao tempo

livre daquele dia. De certo modo, era uma forma de Pam manter a ordem em sala de aula,

porém existia uma infração que era considerada a pior, que seria rir de algum colega de classe

caso esse não soubesse responder corretamente. Os alunos que cometessem essa infração

eram recebidos com um sinal de vergonha, no qual todos na sala abaixariam a cabeça,

demonstrando assim que Pam se preocupava com os sentimentos das crianças, se preocupava

com o que eles sentiam, mas não dava espaço para que os alunos se sentissem ridicularizados

ou frustrados com determinadas situações. (NOBLIT, 1995)

Apesar das punições relativas às infrações, quando a situação envolvia perguntas e

respostas, Pam incentivava os alunos. As respostas dos alunos eram recebidas através de

sorrisos e elogios, e quando não eram corretas, ela guiava os alunos para as respostas certas.

Ela demonstrava que tinha conhecimento a respeito de determinado assunto, mas não

demonstrava que era superior por causa disso. Caso algum aluno errasse a resposta, Pam
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perguntava pra turma se alguém poderia ajudá-lo, isso passava uma sensação de segurança

para as crianças, afastando delas o medo de responder errado, trazendo assim um sentimento

de acolhimento. O carinho mútuo nesse momento era evidente, Noblit (1995) reflete que

acreditava que os bons métodos de ensino eram aqueles que evitavam certas situações, como

competição, demonstrações em público e avaliações específicas de conhecimentos, porém, o

que ela observou em sua pesquisa foi diferente. A professora Pam mostrou que essas práticas

comuns não seriam necessárias se o contexto dentro da sala de aula não fosse definido em

termos de realização individual, mas sim em termos de relacionamento e solidariedade.

As perguntas e respostas também se estendiam para a manutenção do poder de Pam

em sala de aula, realizando o que a autora chama de avaliações públicas , na qual perguntas

em voz alta eram feitas e os alunos deveriam levantar as mãos para responder. O ponto

importante aqui é que todos os alunos levantavam a mão para responder, ou quase todos,

evidenciando que o poder de Pam em sala de aula era tanto, que as crianças não tinham medo

de participar, pelo contrário, eles queriam participar. Talvez em decorrência do prêmio  para

o aluno que respondesse mais respostas corretas, que seria retirar um objeto de uma caixa de

quinquilharias  no canto da sala, ou pode ser devido à atenção que Pam dava ao aluno

escolhido.

Ao selecionar um aluno, Pam mantinha contato visual com ele, somente com ele e

nesse momento, o desvelo fica em evidência como pode ser observado no trecho a seguir:

Há uma demanda insaciável por atenção e relacionamento e, por isso, cada decisão
de atender a uma criança é também uma decisão de não de se relacionar com outra.
Pam tentava minimizar isso com sua maneira de lidar com a coletividade através de
rituais como esse. Os alunos adoravam isso. Diversas vezes interpretei tais episódios
como uma das horas prediletas dos alunos em sala de aula. O carisma de Pam
tornava a coletividade mais forte e, como consequência, mais forte cada criança
(NOBLIT, 1995, pg 132).

De certo modo, pode ser observado em sala de aula que sempre tem os alunos que

levantam as mãos para responderem mais do que outros. Segundo a pesquisa de Noblit

(1995), nessa sala de aula, a professora sempre dava prioridade para aqueles que respondiam

poucas vezes, que eram mais tímidos, demonstrando a preocupação que Pam tinha em

evidenciar que se importava com todos igualmente. A democratização do ensino se torna

presente aqui, na qual todos deveriam participar de forma equivalente, sem prioridades.

As avaliações públicas , utilizadas por Pam, na verdade eram utilizadas em situações

específicas, como por exemplo quando o grupo está se enfraquecendo, quando as crianças

estão bem agitadas, quando o ensino em sala de aula está difícil ou até mesmo quando ela
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estava desanimada com a aula. Segundo Noblit (1995), esses fatores ameaçam o senso de

responsabilidade e a obrigação com a coletividade, que por sua vez, afetam o desvelo, sendo

obrigação do professor não deixar que essas relações sejam afetadas negativamente.

E no que diz respeito à manutenção das relações entre professore e aluno, era nítido

que Pam os protegia de qualquer pessoa, inclusive o diretor da escola. Noblit (1995) relata

uma situação em que o diretor pergunta para a professora, na presença dos alunos, se eles

estavam realizando as tarefas de casa, ela por sua vez, olha para os alunos e então responde

para o diretor que eles estavam se saindo bem. Nesse caso em específico, a autora deixa claro

que os alunos estavam seguros, que na sala de aula dela, eles não precisavam ter medo.

Literalmente ela não tinha respondido à pergunta do diretor. O diretor, de certa
forma, disse às crianças algo assim como: Mantenham esse ritmo! . Ele saiu e Pam
reorganizou a fila de alunos para a aula de música, e afila se quebrou em uma série
de crianças que vinham e a abraçavam. Ela os tinha protegido. Em sua sala estavam
seguros - eles eram os alunos dela (NOBLIT, 1995, pg. 133)

É importante destacar o que Paulo Freire (2018) diz em relação ao afeto que o

professor deve ter com os alunos, querendo o bem deles, sempre. O filósofo e educador

ressalta que o querer bem  não significa que o professor tem que literalmente querer o bem

de todos os alunos da mesma forma, mas sim que ele não precisa ter medo de sentir afeto

pelos alunos e nem ter medo de demonstrar. Isso cria uma abertura nas relações sociais

estabelecidas entre professor e aluno. Porém, é preciso que haja um limite, para que a

afetividade não interfira no dever do educador, como por exemplo, avaliar melhor um aluno

por gostar  mais dele. Justamente por estar trabalhando com pessoas, que possuem

sentimentos, que o professor não pode agir como se fossem seres livres de afetividade. A

reflexão acerca da própria prática docente envolvendo a questão emotiva é necessária, uma

vez que o professor não deve deixar de dar atenção à problemáticas um pouco mais pessoais

dos alunos, pois o estado emocional dos alunos vai influenciar diretamente na aprendizagem

deles. Porém, é preciso cautela para que o foco das aulas não seja somente o estado

emocional, o professor não pode se fechar para as questões pessoais de determinado aluno

durante grande parte da aula, pois segundo Paulo Freire: não sou terapeuta ou assistente

social. Mas sou gente. O que não posso, por uma questão de ética e de respeito profissional, é

pretender passar por terapeuta . (FREIRE, 2018, pg. 141)

Paulo Freire (2018), ainda sobre a questão afetiva, diz que o ser professor é isso

mesmo, envolve afetividade, segurança do saber, domínio da turma, autoridade sem ser

autoritário, alegria naquilo que faz, é se apegar e ser apegado. O educador ainda diz que o
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professor não deve se ausentar de problemáticas mais pessoais dos alunos, desde que não

interfira e prejudique o tempo precioso em sala de aula. Ele entende que, a  prática educativa

é uma prática exclusivamente humana, e por isso, ele entende que a educação não é e nunca

será algo que não envolve emoções, sentimentos, desejos, sonhos, mas que também não seja

algo que faltasse rigorosidade e disciplina. É preciso que haja um diálogo entre as duas

esferas, a da afetividade e da autoridade.

O texto de Noblit (1995) nos mostra que, não é preciso ser autoritário no sentido de

opressão, mas que é possível ter sua autoridade em sala de aula e ainda por cima, ser amado

pelos alunos, como a professora Pam é, talvez por causa do comportamento dela em sala de

aula e por entender que, ela não era superior aos seus alunos por ser a professora deles. Essa

afetividade que Pam demonstrava com os alunos pode ser uma forma dela lidar melhor com o

fracasso escolar, uma vez que esse é um dos maiores objetivos dos professores e

pesquisadores da área de educação. Existem diversos fatores que podem auxiliar na luta para

que o fracasso escolar diminua e assim, seja possível estar mais próximo da democratização

do ensino. Novais e Fernandez (2017) dizem que uma das possíveis soluções para tal, é a

postura do professor em sala de aula. Principalmente no que diz respeito à dimensão afetiva, o

modo como ele age e sua postura nesse ambiente, influencia de certa maneira, suas ações

educativas, e isso pode contribuir para que se crie um ambiente favorável tanto à

aprendizagem dos alunos, como à convivência na sala de aula.

O fato das ações, que dizem respeito às relações dos professores com os alunos

poderem influenciar positivamente no processo de ensino-aprendizagem, é pouco conhecida e

estudada ainda, uma vez que não dão devida importância para tal no processo de formação

dos professores. Porém, é inevitável que a dimensão afetiva não esteja presente no processo

de aprendizado, seja no âmbito das interações sociais, ou no âmbito das relações com os

conteúdos escolares (TASSONI e LEITE, 2013; NOVAIS e FERNANDEZ, 2014; SANTOS

et al., 2016, apud NOVAIS e FERNANDEZ, 2017).

Com isso, um novo conceito para o ser professor pode ser entendido, ser um educador

vai além de apenas ministrar conteúdos escolares e criar estratégias de ensino. Para Orts

(2009, apud NOVAIS e FERNANDEZ, 2017) e García-Álvarez et al (2015, apud NOVAIS e

FERNANDEZ, 2017), o professor deve ser um bom gestor de emoções e também das relações

sociais entre professor e aluno e entre os próprios alunos. Paulo Freire (2018), concorda com

o autores citados, dizendo que o importante na formação do professor não é a repetição

mecânica do gesto , mas sim a compreensão sentimental que ele possui com relação aos
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alunos, o valor que se dá aos sentimentos, aos desejos e o medo que se transforma em

coragem através da educação.

O conceito da afetividade, abordado anteriormente, como sendo algo inerente ao

processo de ensino-aprendizagem, para Novais e Fernandez (2017), possui uma natureza

interdisciplinar. A afetividade está ligada às vivências dos indivíduos, como diz Leite e

Tassoni (2002, p.94): Já a afetividade é utilizada com uma significação mais ampla,

referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de expressão mais complexas e

essencialmente humanas .

Apesar dos poucos estudos na área, Novais e Fernandez (2017) nos mostram

resultados que já indicam que não é possível dissociar o lado afetivo das salas de aula. Esses

resultados indicaram que, a partir dos trabalhos que foram analisados pelo autor, mais de 80%

desses, tratam a afetividade e a relação social em sala de aula como indispensável para o

processo de ensino-aprendizado. Com base nesses dados, podemos afirmar que esse processo

de ensino-aprendizado possui uma dimensão afetiva. Para Paulo Freire (2018), o ser professor

envolve saber controlar suas emoções em sala de aula, não mascarando, mas sim sem ter

medo de expressá-las, porém com cautela, sem que interfira no exercício da educação

negativamente.

Considerando o processo de formação de autoridade do professor em sala, não com

um teor autoritário, mas sim de respeito e afeto, podemos considerar que a dimensão afetiva

do processo de ensino-aprendizado está relacionado com a autoridade do professor em sala de

aula. Isso pois, segundo Novais e Fernandez (2017):

[...] a dimensão afetiva da docência pode ser entendida no âmbito das atitudes,
comportamentos e estratégias utilizadas pelos professores para motivar, envolver e
despertar o interesse dos alunos pelo objeto de estudo. Trata-se, portanto, da
capacidade de reconhecer e autorregular situações, comportamentos e emoções na
sala de aula que favoreçam ou limitem a motivação e o interesse dos alunos para
aprenderem os conteúdos abordados, no sentido de construir um ambiente
afetivamente favorável à aprendizagem. (NOVAIS e FERNANDEZ, 2017, pg 86)

Tendo em vista que as emoções não podem estar em uma esfera sem relação com o

ambiente escolar, é importante que o professor saiba utilizar isso a seu favor, o docente deve

saber manejar as emoções para que seus objetivos em sala de aula sejam alcançados, uma vez

que o trabalho dele envolve interações interpessoais, sendo a chamada autorregulação

emocional (MANASSERO, 2013, p.11, apud NOVAIS e FERNANDEZ, 2017). Dentro da

sala de aula, ele deve trabalhar com os alunos de forma que aumente ou, ao menos, não

prejudique a autoestima, as expectativas de sucesso e a experiência de emoções positivas nos
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alunos  (MANASSERO, 2013, p.11, apud NOVAIS e FERNANDEZ, 2017).

A autorregulação emocional se faz importante no âmbito escolar, pois as emoções que

são experimentadas pelos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem vão diretamente

de encontro com a qualidade da atenção, memória e motivação do discente dentro da sala de

aula. Isso se dá, pois, as experiências vivenciadas na sala de aula vão gerar um misto de

emoções que, podem ser medo, surpresa, confiança, frustração, felicidade ao conquistar algo,

tristeza ao falhar, e isso muitas vezes está relacionado com a forma que o professor se

comporta perante diversas situações que ocorrem no dia a dia (IBARROLA, 2013, apud

NOVAIS e FERNANDEZ, 2017).

Ainda sobre a esfera afetiva nas salas de aula, é preciso dizer que caso a experiência

escolar dos alunos com relação ao professor, for uma mediação positivamente afetiva, a

autoestima deles serão afetadas positivamente também, além de fortalecer a autonomia e a

confiança em ações como discente. Ou seja, o processo de ensino-aprendizado é beneficiado

(LEITE e KAGER, 2009).

Desse modo, é imprescindível dizer que o professor necessita aprender sobre essa

esfera afetiva em sala de aula, ele precisa aprender a despertar em seus alunos as emoções

positivas com relação às aulas, como satisfação, alegria, prazer, entusiasmo, empatia. É

preciso que os professores entendam que o âmbito escolar não é um ambiente sem relação

com a vida do aluno, e que assim como em outras situações fora da escola, o discente também

vai ter suas emoções influenciando seu desempenho ao exercer suas funções ali, seja

positivamente ou negativamente (NOVAIS e FERNANDEZ, 2017).

3.2 Comunicação Não-violenta

A comunicação realizada na sociedade atual possui alguns aspectos um tanto

problemáticos no que diz respeito às interações sociais, principalmente em sala de aula.

Mortimer e Santos (2001) nos diz que o processo de comunicação entre professor e aluno é

essencial para a compreensão dos conhecimentos científicos em sala de aula, incluindo

também a comunicação não verbal, como as expressões faciais, gestos e postura do corpo,

uma vez que o ser humano também utiliza muito da mesma para expressar seus sentimentos,

mesmo que não seja falado.

Buscando compreender melhor a relação entre a comunicação como uma forma de

interação social e a sala de aula, optou-se por utilizar o conceito da comunicação não-
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violenta, proposta por Marshall B. Rosenberg. A escolha se deu devido à experiências

vivenciadas por mim durante as disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino, na qual os

professores acompanhados, utilizavam uma linguagem violenta com os alunos, fazendo com

que os alunos os respeitassem por medo de receber punições.

A Comunicação Não-violenta (CNV), é baseada nas habilidades de comunicação e

linguagem que fortalecem a nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo em situações

em que não estamos acostumados. Além disso, ela tem como principal objetivo, nos mostrar

como deveríamos nos relacionar e, consequentemente, ajudar a viver de modo que nossos

sentimentos e desejos sejam expressos da melhor forma possível, sem prejudicar o próximo.

(ROSENBERG, 2006)

O primeiro ponto da CNV a ser levantado, é que a mesma ajuda identificar todas as

situações e comportamentos que nos afetam diretamente e indiretamente. Rosenberg (2006),

trata que uma das situações mais comuns que nos afetam é a resistência dos outros a

realizarem tarefas que são pedidas, o que ocorre muito no ambiente escolar, quando um

professor delega uma tarefa para os alunos e os mesmos, muitas das vezes, a rejeitam

(ROSENBERG, 2006). Porém, com a CNV, é possível minimizar essa resistência:

Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando,
sentindo e necessitando em vez de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade
de nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente - a nós e aos
outros -, a CNV promove o respeito, a atenção e a empatia e gera o mútuo desejo de
nos entregarmos de coração (ROSENBERG, 2006, pg 22).

Outro ponto que vale a pena mencionar a respeito da CNV é que ela ajuda a melhorar

nosso relacionamento com os outros (interpessoal) e com nós mesmos (intrapessoal). Com

relação ao interpessoal, é devido à possibilidade que a CNV nos abre de nos conectarmos

com os sentimentos do outro mais intensamente e entender o ponto de vista de com quem se

fala, e intrapessoal pois conseguimos identificar o que observamos, o que sentimos, do que

necessitamos, e o que pedimos para enriquecer nossa vida  (ROSENBERG, 2006, pg 32).

O autor nos mostra que o primeiro passo para que as relações humanas sejam

aprimoradas , envolve reformular quatro áreas que envolvem a nossa maneira de nos

expressar, e são elas: o que observamos, o que sentimos, o que necessitamos e o que pedimos,

como citado anteriormente. Ao nos atentar a essas quatro áreas, uma maior profundidade nas

nossas relações sociais é alcançada, e isso faz com que a nossa capacidade de empatia com o

próximo seja alcançada. Alcançar a empatia com o outro através da comunicação que temos

atualmente, denominada de comunicação alienante da vida pelo autor, é dificultada, uma vez
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que ela contribui para o nosso comportamento violento, tanto em relação aos outros como a

nós mesmos. (ROSENBERG, 2006)

No que diz respeito à comunicação alienante da vida, o autor nos trás diversas formas

de identificar quais são os aspectos que fazem parte desse tipo de comunicação. Um deles é a

utilização de julgamentos moralizadores. Muitas das vezes, nosso discurso está carregado de

julgamentos com relação a quem nós estamos comunicando, e esse tipo de julgamento vai

trazer uma sensação de que a pessoa que estamos julgando possui uma natureza errada, uma

vez que não agem como esperamos ou não possuem os mesmos valores que os nossos

(ROSENBERG, 2006). Algumas formas de julgamento são citadas por Rosenberg (2006),

como a culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e diagnóstico. Marshall B.

Rosenberg (2006) comenta sobre a comunicação alienante no que diz respeito aos

julgamentos moralizadores:

No entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre
o certo e o errado - um mundo de julgamentos, uma linguagem rica em palavras que
classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa
linguagem, julgamos os outros e seu comportamento enquanto nos preocupamos
com o que é bom, mau, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente,
ignorante, etc. (ROSENBERG, 2006, pg 38)

O que não entendemos, é que muitas das vezes, consideramos que nossos valores do

que é certo e errado, são os verdadeiros, enquanto que o dos que discordam, são inválidos. E

ao pensar nisso, segundo o autor, quando usamos a comunicação alienante, nós pensamos e

nos comunicamos em termos do que há de errado com os outros para se comportarem desta

ou daquela maneira  (ROSENBERG, 2006, pg 38), no que diz respeito às atitudes que não

vão de encontro com os nossos valores. Um exemplo de julgamentos utilizados por

professores é quando um aluno não se comporta da maneira esperada e o docente o alerta,

dizendo que o aluno fala muito, ou que não sabe permanecer em silêncio na sala de aula. Há

um grande problema em expressarmos nossos valores e necessidades sem que julguemos os

outros e sem utilizar a comunicação alienante da vida (ROSENBERG, 2006).

A utilização dos julgamentos moralizadores trazem consequências que afetam os

relacionamentos. Ele fará com que as pessoas com que nos comunicamos, cedo ou tarde,

tenham uma diminuição da boa vontade ao se submeterem aos nossos valores pela coerção

imposta de forma rígida. Além disso, o ressentimento e uma menor autoestima pode estar

presente, uma vez que reagirão a nós em função do medo, vergonha ou culpa. Futuramente,

em decorrência da presença desses sentimentos anteriormente cultivados, as chances de



25

agirem compassivamente às nossas necessidades e valores, são extremamente reduzidas

(ROSENBERG, 2006).

Uma pequena distinção que o autor faz com relação aos julgamentos moralizadores, é

que não podemos igualá-los aos juízos de valor. Esse último, nós estamos utilizando dele o

tempo todo quando dizemos respeito às qualidades que admiramos na vida, como por

exemplo, a honestidade e a paz. Já o julgamento moralizador, é utilizado quando as pessoas

possuem comportamentos que vão contra os nossos juízos de valor. (ROSENBERG, 2006)

Existe uma outra forma de julgamentos, que são as comparações que fazemos dos

outros ao nosso redor. As comparações, segundo Rosenberg (2006), bloqueia a nossa

compaixão e nos prende à uma infelicidade auto imposta baseada na vivência e nas

experiências dos outros, que pode acabar retirando nossa individualidade, uma vez que os

objetivos e especificidades, que são únicos em cada pessoa, acabam por serem baseados nas

realizações dos outros, e não de nós mesmos. Nas escolas isso costuma ser comum, como por

exemplo, quando um aluno consegue alcançar uma nota alta, e então o professor chama a

atenção dos outros alunos, usando aquele que conseguiu uma boa avaliação, como parâmetro.

Outro aspecto ligado à comunicação alienante, é a negação de responsabilidade. Ela

bloqueia um pouco a nossa percepção de que nós somos responsáveis pelos nossos próprios

atos, pensamentos e sentimentos. Para Rosenberg (2006), uma das principais expressões

relacionadas à negação de responsabilidade é ter de , como por exemplo, na frase Tem

algumas coisas que você tem de fazer , obscurecendo a percepção de nossa responsabilidade

por nossas atitudes, passando a sensação de obrigação por tal tarefa, quando na verdade,

podemos escolher realizá-la ou não, mas estando ciente das consequências por não realizá-la.

O aspecto citado anteriormente está relacionado com a linguagem hierárquica, que

também é uma forma de comunicação alienante. Muitas vezes acompanhada por exigências,

é bem comum a encontrarmos em nossa cultura, principalmente em relações hierárquicas,

como no caso da sala de aula como é conhecida atualmente (ROSENBERG, 2006).

Especialmente no ambiente escolar, é muito corriqueiro o professor exigir tarefas dos alunos,

como questões para serem respondidas em casa.

As exigências, por si só, transmitem uma sensação de ameaça aos ouvintes, como se

eles fossem punidos caso não as cumpram. Por mais que as exigências sejam feitas, a pessoa

com quem se fala, muitas das vezes, não irá cumpri-las. O autor nos diz que:

Contudo aprendi que, mesmo que eu fizesse todas as exigências do mundo, isso não
os levaria a fazer coisa alguma. É uma lição de humildade no exercício do poder,
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para aqueles entre nós que acreditam que, por sermos pais, professores ou
administradores, é nossa tarefa mudar as outras pessoas e fazê-las se comportar. Pois
ali estavam aqueles jovens me mostrando que eu não conseguiria obrigá-los a nada.
No máximo poderia, por meio da punição, fazê-los desejar ter feito o que eu queria.
E eles acabaram me ensinando que, sempre que eu fosse tolo o bastante para fazer
isso, teriam meios para me fazer desejar não tê-los punido! (ROSENBERG, 2006,
pg 46)

A nossa cultura nos criou dessa forma, a comunicação alienante foi estabelecida

propositalmente, pois quanto mais pensarmos em formas de julgamentos moralizadores e

exigências, mais somos treinados à consultar os nossos superiores, como nossos pais,

professores e as leis, sobre o que é certo e errado. Porém, quando estamos além dessa forma

de se comunicar, em contato com nossos desejos, nossos sentimentos e nossas vontades,

nós, humanos, deixamos de ser bons escravos  (ROSENBERG, 2006, pg 48).

Após alguns pontos que caracterizam a comunicação alienante que todos estão

acostumados, vamos falar da CNV em si e seu primeiro componente, sendo essa, a

importância da separação do ato de observar do ato de avaliar. Para o autor, é necessário que

expressemos o que desejamos ou como estamos, e para isso, é preciso que nós observemos

as situações e as atitudes do outro, sem avaliações, pois, uma vez que misturamos a

observação com a avaliação, ao nos comunicarmos, a mensagem que iremos transmitir, pode

soar como uma crítica na visão do outro, fazendo com que ele resista ao que falamos ou ao

nosso pedido (ROSENBERG, 2006).

O segundo componente da CNV está relacionado aos nossos sentimentos e a forma

como os expressamos. Segundo Rosenberg (2006), é necessário que saibamos nomear e

identificar quais sentimentos e emoções estamos sentindo, uma vez que identificadas de

forma clara, vai nos conectar mais facilmente com o outro, através da empatia. Também é

necessário não ter medo de demonstrar os sentimentos. Muitas vezes, a demonstração dos

nossos sentimentos e emoções é visto como um ato de vulnerabilidade, mas para o autor, é

visto como algo que nos auxilia a resolver conflitos e nos conectar com as pessoas.

(ROSENBERG, 2006)

Com relação à demonstração dos sentimentos, é preciso ter cuidado, pois caso

atribuirmos a responsabilidade de nossos sentimentos à outra pessoa, isso pode gerar um

sentimento de culpa. Rosenberg (2006) diz que nas situações do nosso cotidiano, a

responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser mascarada com preocupação

positiva. Pegando como exemplo uma mãe e um filho, quando ele apresenta notas ruins na

escola, a mãe fala que ficou triste devido à nota que o filho recebeu. Segundo a mãe, ela está

triste por causa do filho, e esse, por sua vez, está triste ao ver sua mãe assim. Contudo, as
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ações do filho para evitar novamente essa situação, não serão por ele realmente querer tirar

nota alta, mas sim pra evitar o sentimento de culpa que a situação gerou (ROSENBERG,

2006).

Contudo, os nossos sentimentos também estão ligados à nossas necessidades, que é

outro ponto importante a ser destacado. O autor Rosenberg (2006) nos diz que precisamos

expressar nossas necessidades assim como fazemos com os sentimentos. Porém, devemos

ser cautelosos, uma vez que caso expressemos nossas necessidades de forma indireta,

utilizando de discursos avaliativos, interpretações e imagens pode soar como uma crítica. E

o outro, ao receber a crítica, tendem a investir sua energia na autodefesa ou contra-ataque

(ROSENBERG, 2006, pg 84).

Nenhum de nós foi criado e educado para pensarmos nas nossas próprias

necessidades e em como expressá-las sem soar como uma crítica. Geralmente, nós

costumamos despejar a culpa nos outros a cada vez que as nossas necessidades não são

alcançadas, como por exemplo, uma mãe culpar o filho por ele não ter atendido a

necessidade dela de, depois de tomar banho, pendurar a toalha na corda, e não colocar na

cama como ele fez. (ROSENBERG, 2006)

A questão da necessidade é de extrema importância para não se utilizar da

comunicação alienante da vida, pois segundo o autor da obra, Marshall B. Rosenberg

(2006):

Num mundo onde com frequência somos julgados severamente por identificarmos e
revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente
para as mulheres, que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades
para cuidar dos outros. (ROSENBERG, 2006, pg 95)

Uma forma para revelarmos nossas necessidades, é expressar o que estamos

pedindo, ao contrário do que comumente vemos nas nossas relações, em que as pessoas

expressam o que não estão pedindo. É preciso deixar claro o que queremos, e não o que não

queremos. Muitas das vezes, nossa forma de se expressar acaba não sendo da forma que o

outro espera, soando como um pedido vago e/ou abstrato, sem deixar claro uma ação

concreta que seja possível realizar, como por exemplo, um filho pedir para a mãe Quero

que você me dê mais liberdade . Esse pedido é muito vago, pois ele não deixa claro que

ações a mãe pode tomar para que o filho obtenha o que deseja. (ROSENBERG, 2006)

Também é importante frisar que, às vezes, realizamos pedidos sem ao menos ter

consciência do que estamos pedindo, e isso implica em conversas com o outro sem formar

um diálogo juntamente com o outro. Segundo o autor, é como se jogássemos palavras e
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usássemos a presença deles como uma cesta de lixo (ROSENBERG, 2006, pg 111). E o

ouvinte, ao presenciar uma situação dessas, é incapaz de identificar o que realmente

queremos dizer e pode acabar criando um desconforto.

Existe uma forma de realizar pedidos muito comum que nós mesmos utilizamos:

realizar um pedido sem dizer os sentimentos e necessidades por trás. Muitas das vezes, essa

forma de pedido vem como uma pergunta, como por exemplo, Por que você não vai cortar

o cabelo? . Esse tipo de pergunta pode ser interpretada como uma exigência ou até mesmo

como um ataque. Antes de realizar esse tipo de pergunta, o ideal seria expressar os motivos

por trás da pergunta, revelando a necessidade para tal (ROSENBERG, 2006).

A questão envolvendo os pedidos é extremamente importante para o autor, uma vez

que ele acredita que sempre que dizemos algo para alguém, estamos pedindo alguma coisa

em troca, seja uma ação, um reconhecimento verbal ou até mesmo uma conexão empática. E

como estamos o tempo todo realizando pedidos, explícitos ou implícitos, quanto mais claro

formos em nossas falas e a respeito do que esperamos do outro, há mais chances do ouvinte

compreender nossos pedidos e que nossas necessidades sejam atendidas. (ROSENBERG,

2006)

Contudo, nem sempre a nossa mensagem é entendida da forma que esperamos. Para

garantir isso, Marshall B. Rosenberg nos diz que:

Mas, se não temos certeza de que foi recebida como pretendíamos, precisamos ter
uma maneira de solicitar claramente uma resposta que nos diga como a mensagem
foi ouvida, de modo que corrija qualquer mal-entendido. Em algumas ocasiões,
basta uma pergunta simples como Está claro? . Em outras, para nos sentirmos
confiantes de que fomos realmente compreendidos, precisamos de mais do que um
Sim, eu entendi . Nessas ocasiões, podemos pedir aos outros para nos repetirem em

suas próprias palavras o que eles nos ouviram dizer. Temos então uma oportunidade
de reformular partes de nossa mensagem de modo que resolva qualquer discrepância
que possamos ter notado no retorno que recebemos. (ROSENBERG, 2006 pg 113)

Não estamos acostumados a ficar pedindo para os outros repetirem o que ouviram a

gente dizer, e muitas vezes isso pode parecer estranho. Esse tipo de ação é comum em salas

de aula, quando o professor pede para os alunos explicarem com as palavras deles, o que o

docente acabou de explicar. Para evitar essa situação, podemos explicar antecipadamente o

motivo de pedirmos para repetir o que acabamos de falar. É extremamente importante deixar

claro que não estamos testando a capacidade auditiva, mas sim nos certificando de que a

mensagem que pretendemos passar foi a mesma mensagem recebida (ROSENBERG, 2006).

Como consequência dos nossos pedidos, muitas das vezes ficamos ansiosos por uma

resposta ou reação do outro a respeito do que dissemos, buscando honestidade. A resposta
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que esperamos pode ser o que o ouvinte está sentindo, pensando ou se está disposto a tomar

uma atitude, e a CNV necessita que estejamos conscientes da forma específica de

honestidade que desejamos receber, e que façamos esse pedido de honestidade em

linguagem objetiva  (ROSENBERG, 2006, pg 116).

Ao levar o estudo do autor para o âmbito escolar, buscamos verificar os pedidos para

um grupo, e não para uma única pessoa. Para isso, é extremamente necessário que sejamos

claros no que diz respeito à compreensão do grupo ou a honestidade que esperamos receber

após os pedidos. Caso isso não seja possível, uma discussão improdutiva pode ser iniciada,

fazendo com que a mesma termine sem satisfazer as necessidades de nenhum dos lados

(ROSENBERG, 2006). Na escola, essa situação pode levar a uma aula improdutiva para os

alunos e frustrante para o professor. Para contornar essa situação, caso uma única pessoa

tenha consciência do caminho que a conversa esteja seguindo, ela pode estender sua

consciência para todo o grupo e assim, mudar o rumo da discussão (ROSENBERG, 2006).

Existe ainda outra situação relacionada aos pedidos que fazemos, no qual muitas das

vezes, ele é confundido com uma exigência. Isso acontece quando os ouvintes acreditam que

vão ser punidos ou culpados se não cumprirem o que lhe foi pedido. Quando elas

interpretam um pedido como uma exigência, elas tendem a ou serem submissos ou se

rebelarem. Em qualquer uma das duas situações, o ouvinte interpretará quem fez o pedido

como uma pessoa coercitiva, e então as chances do ouvinte responder positivamente ao

pedido é diminuída (ROSENBERG, 2006). Quanto mais colocarmos culpa, punirmos ou

acusarmos o outro, maiores as chances do nosso pedido ser recebido como uma exigência.

Caso essa interpretação errônea se torne algo comum, mais provavelmente eles irão levar

essa situação pra frente, condenando os relacionamentos com aquela pessoa e entenderão os

pedidos como exigências mais vezes (ROSENBERG, 2006).

A intenção por trás dos pedidos não é coagir os outros, mas sim que as necessidades

de ambas as partes sejam atendidas. Realizar um pedido não significa que devamos desistir

depois de ouvir um não, mas que não tentaremos convencer a pessoa antes de oferecermos

nossa empatia para com o que a está impedindo de dizer sim  (ROSENBERG, 2006, pg

121).

Os pedidos que fazemos buscam também estabelecer um relacionamento baseado na

verdade, sinceridade e empatia. Com isso em mente, Rosenberg (2006) nos diz que:

Quando os outros confiam que nosso compromisso maior é com a qualidade do
relacionamento, e que esperamos que esse processo satisfaça às necessidades de
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todos, então elas podem confiar que nossas solicitações são verdadeiramente
pedidas, e não exigências camufladas. É difícil manter a consciência desse objetivo,
especialmente com pais, professores, gerentes e outros cujo trabalho se baseia em
influenciar pessoas e obter resultados comportamentais (ROSENBERG, 2006 pg
122).

Entretanto, até mesmo quando temos consciência do que queremos pedir, dos nossos

objetivos e expressamos ele de forma cuidadosa, ainda assim, outras pessoas podem

entender ele como uma exigência. Isso ocorre principalmente quando quem realiza o pedido,

ocupa uma posição de autoridade e o ouvinte, possui experiências passadas com pessoas

nessa posição e que foram coercitivas (ROSENBERG, 2006).

Um outro ponto importante da CNV, é a empatia, que é a compreensão respeitosa do

que as outras pessoas viveram ou estão vivenciando (ROSENBERG, 2006). É através dela

que nos conectamos com as pessoas e conseguimos fazer com que nossos pedidos sejam

recebidos da forma que esperamos. Porém, muitas das vezes que pensamos estar oferecendo

empatia, nós sentimos a necessidade de dar conselhos e botar nosso ponto de vista. A

empatia não funciona assim, é necessário que escutemos o outro com a totalidade de nosso

ser  (ROSENBERG, 2006).

A empatia é um recurso poderoso, principalmente em sala de aula. Rosenberg (2006)

relata um caso de um professor de faculdade que demonstrou como o relacionamento

professor-aluno melhorou após os membros do corpo docente aprenderem a empatia e se

expressar de forma mais clara e verdadeira. No relato, o professor diz que os alunos

começaram a falar mais sobre suas angústias que surgiam tanto em sala de aula como fora

dela, além dos problemas pessoais. Apesar de tomar um pouco mais de tempo da aula, os

alunos passaram a realizar mais atividades e o rendimento escolar começou a aumentar

(ROSENBERG, 2006).

Existe ainda outro ponto importante da CNV, que é o uso da força para proteger. A

intenção por trás dela, é evitar injustiças, ao contrário do uso da força para punir, que é fazer

com que as pessoas sejam punidas por seus atos inadequados na visão de quem utiliza a

força (ROSENBERG, 2006). Vamos focar primeiro no uso da força para proteger.

O uso protetor da força tem o princípio de que algumas pessoas realizam ações que

são prejudiciais tanto para si mesma quanto para o outro. Devido a isso, a força vai ter

intenção de educar, e não punir. Existem diversos motivos que podem estar relacionados à

ação prejudicial citada, como a falta do reconhecimento das consequências de suas ações, a

falta de conhecimento a respeito de suas próprias necessidades, e que elas podem ser

atendidas sem prejudicar ninguém e acreditar que as pessoas possuem o direito de punir os
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outros por determinado motivo (ROSENBERG, 2006).

Já o uso punitivo da força, leva em conta que as pessoas fazem coisas ruins

simplesmente por serem más, e para corrigir elas, é preciso fazer com que elas se

arrependam do que fez. Porém, na prática, fazer com que se arrependam do que fez não

funciona muito bem. Pelo contrário, é mais provável que as pessoas fiquem ressentidas e

hostis, alimentando um sentimento que leva eles a responderem negativamente cada vez

mais. Existem algumas formas de punição que devem ser evitadas, como o uso da culpa para

desacreditar o outro, ou então retirar meios de gratificação (ROSENBERG, 2006). O autor

nos diz ainda que:

Se o desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, o serviço é
feito, mas o moral é afetado; mais cedo ou mais tarde, a produtividade diminuirá. A
autoestima também diminui quando a força punitiva é utilizada. Se as crianças
escovam os dentes porque sentem vergonha e medo do ridículo, sua saúde bucal
pode melhorar, mas seu respeito por si mesmas ganhará cáries. Além disso, como
todos sabemos, punições custam muito em termos de boa vontade. Quanto mais
formos vistos como agentes de punição, mais difícil será para os outros responderem
compassivamente a nossas necessidades (ROSENBERG, 2006 pg 227).

Um último ponto importante da CNV é a questão de receber e dar elogios. Acredita-

se que os elogios são sempre benéficos, porém, Rosenberg (2006) mostra que essa

interpretação acerca deles está errada. O autor diz que é comum ouvirmos gerentes de

empresas defenderem a prática de elogiar os empregados, afirmando que aumenta a

produtividade, assim como acredita-se que os elogios são igualmente benéficos quando

envolve professores e alunos. Para Rosenberg (2006), realmente funciona, inicialmente.

Após um tempo recebendo elogios, as pessoas percebem a manipulação por trás dos elogios,

sua produtividade tende a cair (ROSENBERG, 2006).

Os estudos teóricos realizados acerca da Comunicação Não-violenta e dos artigos

apresentados, proporcionou um melhor entendimento sobre as relações sociais entre aluno e

professor, que em conjunto com a metodologia descrita a seguir, integraram a base do

presente trabalho para a realização das entrevistas com professores do Ensino Médio.
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4 METODOLOGIA

O presente trabalho tem como caráter uma pesquisa qualitativa, ou seja, teve como

objetivo interpretar um determinado fenômeno da sociedade, diminuindo a distância entre

teoria e prática. Este tipo de pesquisa possui um caráter indutivo, chegando em uma conclusão

a partir dos casos particulares em questão (NEVES, 1996).

Tendo em mente o caráter qualitativo, foi realizada uma entrevista semi-estruturada

para a coleta de dados. Devido à pandemia do covid-19, as entrevistas foram realizadas por

vídeo chamada para garantir a segurança tanto do entrevistador, como dos entrevistados.

A entrevista semi-estruturada tem como característica básica questionamentos que são

apoiados nas teorias presentes na literatura. Nesse tipo de pesquisa, existe um roteiro de

perguntas principais, e que de acordo com as circunstâncias, o entrevistador pode e deve

complementar a entrevista com questionamentos pertinentes aquele momento, que antes não

estava planejado. Com isso, o roteiro de perguntas tem como função, não só a coletar as

informações, mas também para organizar o processo de interação social com o entrevistado

(MANZINI, 2012).

Com relação aos entrevistados, foram dois professores que ministram a disciplina de

química no Ensino Médio em escolas do Rio de Janeiro. As entrevistas foram gravadas,

transcritas e depois as respostas foram analisadas, tendo em vista os pressupostos teóricos

demonstrados.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As entrevistas foram realizadas com dois professores que ministram a disciplina de

Química no Ensino Médio, com a intenção de coletar os dados e analisá-los com base nos

estudos bibliográficos demonstrados no referencial teórico do presente trabalho, estes serão

chamados de Professor 1 e Professor 2, para preservar a identidade dos mesmos. Foram

criadas quatro categorias de análises em cima das leituras e do que foi observado nas

entrevistas, sendo estas: Relações hierárquicas, laços afetivos, recompensa x punição e

empatia.

Com relação às entrevistas em si, tinham inicialmente 3 perguntas principais

relacionadas aos Objetivos Gerais, sendo estas:

Na sua opinião, quais são os valores que considera necessários para ser um

bom professor?

Com base na sua experiência, como a autoridade em sala de aula afeta suas

relações com os alunos?

O que você poderia me dizer sobre a relação das suas emoções com o seu

trabalho enquanto professor?

É importante ressaltar que a transcrição das entrevisas foram feitas na íntegra, sem

modificações, correções e sem retirar gírias e expressões utilizadas pelos professores. A

intenção é entender o máximo possível da visão dos professores através da fala dos mesmos, e

realizando tais modificações, poderia prejudicar a interpretação e a análise das entrevistas.

5.1 Relações hierárquicas

As relações hierárquicas estão presentes em diferentes âmbitos da vida do ser humano,

sejam relações familiares, relações entre empregado e patrão ou a própria relação entre

professor e aluno. Muitas das vezes, essas relações tendem a possuir um caráter autoritário,

fazendo com que a comunicação dentro desse tipo de relação social, se torne algo prejudicial,

principalmente para quem está em uma posição abaixo na linhagem hierárquica

(ROSENBERG, 2006).

Durante as duas entrevistas, pode-se notar uma certa dificuldade por parte de um dos

professores de entender como funciona a relação hierárquica ser autoritário. Apesar dessa

dificuldade, como mostra a fala do Professor 1, quando perguntado a visão dele de como a

figura de autoridade em sala de aula interfere na relação com os alunos, o conceito geral de

autoridade moral é apresentado:
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Mas eu acho que, pela minha experiência... não sei se sou muito autoritária... eu
sou autoritária né, assim, não é que eu seja muito autoritária em questão de ficar
mandando, mas isso eu sempre deixo claro no meu primeiro dia de aula com a
turma sabe, eu falo Eu não ligo de vocês ficarem conversando na sala, até porque
eu não quero nenhuma múmia e robô aqui dentro, porque não dá né, ficar uma hora
e meia sem falar nada , eu peço mais é respeito. Tento demonstrar pra eles que é
uma questão de respeito. Se naquele momento ali, o professor, que é a autoridade
em sala de aula, que é a pessoa que eles devem respeitar... porque eu acho que isso
já é muito claro né, os alunos automaticamente já enxergam o professor como
autoridade. A gente acha que vai precisar ficar impondo isso, mas quando você
entra em sala de aula, isso já é claro pro aluno, isso já vem da sociedade, ele já tá
acostumado com aquilo ali a muitos anos, e eu pego aluno do Ensino Médio né,
então já tá mais acostumado que na sala de aula, sempre vai ter a figura do
professor como autoridade me sala de aula, independente dele gostar ou não do
professor, aquela pessoa é a imagem de autoridade. (Professor 1)

O Professor 1 entende que, o professor deve respeitar os alunos da mesma forma que

eles devem respeitá-lo, uma relação mútua de respeito. Para o Professor 2, a resposta  para a

mesma pergunta foi baseada no mesmo princípio: Eu falo Não gostei do que você fez, você

agiu igual criança, eu sou seu professor, assim como eu te respeito, também quero ser

respeitado , pra poder deixar ele no lugar dele.  (Professor 2).  Essa questão do respeito,

acredita-se ser essencial em sala de aula para que uma boa relação seja criada entre professor

e aluno. Para Paulo Freire (2018), em seu livro Pedagogia da Autonomia , as relações entre

professor e aluno são essenciais para um bom convívio e para a criação de um ambiente

agradável por ambas as partes, e o respeito mútuo é essencial para se alcançar esses objetivos.

Se a relação entre professor e aluno for conturbada, esse ambiente pode se tornar propício à

situações que possam afetar não só a relação ensino-aprendizado, mas também a autoridade

do professor, que pode acabar se tornando algo mais próximo do autoritarismo (FREIRE,

2018).

Além da questão relacionada à diferença entre autoridade e autoritarismo, existe ainda

um ponto associado a isso, sendo este o professor se enxergar como detentor do

conhecimento. É comum os professores se verem como o ser que sabe mais daquele conteúdo

e deixar claro isso, até porque, a nossa sociedade foi construída e moldada em cima do

entendimento de que o professor é o dono saber (NOBLIT, 1995). Nesse ponto, o Professor 1

fala que não se enxerga dessa forma, mas que, contudo, é preciso ter domínio do conteúdo

escolar para demonstrar segurança para os alunos, quando questionado sobre as dificuldades

encontradas em sala de aula:

Se você não estiver preparado, se você não preparar sua aula, você cai nas
pegadinhas mais bobas do mundo. Eles te questionam tanto, que no final você
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duvida se você falou alguma coisa certa ou errada. Eu acho que essa é a maior
dificuldade assim, a questão do conteúdo, que eu não senti muito [...] A gente fica
muito inseguro. Eu acho que essa insegurança não é em questão de conhecimento,
mas sim se você vai saber demonstrar o domínio pro aluno. Porque o medo é esse,
será que eu falei de alguma maneira que ele não entendeu? Ou que pareceu que eu
não sei? E ai a gente fica muito nervoso, e acaba transparecendo pra turma. Alguns
alunos são muito gente boa inclusive, tentando te deixar mais calma, mas outros
não né. (Professor 1)

Com relação ao Professor 2, o mesmo acredita que o professor não é transmissor de

conhecimento, e que precisa ir além de trabalhar conteúdos escolares:

Acho também que é muito do professor, aquela coisa do permear outras profissões,
porque né, o professor não é um mero transmissor de conteúdo. A gente ta ali pra
ajudar a construir o pensamento na cabeça do aluno, porque transmitir, a gente não
consegue nada, a gente não é uma TV pra ficar transmitindo coisas. O ser professor,
pra mim, envolve isso, até porque, dentro de uma classe, a gente tem alunos muito
heterogêneos, ninguém ali é igual. (Professor 2)

Entender como a sala de aula funciona, é fundamental para ser professor. Para a

democratização do ensino ser alcançada, se faz necessário que o professor acredite que ele e

os alunos não são muito diferentes, e que todos ali estão sujeitos a errar, inclusive o professor

(NOBLIT, 1995). Além disso, Paulo Freire (2018) entende o professor como alguém que não

tem medo ou se sente inseguro ao estar na frente da sala de aula. É claro que a insegurança

vai surgir, mas saber não demonstrar ela é essencial, e isso vem como uma base para o

professor se ver e mostrar para os alunos, que ele não é perfeito.

Um ponto importante que vale ressaltar sobre as relações hierárquicas, é a questão de

fazer exigências. É bem comum os professores mandarem os alunos realizarem alguma tarefa,

ou mandarem os alunos ficarem em silêncio. Através da fala do Professor 1, é entendido que

ele não faz exigência para os alunos, mas sim que realiza pedidos:

Eu acho que a gente não pode desrespeitá-los, é um convívio de mão dupla. Mas
assim, eu não tento me visualizar como autoritária, eu nunca tentei ser autoritária
com meus alunos. Nunca mandei eles fazerem algo, pelo contrário, eu sempre peço
pra eles. Eu até gosto muito de brincar com eles, tenho até uma relação mais
amigável ao invés de autoritária, porque eu acho que não adianta, vira uma guerra.
E assim, ter guerra num dia, tudo bem, mas você vai dar aula pra eles um ano
inteiro. Imagina você passar um ano em guerra com seus alunos? (Professor 1)

O Professor 2 não disse exatamente que não faz exigências para os alunos, mas

demonstra que em algumas situações, ele realiza pedidos para os alunos, como por exemplo,

pedir para a turma prestar atenção, de acordo com a fala abaixo:
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Em uma das escolas que trabalho, que é particular, os próprios alunos entre si, se
cobram. Eles mesmos pedem para os colegas não ficarem de gracinha, falando
durante explicação. Claro que as vezes eu dou um esporrinho aqui, outro ali,
falando Ei, vamo prestar atenção? , mas é coisa básica que em toda escola tem.
(Professor 2)

Tendo em vista a teoria da Comunicação Não-violenta, o autor diz que as exigências

que são feitas, podem parecer como uma ameaça para quem está ouvindo. Desse modo, os

alunos, que seriam os ouvintes, tendem a não realizar o que foi exigido (ROSENBERG,

2006). No caso de exigir atenção deles, os alunos até podem parar de atrapalhar a aula, mas

eles não farão o que o professor exigiu, que seria prestar atenção.

Ao invés das exigências, os professores entrevistados demonstraram que realizam mais

pedidos ao invés de mandar os alunos fazerem algo, indo de acordo com a CNV. Contudo, a

mesma chama atenção para a forma que os pedidos devem ser feitos. É preciso que o

professor deixe claro o que está pedindo, e não o que ele não quer que os alunos façam. Além

disso, devido a sociedade e, consequentemente os alunos, acreditarem na relação hierárquica

entre docente e discente, quando quem está numa posição superior realiza um pedido, muitas

das vezes, automaticamente, quem está numa posição menor, enxerga o pedido como uma

exigência (ROSENBERG, 2006). É preciso que o professor deixe claro que é um pedido e

não uma exigência. No exemplo que o Professor 2 deu, ele realizou o pedido Ei, vamos

prestar atenção? , mas pode não ter ficado muito claro que foi um pedido e não uma

exigência, justamente pelo fato dele ocupar uma posição de autoridade.

5.2 Laços afetivos

Um outro ponto importante a ser observado, são os laços afetivos criados em sala de

aula. Todos os seres humanos estão sujeitos terem suas emoções influenciando sua vida em

diversos sentidos, e na sala de aula não seria diferente. As relações que os professores e os

alunos criam são extremamente importantes, não só para auxiliar o processo de ensino-

aprendizado, mas também para que haja uma troca mútua de respeito entre eles (NOVAIS e

FERNANDEZ, 2017).

Tendo essa influência da esfera afetiva na sala de aula em mente, foi possível observar

em alguns momentos durante as entrevistas, a preocupação com os professores no que diz

respeito a esse tópico, porém, de formas diferentes. Para o Professor 1, quando perguntado se

ele acreditava que a insegurança do professor afetava suas relações com os alunos, ele

respondeu:
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De início sim [...] Eu tenho o costume de contar sobre uma turma que eu tive no 1º
ano do Ensino Médio, e hoje em dia eles estão no 3º ano. É até uma piada quando a
gente tem aula junto. Quando eu comecei a dar aula, minhas primeiras turmas
foram duas de 1º ano e duas de 3º ano, então eu peguei as extremidades né, quem ta
entrando e quem ta saindo do Ensino Médio.[...] é um professor para cada
disciplina, e eu por exemplo, não tenho jeito pra ser professora de Ensino
Fundamental, não tenho jeitinho de tia, e isso assusta eles né, porque em alguns
momentos, eu acabo dando respostas que eles acham assim Ah, ela brigou
comigo , sendo que não brigou, ela foi séria com você [...]Então eu tive muita
dificuldade de me envolver com as turmas de 1º ano, eles eram muito agitados,
eram turmas grandes, eu não tinha muita paciência né, também por falta de
maturidade minha de não entender o lado deles, e ai acaba que nossa relação era
meio conturbada. Eles chegaram a reclamar de mim para a direção. Na metade do
1º ano, eu já comecei a entender melhor eles e nossa relação começou a melhorar, a
gente começou a se dar bem. Tive que parar minha aula um dia pra conversar com
eles, mandei a real , falei Vocês já estão no Ensino Médio, vou parar de brigar
com vocês e tirar de sala de aula, não vou ficar mais me estressando com vocês.
Quem quiser ficar estudando, vai ficar, quem não quiser, vai sair. Se eu tiver que
tirar 10 (alunos), vai sair 10, paciência . E ai nossa relação foi melhorando. Hoje
em dia eles estão no 3º ano, dei aula pra mesma turma no 2º ano, to dando no 3º, e
a gente tem uma relação muito muito boa. Eles até brincam Como a gente não
gostava dela no 1º ano? , faziam meme e tudo comigo. Hoje a gente se dá super
bem, a gente brinca, conversa sobre tudo, me mandam mensagem, a gente tem uma
relação além da sala de aula. Eles me chamam e contam da vida deles, falam sobre
seus problemas. Eu acho que foi um momento também né, eu tinha acabado de
começar a dar aula e eles acabado de entrar no Ensino Médio, foi um
amadurecimento de ambos os lados. Hoje em dia, eu já não tenho esse mesmo
problema, eu já aprendi a lidar. (Professor 1)

Como dito acima, pela fala do Professor 1, é possível ver que quando a relação deles

não era muito boa, a sala de aula era difícil, eles eram agitados demais. Em um outro

momento, isso fica mais evidente quando o Professor 1 diz que:

Eu até gosto muito de brincar com eles, tenho até uma relação mais amigável ao
invés de autoritária, porque eu acho que não adianta, vira uma guerra. E assim, ter
guerra num dia, tudo bem, mas você vai dar aula pra eles um ano inteiro. Imagina
você passar um ano em guerra com seus alunos? (Professor 1)

Essa fala demonstra que, pela experiência desse professor, quando o professor e

aluno não tem uma relação amigável, a sala de aula se torna difícil e desgastante, o que ele

chama de guerra . Para Novais e Fernandez (2017), é necessário que o professor tenha uma

boa relação com os alunos, que ele consiga fazer com que eles tenham sentimentos positivos

no ambiente escolar. Dessa forma, o discente passa a se interessar mais pela aula e acaba se

sentindo mais motivado. Além de que, o professor não ta presente na sala de aula somente

para ensinar conteúdos escolares, ele também precisa motivar e se conectar com seus alunos

para despertar o interesse em suas aulas. Nesse ponto, a Comunicação Não-violenta também

se mostra importante nesse processo de melhora nas relações sociais, induzindo ao encontro

com o que Novais e Fernandez (2017) mostra. Para a CNV, uma melhor relação social com



38

os outros, nos trará uma melhor motivação para continuar fazendo o que acreditamos que é

certo, além de permitir com que os outros, no caso os alunos, tenham um maior carinho e

respeito para com o professor em sala de aula. Consequentemente, contribuindo para uma

melhora no processo de manutenção da autoridade docente (ROSENBERG, 2006).

Em relação às falas do Professor 2, foi observado um aspecto diferente. O mesmo

disse que suas relações com os alunos são boas , que ele brinca com os mesmos, interagem,

mas que não os considera amigos e nem os aceita em suas redes sociais, como mostrado

abaixo:

Eu acho muito interessante essa pergunta porque eu sou o tipo de professor que não
aceita aluno em rede social. Então eu sou muito gente boa, faço brincadeira, dou
permissão pra falar, contar coisas da sua vida, e as vezes sinto que isso se confunde
com a permissão de participar do meu círculo de amizades. E ai quando eu não
aceito eles (nas redes sociais), sinto que é uma falha que eu cometi com eles. Eu
acho que eu tenha uma boa moral com a turma, eu sou respeitado. [...] Eu também
por exemplo, se precisar mesmo, resolvo o problema ali na hora mesmo, não fico
postergando, e se for realmente necessário, coloco o aluno para fora de sala de
aula [..] pra poder deixar ele no lugar dele. Ao mesmo tempo que eu faço isso com
os alunos que extrapolam, eu também sou muito bonzinho com os alunos que não
atrapalham a aula, e ai eles acabam confundindo isso com amizade. No final das
contas, claro que a gente tem um respeito, um amor, um carinho pelos nossos
alunos, mas eles não são nossos amigos pessoais. Acredito que a gente deva ter esse
limite. (Professor 2)

Apesar dessa situação do professor não considerar os alunos como parte do círculo de

amizades, através da fala dele, pode-se perceber que os alunos veem ele como uma autoridade

a ser respeitada, e que isso, na visão dele, não atrapalha suas relações com os alunos, mesmo

achando que ao recusá-los como parte de seu círculo social possa ser um erro. Paulo Freire

(2018) diz que é preciso que o professor se relacione com os alunos, mas que é necessário ter

cautela e impor um limite nessa relação. Para o autor, a prática educativa está atrelada às

características humanas, envolvendo as emoções e sentimentos de todos dentro da sala de

aula, necessitando haver um elo entre a afetivade entre professor e aluno, e a relação de

autoridade ali presente. Para o Professor 2, não aceitar os alunos como parte de seu círculo de

amizades, na visão do mesmo, pode ser o limite que Paulo Freire diz:

Outro saber indispensável à prática educativo-crítica é o de como lidaremos com a
relação autoridade-liberdade, sempre tensa e que gera disciplina como indisciplina.
Resultando da harmonia ou do equilíbrio entre autoridade e liberdade, a disciplina
implica necessariamente o respeito de uma pela outra, expresso na assunção que
ambas fazem de limites que não podem ser transgredidos (FREIRE, 2018, pg 107).
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É justamente impondo limites, que o professor pode realizar a manutenção de sua

autoridade em sala de aula de forma saudável, sem necessidade do autoritarismo, além de

contribuir para a criação de uma autonomia do ser educando  e na democratização do ensino

(FREIRE, 2018).

5.3 Recompensa x Punição

Um dos artifícios utilizados pelos professores na sala de aula conhecida na atualidade,

é o sistema de recompensas. Esse sistema visa premiar de alguma forma, seja verbal, através

de nota extra nas avaliações ou até mesmo com algo palpável, como doces e balas. E o

contrário também é utilizado, que seria um sistema de punições, no qual o professor pune de

alguma forma, um aluno que não realiza as tarefas ou então até mesmo é indisciplinado em

sala de aula (MEDEIROS e FIGUEIREDO, 2010).

Contudo, a CNV trata essa questão da recompensa x punição como algo que é preciso

ter cuidado. Quando se utiliza das recompensas para incentivar os alunos a agirem de uma

forma que o professor espera, podem agir somente em função da recompensa, e depois de um

tempo, os discentes entenderão que, as recompensas estão sendo utilizadas apenas para fazer

com que eles tenham atitutes que o professor deseja, criando uma possível resistência para

realização das ações desejadas pelo docente (ROSENBERG, 2006). No caso de dar uma

recompensa para os alunos na intenção deles fazerem uma tarefa ou por estudarem para se

saírem bem em uma prova ou teste, eles farão apenas pela recompensa, e não para realmente

entender, o que pode acarretar em uma memorização das respostas.

Tendo em vista essa relação das recompensas com a sala de aula, muitas das vezes os

alunos consideram que os professores que recompensam eles de alguma forma, são

considerados bons e teoricamente, respeitam mais os mesmos. Nas aulas desse tipo de

professor, os alunos participam mais das aulas, buscam realizar as tarefas, não ficam com

conversas paralelas durante alguma fala do professor, e isso ocorre pois visam a recompensa,

e não o real motivo que se espera deles (MEDEIROS e FIGUEIREDO, 2010). Com isso,

pode-se identificar algumas situações semelhantes através das falas dos professores

entrevistados.

Com relação ao Professor 1, foi dito pelo mesmo, que quando possível, ele

recompensa os alunos de alguma forma, geralmente por pontos de participação , quando a

escola permite, ou então elogiando o mesmo, de acordo com a fala dele:

Na outra escola que trabalho, tem o ponto de comportamento, fazer tarefas, não
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fazer, ponto de participação né. E acaba que você vende  os pontos de
participação pro aluno né, é uma troca, do tipo Eu te dou ponto de participação se
você participar, se você não participar, você não vai ganhar o ponto  (risada). Ai
muitas vezes os alunos falam Ah professora, mas eu vou ficar de recuperação se
você não me der o ponto , e eu Beleza, então você vai ficar de recuperação por
causa do ponto de participação , e ai eu sou ruim (risada). Mas eu acho que não,
eu acho que é uma troca, um acordo né. Se tem ponto de participação e o aluno não
participa da aula, ele não tem direito ao ponto. É justo. Não é uma regra minha, se
tem ponto de participar, o aluno tem que participar, se não participa, não tem o
ponto. Eu não discuto também não. [...] Tinha uma turma também, que eles não
tinham o costume de estudar. Parece que eles tinham outros professores antes, que
dava ponto de graça pra eles, ai eles não estudavam porque já tinha aquele ponto
garantido. Peguei eles no 2º ano e eles não sabiam e nem lembravam de nada que
tinham estudado no 1º ano. Ai no meu primeiro teste, várias notas baixas, zero. Ai
eu pensei O que eu vou fazer? Um monte de zero, o diretor vai me matar , e eu era
professora nova ainda por cima né. Em uma turma de 40 alunos, eu deixei 35 de
recuperação no 1º bimestre. Eu comecei a fazer o acordo com eles disso, e
funcionou. Foi o jeito que encontrei de fazer eles participarem. Falava Vocês tem
20 pontos de participação né, e eu preciso que vocês façam as atividades . Ai eu
comecei a fazer visto igual de Ensino Fundamental, que o professor dava visto no
caderno. Comecei a fazer isso, passava dever de casa e tinha que me trazer na
próxima aula pra eu dar visto. Foi o jeito que eu consegui de fazer eles estudarem e
participarem mais das aulas. As notas deles melhoraram, existiu uma melhora.
(Professor 1)

Apesar do Professor 1 utilizar da pontuação como uma recompensa de certa forma, ele

relata que houve uma melhora no andamento da aula e das notas. Porém é necessário destacar

que a recompensa por notas, era uma característica da escola, e não do professor, então os

alunos já estavam cientes de que eles precisavam participar das aulas para ter direito aos

pontos. Esse cenário pode ser diferente do que a CNV mostra, em que o professor negocia

pontos extras em troca de realizarem algo que ele deseja, ao contrário do que foi apresentado

na fala do Professor 1, em que era uma regra da escola, algo imposto pela mesma. Contudo,

em uma outra escola que o mesmo professor trabalha e não possui essa regra, ele utiliza de

elogios para recompensar os alunos por se saírem bem em testes ou realizarem alguma tarefa,

como demonstrado a seguir:

Na turma que você tem a pontuação de participação, eles acabam sempre ganhando
aquela pontuação total [...] e aquela escola que não tem aquela pontuação de
participação, tento dar o máximo de reconhecimento verbal mesmo né, tipo falando
que ele é um bom aluno, deixar claro que ele teve o mérito dele, que ele é esforçado.
Acho que da mesma forma que a gente critica (porque acaba sendo uma crítica né,
a questão do comportamento), acho que você tem que elogiar também né, as vezes
você não elogia tanto quanto critica, mas você tenta né. (Professor 1)

A fala do Professor 1 mostra a utilização de elogios como uma forma de recompensar

eles por se saírem bem nas tarefas, o que pode motivar os alunos de alguma maneira.

Contudo, segundo a CNV, os elogios devem ser utilizados de uma forma cautelosa. Para

Rosenberg (2006), ao elogiar alguém, deve-se demonstrar verbalmente, o motivo do aluno ser
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elogiado, e não apenas dizer que ele foi bem, ou que ele é um bom aluno. É preciso dizer o

porquê do professor estar dizendo que tal discente, é um bom aluno. Elogiar sem demonstrar o

motivo de tal, pode até funcionar inicialmente, mas se a situação se tornar comum, o aluno

começará a perceber que o reconhecimento verbal superficial, está sendo feito apenas para

que o mesmo aja da forma que o professor espera, e pode acabar criando uma resistência para

realizar tarefas futuramente. O mesmo tipo de reconhecimento verbal é encontrado na fala do

Professor 2, quando questionado sobre a forma de lidar com os alunos que agem como o

professor espera, como demonstrado abaixo:

Eu sou o tipo de pessoa que foca muito nessa coisa da parabenização, e não precisa
ser um ótimo aluno não, faço isso com qualquer um que cumpre as metas do dia.
Não digo do tipo dar estrelhinha no caderno , mas sim do tipo, a pessoa me
respondeu algo de uma pergunta que eu fiz, e ela acertou ou chegou perto da
resposta, ai eu digo Parabéns, é isso mesmo  ou Parabéns, ta quase na resposta
certa . Eu to sempre fazendo isso e funciona muito bem, os alunos gostam de ser
elogiados. Óbvio que muitas das vezes, são os mesmos alunos que recebem a
parabenização, mas as vezes também acontece de um aluno que fica mais na dele,
responder e ser elogiado. O aluno se sente convidado a participar quando eu
parabenizo ele, mesmo se a resposta for errada, porque eu não vou reprimir ele. Eu
também dou ponto extra por participação, mas não faço competição nunca.
(Professor 2)

Entendendo essas duas situações descritas pelos dois professores, é possível ver que os

elogios deles funcionam, segundo a visão dos docentes. Ao contrário do que monstra a CNV,

Noblit (1995) aponta que, através das observações realizadas em seu trabalho em uma sala de

aula, as recompensas funcionam muito bem para lidar com os alunos no geral, principalmente

quando é algo físico, como brinquedo ou até mesmo algo para os alunos comerem, como bala

e doce. Acredita-se que, as recompensas, sejam elas verbais ou algo palpável, funcionem de

certa forma, pois como relatado pelos dois professores entrevistados, as relações e o

desempenho dos alunos em sala de aula, melhoraram em algum aspecto, seja realizando mais

as tarefas, ou participando mais das aulas e interferindo menos vezes nas aulas, conhecido

como as conversas paralelas enquanto professor explica algo.

Apesar das recompensas serem algo presente nas salas de aula descritas pelos

professores, eles também relataram situações que podem ser entendidas como forma de punir

os alunos que são considerados indisciplinados. Para o Professor 1, retornando à questão da

pontuação por participação, ele diz que os alunos que não participam, não tem direito ao

ponto, mas ressalto novamente que, essa situação é uma característica da escola, e não do

professor, como dito por ele. Porém, em outra escola que ele trabalha, existe outra forma de
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lidar com os alunos considerados indisciplinados, como relatado abaixo quando questionado

sobre a forma de lidar com esse tipo de aluno:

Então, eu acho que cada escola é de um jeito, a gente não pode generalizar. Hoje eu
trabalho em três escolas, e cada uma tem uma maneira de lidar, cada direção, cada
coordenação, te da uma liberdade de tomar algumas atitudes, como a questão da
pontuação né, enfim, tem diferentes maneiras de lidar porque cada escola tem uma
regra [..] Então assim, tem uma escola que eu trabalho, que foi a primeira escola
que eu comecei a trabalhar, e ela sempre teve uma regra muito grande de disciplina.
Então a gente não pode dar ponto extra, e segundo a escola, o aluno ta ali
unicamente pra estudar e aprender. Toda a nota dele é baseada no que ele tirou na
prova, trabalho ou teste. Pra essa escola, o aluno ta ali só pra estudar e aprender.
Não pode usar celular nem na hora do recreio, não pode sentar de grupinho, os
alunos fazem silêncio sem o professor pedir na hora da explicação. Mas isso é algo
da escola, e não do professor. O professor que entra na disciplina da escola, nem o
professor pode usar celular, só se for pra usar algum aplicativo, simulador ou
pesquisar. E em situação de que, o aluno não fez silêncio, a coordenação orienta o
professor a retirar o aluno de sala de aula. É uma regra da escola. Você pede
silêncio uma vez, pede a segunda, na terceira já fala Por favor, pode se retirar da
sala de aula? , pois a escola ve isso como uma forma do professor não se desgastar
com o aluno. E ai o aluno vai pra secretaria, se tiver algo pra falar, vai falar, se
tiver que assinar ocorrência, vai assinar, se for algo recorrente, vai levar
suspensão, vai levar advertência pra casa, enfim, mas aí é algo que o professor nem
resolver, é da escola mesmo, porque não tem ponto extra, não tem ponto de
participação, de disciplina. (Professor 1)

De acordo com que o Professor 1 relatou, retirando o aluno de sala de aula como uma

forma de lidar com os discentes que são considerados indisciplinados, o mesmo pode entender

aquela ação do docente como uma atitude punitiva segundo a CNV. Para Rosenberg(2006),

quanto mais culpa ou punir os alunos, mais chances tem deles entenderem a fala do professor

como uma forma de exigência. Na questão levantada pela fala do Professor 1, quando ele

pede silêncio e o aluno não o faz e logo em seguida é retirado de sala, o mesmo pode

interpretar isso como uma punição por não ter ficado em silêncio. Essa questão está

relacionada ao que a CNV diz a respeito dos pedidos realizados por professores, em que essa

teoria nos mostra que a intenção por trás dos pedidos realizados, no caso o professor pedir

silêncio naquele momento, não deve ser algo utilizado para coagir os alunos, mas sim que

tanto o professor, como o aluno, tenham suas necessidades naquele momento, atendidas.

Nessa questão, não se pode desistir do pedido após ouvir uma recusa, mas sim tentar

compreender o motivo que faz o aluno se recusar a fazer o que lhe foi pedido (ROSENBERG,

2006).

Semelhante ao Professor 1, o Professor 2 também tem algumas formas de lidar com os

mesmos tipos de alunos, os que são considerados indisciplinados pela escola. Ele relatou uma

situação que aconteceu em uma das escolas em que trabalha, com relação a um aluno em
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específico, demonstrado abaixo:

Vou contar o que aconteceu comigo. Uma vez, eu tava aplicando prova, e eu não
gosto que colem na minha prova. Eu faço a prova fácil porque nessa escola, os
alunos são todos bolsistas por serem atletas, e então eles já tem em mente o que
querem da vida, e a química não é útil na visão deles. Então eu faço a prova fácil e
faço de tudo para eles não colarem. Ai eu avisei que não queria que colasse, que se
eu chamasse atenção duas vezes, na terceira eu iria dar zero. Tinha um menino, que
tinha o apelido de Paulista, sempre foi abusado nas minhas aulas, só que tem coisa
que não vale a pena se estressar, então eu penso Vou continuar dando aula e vida
que segue . Só que era prova, e eu faço questão de que não cole [..] E ai o Paulista
tava colando na minha prova, eu já tinha chamado a atenção dele duas vezes,
pedindo pra parar. E então ele foi no banheiro com a cola dele, com um papel. E
quando ele voltou, a prova dele ja não tava na mesa dele, eu ja tinha pego e dado
zero. Então ele partiu pra cima de mim, não pra me bater, mas querendo me peitar,
face a face, e ai foi ali que pensei Meu deus, o que ta acontecendo? Esse garoto
vai me bater? , e eles são todos atletas né, ele era jogador de futebol, então era
parrudinho, atlético. Ai eu chamei diretor, supervisor [...] Quando ele viu que eu
realmente fiz o que eu disse que ia fazer, ele extrapolou o limite dele partindo pra
cima de mim. Só que eu sou o tipo de pessoa que quando eu to lá na frente da turma,
eu me imponho, do tipo Ah, beleza, vocês não vão deixar eu falar, é isso, não vai
ter aula . Tem turma que eu tenho, que tem umas gracinhas de ficar fazendo
barulhinho em sala, gritar agudo, e ai eu tenho que dar um esporro generalizado,
do tipo Vocês não são mais crianças... , tudo mais [...] E ai a pessoa que fez a
gracinha e atrapalhou a aula, fica desconfortável e para com isso, pois a própria
turma se sente desconfortável com relação ao aluno que atrapalhou. E não
necessariamente, esse aluno que fez a gracinha é um aluno ruim, as vezes ele só ta
num dia ruim. Claro que se toda aula for uma bagunça generalizada, não da pra
continuar né [...]. (Professor 2)

Através da fala do Professor 2, pode-se perceber que ele também utilizou da punição

para lidar com um aluno que estava fazendo algo que o docente não queria, que era o fato de

colar  na prova. Segundo a CNV, uma outra forma de lidar com esse tipo de aluno, poderia

ser buscando entender o fato dele colar  ao invés de tentar fazer a prova por ele mesmo. Ao

fazer isso, o professor estaria oferecendo sua empatia ao aluno e até mesmo, propor ações

para que o discente não precise usar desse artifício que o Professor 2 não concorda e nem as

escolas. Desse modo, uma relação mais saudável entre professor e aluno poderia ser moldada

e construída, pois a punição, seja ela qual for, contribui mais para uma visão de autoritarismo

do que de autoridade moral (ROSENBERG, 2006).

O Professor 2 relata uma outra situação, demonstrada abaixo em que é possível notar

uma certa semelhança com a sala de aula observada por Noblit no texto Poder e desvelo , no

que diz respeito às infrações cometidas e a forma de lidar com elas.

Em uma das escolas que trabalho, que é particular, os próprios alunos entre si, se
cobram. Eles mesmos pedem para os colegas não ficarem de gracinha, falando
durante explicação. Claro que as vezes eu dou um esporrinho aqui, outro ali,
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falando Ei, vamo prestar atenção? , mas é coisa básica que em toda escola tem.
(Professor 2)

Quando o Professor 2 relata que tem uma turma em que os próprios alunos reprimem

um outro que está de gracinha  ou que fica falando durante explicação , se assemelha com

as atitudes que os alunos da sala de aula observada por Noblit tomam quando algum aluno

comete a chamada infração gravíssima . Nessa situação, os alunos abaixam a cabeça em

reprovação para o aluno que cometa tal infração, que seria desmerecer um outro colega de

classe devido à uma resposta errada. As duas situações se assemelham no ponto em que os

próprios colegas de turma, repudiam alguma atitude considerada negativa pelo coletivo. Para

Noblit (1995), isso se torna algo positivo pois a reprovação pelos próprios colegas de classe,

que possuem uma mentalidade semelhante e na visão deles, se compreendem melhor do que o

professor os compreende, faz com que aquele tipo de atitude passe a acontecer cada vez

menos. Contudo, é importante ressaltar que, segundo o Professor 2, essa atitude sobre os

alunos cobrarem dos seus próprios colegas, é uma característica da escola, e não algo que

acontece em todas as salas de aula em que ele é professor.

5.4 Empatia

A última categoria analisada nas entrevistas, é a empatia. Segundo a Rosenberg (2006,

pg 133), a empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo , e é através

dela que nós criamos laços e relações afetivas com o outro. Contudo, só é possível haver

empatia quando nos livramos dos pensamentos preconceituosos e julgamentos em relação à

outra pessoa, e somente assim, será possível oferecer empatia (ROSENBERG, 2006).

Levando esse conceito para o ambiente escolar, Novais e Fernandez (2017) apontam

que o ser professor, também envolve despertar emoções positivas nos alunos, além de

ministrar uma determinada disciplina, principalmente a empatia. É necessário que os

professores compreendam as vida dos alunos como um todo, e não só o que ele presencia

dentro da sala de aula para poder trabalhar a questão da empatia com os discentes.

Considerando as falas dos professores entrevistados, foi possível notar uma tentativa

de entender melhor a vida dos alunos no geral, buscando compreender as atitudes que os

mesmos tomam em sala de aula e os motivos por trás destas. Primeiramente, trazendo a fala

do Professor 1, pode-se observar que, pela visão dele, a busca por entender os alunos se faz

presente, como demonstrado abaixo:

Acho que ser professor, a gente da área de exatas (química), a gente é muito mais



45

humanas. A gente lida com seres humanos o tempo inteiro. Acima de qualquer
coisa, a gente tem que tentar o máximo conhecer as turmas. Hoje eu tenho uns 500
alunos, mas eu tenho que tentar conhecer eles. Eu tento [...] porque vai ter dia que
seu aluno não quer ter matéria, ele precisa de desabafar, precisa dialogar, e ai você
olha pro seu planejamento e fala Tabom, hoje eu não vou dar matéria, vou fica
atrasada, mas vou ser uma professora também , porque eu to aqui com eles, não to
só construindo química na cabeça deles, eu acho que to ali por um pouquinho mais,
e eu acho que é isso que a gente tem que pensar né, a gente ta ali sempre por um
motivo a mais do que ensinar química. Eu to ali porque eu tenho alguma coisa a
mais com eles, além da relação professor-aluno [...] O que ajuda muito você ter
essa segurança, você conseguir chegar e alcançar o seu aluno (porque eu acho que
o objetivo é esse né, alcançar o seu aluno de alguma forma, tocar ele, o professor
bom é aquele que de alguma forma toca o aluno, ou por incentivar o aluno, por
ajudar ele, por em algum momento ser um ombro amigo também), acho que é tentar
se aproximar do aluno, escutar ele, reconhecer como o aluno está. Eu chego na sala
as vezes e vejo logo Hm, fulaninho hoje não ta bem , até porque os alunos são
seres humanos né, eles demonstram. Uma pessoa que fala muito e em um dia, ficou
calado, certeza que ele ta com algum problema, entendeu? Tem aluno que vai
chorar no meio da sua aula e ai você vai ficar desesperado porque tu ta explicando
a matéria e vendo aquela criatura  chorando aos prantos. Nesse caso, no final eu
paro a aula e digo Gente, só um minutinho tá? , e peço pro aluno ir pro banheiro,
saio da sala com esse aluno pra conversar com ele, ver o que ta acontecendo, o que
ta passando na cabeça dele, porque não é possível que um ser humano vai ver outro
ser humano chorando e não vai fazer nada, né? (Professor 1)

Através do relato do Professor 1, foi possível notar a preocupação com os seus alunos,

principalmente na questão emocional fora da sala de aula que, com certeza, afeta suas atitudes

dentro daquele ambiente. Novais e Fernandez (2017) demonstram que, as experiências dos

alunos fora do ambiente escolar podem afetar, positivamente ou negativamente, as ações que

eles tomam em sala de aula, e o professor tem um papel importante no momento de lidar com

eles quando algo fora do âmbito escolar está interferindo dentro daquele local. É papel do

professor proporcionar uma mediação positiva no que diz respeito às emoções e oferecer

empatia aos alunos, e isso pode fortalecer tanto o processo de ensino-aprendizado como a

manutenção da autoridade moral enquanto professor. Além disso, a CNV está de acordo com

o que o autor citado anteriormente aponta, mas ressalta a importância do cuidado que

devemos ter ao oferecermos empatia com o próximo. Rosenberg (2006) afirma que muitas das

vezes em que as pessoas esperam que ofereçam empatia para elas, acabam recebendo

conselhos e consolos, e isso acaba sendo frustrante para quem espera receber empatia. A

frustração pode estremecer as relações um pouco, e caso se torne algo comum, acaba por

afetar negativamente as relações. Para oferecer empatia ao outro, é preciso que escutemos

tudo o que ele tem a falar ou até mesmo desabafar, e somente após, oferecermos algum tipo de

ajuda, perguntar o que se pode fazer em determinada situação (ROSENBERG, 2006).

Com relação ao Professor 2, quando questionado quais valores ele considera

necessários para ser considerado um bom professor por parte dos alunos, é dito Empatia,
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domínio da disciplina e humanização dos alunos , deixando claro que a empatia precisa estar

presente em sua sala de aula. Além disso, é demonstrado a preocupação dele em sala de aula

com os seus alunos, através da fala dele em outro momento, transcrita abaixo:

Eu vou pra sala de aula e me divirto com eles, vejo meus alunos, vejo o progresso
deles, porque o professor também não está lá só para dar a matéria, ele também ta
lá pra conversar, pra saber como os alunos estão, como a vida deles está indo fora
do ambiente escolar, e isso me incentiva a continuar. As vezes eu não acredito que
eu ganho dinheiro pra poder fazer uma coisa que eu amo tanto [...] Mas é isso,
quando eu vejo um aluno desinteressado, eu falo Até aqui você tem que saber, a
partir desse ponto, é com você mesmo, você talvez nem precise saber , isso o que eu
faço né. O ideal, eu sei que deveria chamar o aluno para conversar e tentar
compreender os motivos dele, mas não tem como eu ter o mesmo pique para
conversar com todos os alunos, principalmente nas turmas da tarde, pois eu já
passei a manhã toda dando aula, e ai chega a tarde, tem aquele cansaço, tem aquele
desgaste já. (Professor 2)

De acordo com a visão do professor 2, apesar dele acreditar que a empatia é algo

necessário e que precisa estar presente na sala de aula, em algumas situações não é possível

oferecê-la para os alunos. Segundo o professor entrevistado em questão, quando ele está

cansado e desgastado por ter dado aula o resto do dia, se torna difícil trabalhar com empatia

no turno da tarde. Rosenberg (2006) diz que é normal em alguns momentos, sermos incapazes

de oferecer empatia, mas que existem algumas ações que se pode tomar nessas situações,

como dar um tempo para si mesmo naquela hora, sentir empatia por nós mesmos e tentar ter

um certo controle no nosso tom de voz. Ações estas, que podem auxiliar o professor quando o

mesmo sentir que está sendo incapaz de oferecer empatia para seus alunos.

Através da análise das falas dos professores, pode-se notar uma relação entre a forma

que eles se comunicam e lidam com os alunos, com a sua autoridade em sala de aula. As

atitudes dos professores que vão de encontro com a CNV, demonstraram que a teoria que diz

respeito à comunicação pode auxiliar no processo de manutenção da autoridade docente.

Além disso, também foi possível percerber que as relações sociais presentes na sala de aula

afetam como os alunos enxergam o professor, podendo ser por uma visão autoritária ou por

uma visão de autoridade moral, dependendo de como o docente se comunica e se comporta

perante os alunos.
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6 CONCLUSÃO

Nas salas de aulas, existe um grande problema envolvendo as relações sociais entre o

professor e aluno. Muitas das vezes, o profissional da educação possui certa resistência por

parte dos alunos para realização de tarefas, ser respeitado pelos discentes e até mesmo

conseguir fazer com que os mesmos se interessem pela aula, sendo estes considerados alunos

indisciplinados pelas escolas. Essas situações estão relacionadas com a forma que o professor

se comporta em sala de aula com os alunos.

Nesse contexto, os docentes, principalmente aqueles que possuem dificuldade de

manter sua autoridade moral em sala de aula, precisam estar atentos à forma que eles

conduzem as aulas, lidam com as diferentes situações e atitudes provenientes dos alunos e

possíveis ações para contornar esses problemas.

Em função do que foi apresentado, um dos motivos para a realização do presente

trabalho de monografia foi a intenção de apresentar uma outra perspectiva de como as

relações sociais em sala de aula afetam a forma que os alunos enxergam o professor enquanto

uma figura de autoridade moral presente naquele ambiente, através do ponto de vista do

docente por meio de entrevistas realizada com dois professores que ministram a disciplina de

química no Ensino Médio, tendo em vista a teoria da Comunicação Não-violenta.

Ao analisar as entrevistas, pode-se compreender alguns pontos que podem auxiliar o

processo de formação da autoridade docente. Através das falas dos professores, pode-se

perceber a existência de uma certa afetividade mútua entre os alunos e aquele professor, e que

essa afetividade contribui, de alguma forma, para que os alunos tenham um respeito pelo

profissional da educação. Além disso, foi possível notar como as relações intrapessoais dos

professores, interferem em no seu papel dentro de sala de aula, de como suas emoções e

relações consigo mesmo, podem ajudar ou atrapalhar sua figura de autoridade moral.

Portanto, foi possível compreender como as relações sociais presentes em sala de aula,

podem afetar a autoridade docente, principalmente quando se diz respeito às atitudes do

professor em relação às ações dos alunos. A comunicação entre docente e discente precisa ser

feita de forma saudável para que não tenha desrespeito e se tenha um ambiente que traga

experiências positivas, tanto para o professor como para o aluno.
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