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Introdução
	O estudo da emoção, antes considerado pela Psicologia como marginal, não científico, supérfluo, sofre uma mudança de interesse a partir dos últimos anos 70, quando surgem estudos empíricos e teóricos, aceitando os estados internos como variáveis explicativas do comportamento (Kirouac, 1994). Estes estudos passam a tratar  dimensões da emoção, tais como: experiência subjetiva e como comportamento expressivo, os mecanismos fisiológicos e as situações indutoras. As maiores dificuldades enfrentadas pelos estudiosos, referem-se à ambigüidade das definições, à falta de precisão e clareza na linguagem empregada e à abordagem de um aspecto limitado da emoção, em detrimento de outros. Apesar dessas dificuldades, um certo consenso se estabelece:
	processos afetivos são todos os estados que fazem apelo a sensações de prazer/desprazer ou ligadas a tonalidades agradáveis/desagradáveis;

emoção é um estado afetivo, comportando sensações reforçadoras ou aversivas que tem um começo preciso, é ligada a um objeto específico, tem duração relativamente breve e inclui ativação fisiológica.
	Para iluminar os dados da pesquisa que ora apresentamos, tomaremos como instrumento de pensamento a teoria de desenvolvimento de Henri Wallon (1975,1995).
	Para ele, afetividade refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno sempre acompanhado de sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis. A teoria aponta três momentos marcantes, sucessivos na evolução da afetividade: emoção, sentimentos e paixão. Os três resultam de fatores orgânicos e sociais, e correspondem a configurações diferentes: na emoção há o predomínio de ativação fisiológica, no sentimento de ativação representacional e na paixão ativação de auto-controle.
	Cumpre observar que na teoria walloniana, o eixo principal é a integração em dois níveis: organismo-meio e integração entre os domínios funcionais: afetividade, ato motor, cognição.
	Ao focalizar o meio como um dos conceitos fundamentais no contexto no qual está inserido, Wallon apresenta a escola como um meio fundamental para o desenvolvimento do aluno e do professor.
	Sobre a importância do meio, afirma Wallon: “O meio é um complemento indispensável ao ser vivo... Os meios em que vive a criança e aqueles com que ela sonha constituem a “fôrma” que amolda sua pessoa. Não se trata de uma marca aceita passivamente” (Wallon, 1975: 164, 167).

	Quanto à integração afetividade-cognitiva-motora refere-se Wallon: “As necessidades de descrição obrigam a tratar separadamente alguns grandes conjuntos funcionais, o que não deixa de ser um artifício...” (Wallon, 1995:131).
		O conjunto afetivo, como já afirmamos, oferece as funções responsáveis pelas emoções, sentimentos e pela paixão.
O conjunto ato-motor oferece a possibilidade de deslocamento do corpo no tempo e no espaço, as reações posturais que garantem o equilíbrio corporal, bem como o apoio tônico para as emoções e sentimentos se expressarem.
		O conjunto cognitivo oferece um conjunto de funções que permitem a aquisição e manutenção do conhecimento por meio de imagens, noções, idéias e representações aqui incluindo a identificação de sentimentos e emoções. É ele que permite ainda registrar e rever o passado, fixar e analisar o present	e, e projetar futuros possíveis e imaginários.
		O quarto conjunto funcional - a pessoa – expressa a integração em todas as suas inúmeras possibilidades.

Procedimentos metodológicos
		Para estudar emoções e sentimentos que permeiam a atividade de professores do ensino superior, trabalhamos com 17 professores de diferentes áreas de graduação: Pedagogia, Psicologia, Matemática, Engenharia Química, Medicina Veterinária, Farmácia Bioquímica, Farmácia Industrial, Administração, Educação Física, Física, Ciências Econômicas e Letras. Todos (5 homens e 12 mulheres) cursam ou concluíram Mestrado ou Doutorado, a maioria na área de Educação. As idades variam de 28 a 59 anos, e o tempo como professor de ensino superior de 1 ano a 33 anos.

Método
	1ª etapa: relatos escritos obtidos por meio de questionário com questões abertas que abrangem: descrição de um dia típico de atuação do professor; descrição de comportamentos que estimulam/desestimulam o professor, descrição do melhor e do pior professor.
	2ª etapa: relatos orais, obtidos por meio de entrevistas, com alguns respondentes da primeira etapa. 

Resultados
	Referem-se aos dados das 2 primeiras questões da 1º etapa da pesquisa.

QUADRO 1 - Sentimentos e situações indutoras que predominam em um dia típico de trabalho – Tonalidades agradáveis

No preparo das aulas
Sentimentos
Situações indutoras
Calma
	Experiência grande (33 anos de prática.
	Animação
	Expectativa da aula
Pensar que vai trabalhar com 1 turma com a qual tem afinidade e é de fácil convivência.
	Encantamento e desafio
	Expectativas do que a aula vai trazer
No desenvolvimento das aulas
Sentimentos
Situações indutoras
Alegria
Quando:
	 percebe que os alunos leram o texto

os alunos apresentam um bom trabalho, falam que aprenderam e se alegram com o resultado
os alunos demonstram que aprenderam um conceito novo, quando seus rosto se iluminam
percebe que faz diferença na vida dos alunos
	Satisfação
Quando:
	há boas discussões
	há boas intervenções dos alunos
	há olhares atentos
	os alunos se envolvem
	Energia, vibração
	O gosto por dar aula, uma velha paixão
	Desafio
	Ter que negociar atividades e conteúdos

Ao final da aula/ do dia
Sentimentos
Situações indutoras
Alegria
	Sentir que o trabalho é importante
	Gostar dos alunos e colegas
	Descobrir que se constitue professor a cada dia, a cada aula

	Animação, estímulo
	É bom ser professor

É bom cumprir o dever
	Alívio
	Conseguir cumprir o dever
	Esperança
Quando:
	 houve boas discussões
	 houve interesse
	Satisfação

Quando:
	foram resolvidos os problemas
	foram cumpridos os objetivos

houve boas interações
	Auto-realização
	As tarefas foram feitas


QUADRO 2 - Sentimentos e situações indutoras que predominam em um dia típico de trabalho – Tonalidades desagradáveis

No preparo das aulas
Sentimentos
Situações indutoras
Ansiedade
	Necessidade de preparar um bom roteiro
	Pouco tempo para o preparo dos materiais
	Incerteza quanto aos objetivos e metodologia propostos
	Preocupação

	Importância de conferir os materiais que serão utilizados
	Preparar recursos adequados
	Desânimo
	Quando a turma com a qual vai trabalhar não tem afinidade com o professor e a disciplina, e é de difícil convivência

No desenvolvimento das aulas
Sentimentos
Situações indutoras
Ansiedade / angústia
	Tentar despertar o interesse e a responsabilidade
	Tentar conquistar os alunos e mostrar que o ensino é importante
	Achar que não dá tempo de atender a todos
	Apreensão
	Perceber que a maioria gosta da disciplina
	Não estar certo do acordo entre metodologia e conteúdo 
	Irritação
Quando:
	os alunos não leram o texto
	há conversas paralelas

não há boas interações dos alunos
não há participação
	Tensão / agitação
	Para não exceder o tempo da aula
	Para cumprir os horários de chegada, e horários de início e término da aula
	Insegurança
	Mesmo planejando com base na experiência passada, o interesse não é despertado
	Tristeza, raiva
Quando:
	 os alunos faltam com o respeito com colegas e professor e extrapolam os limites da boa convivência
	alunos tentam transferir o problema deles para o professor

não há comprometimento
	Solidão
	Quando percebe que os alunos não se motivam e fica sozinha na aula
Ao final da aula/ do dia
Sentimentos
Situações indutoras
Frustração / desânimo
	Consciência de que a aula não foi a mais adequada, mas as turmas são grandes

Quando não conseguiu resolver algum problema
Quando objetivos não foram atingidos
	Insegurança
	Quando a classe esteve dispersa
	Stress / cansaço

Quando:
	houve problemas de indisciplina
	não houve boa interação
	Inutilidade / incapacidade
	Perceber problemas de formação e desinteresse dos alunos, mas não há interesse da Administração em resolvê-los
	Inquietação
	Com os problemas que as turmas apresentam
	Solidão
	Não ter com quem trocar experiências


Discussão dos resultados

	Os sentimentos e as emoções foram nomeados com clareza nas respostas dos professores

Os dados mostram que a qualidade do relacionamento que o professor estabelece é fundamental para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem
	Os dados evidenciam que o processo ensino-aprendizagem se constitui no encontro dos dois pólos – professor e aluno.
	O que contribui para tonalidades agradáveis:
	relacionamentos professor-aluno nos quais os alunos respondem ao ensino quando ele atende as necessidades  dos alunos: o professor percebe que ele ensina e o aluno aprende e vice-versa
	relacionamentos flexíveis: professor e aluno “negociam” acordos
	gosto pelo ensinar, vibração pela atividade docente

As situações que garantem a tonalidade agradável têm como apoio o respeito às necessidades e as características do aluno e do professor.
	O que contribui para tonalidades desagradáveis:
	pouco tempo para se dedicar ao preparo das aulas, para atender a todos os alunos
	pouca confiança na sua competência para dar conta das tarefas
	não participação efetiva dos alunos nas atividades propostas
	indisciplina
	solidão por não haver espaço para troca de experiências com colegas
	solidão quando alunos não respondem às atividades propostas
	relacionamentos pouco satisfatórios do ponto de vista afetivo por falta de afinidade da turma com a disciplina ou professor

	As situações que provocam tonalidades desagradáveis referem-se ao não atendimento das necessidades e características do aluno e do professor.

Sintetizando:
	 O professor de ensino superior gostaria de ter um aluno que: demonstrasse vontade de aprender e interesse pelo curso participando e questionando; revelasse envolvimento com o curso, estabelecendo ligação teoria-prática; que apresentasse respeito pelos colegas e professores, sem conversas paralelas, uso de celulares; que apresentasse valores éticos e senso crítico (situações com tonalidades agradáveis): alegria, vibração, animação, satisfação, desafio, encantamento, esperança.
	Porém, sente-se desestimulado quando, na situação concreta de sala de aula, seu aluno: não participa, não se envolve com o curso; demonstra desinteresse, indiferença, apatia; não lê os textos, conversa alto enquanto o colega ou o professor estão falando; atende ao celular; vê  a aula como uma obrigação chata; demonstra descaso, distância, desrespeito, ausência de comunicação e contato; demonstra falta de reflexão crítica, visão estreita do mundo; interesse apenas por questões técnicas; reivindica compreensão dos professores para seus atrasos, faltas, pouca ou nenhuma leitura, sem dar nada de si; exige ser considerado “coitado”, “vítima”, para esconder seu pouco envolvimento com o curso e a formação. 	Gostaria de ter, ainda: tempo para preparar melhor suas aulas; condições para chegar ao começo das aulas sem agitação ou atropelo; turmas menores; espaço para trocar experiências com seus pares; condições para ter maior e melhor contato com os alunos (situações com tonalidades desagradáveis): ansiedade, irritação, tristeza, raiva, frustração, insegurança, desânimo, solidão.
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