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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa nasceu de uma inquietação nossa diante das inúmeras queixas que temos ouvido de nossos pares profissionais no exercício da docência. Nossos colegas têm se queixado de estarem se sentindo exaustos na execução de sua tarefa de educador. Inclusive, muitos têm optado por não mais se envolverem emocionalmente no trabalho por acharem que não vale a pena. A maioria continua no ofício, mas já não acredita na utilidade de seu trabalho. Alguns chegam a ficar endurecidos de afeto, pois desenvolveram sentimentos e atitudes negativas. Diante desse triste quadro que está exposto em nossas salas de aula, resolvemos desenvolver uma pesquisa onde pudéssemos encontrar as razões que estão levando nossos colegas educadores a esse desânimo. 
Consideramos duas obras fundamentais para o nosso estudo, uma delas coordenada por Wanderley Codo, onde foram exaustivamente estudadas as condições de trabalho e a saúde mental dos trabalhadores em educação do país; trata-se de uma pesquisa nacional, exaustiva e abrangente sobre a síndrome da desistência do educador. A outra obra é a tese de doutorado da profª Maria Veranilda Soares Mota, onde a autora pesquisou os princípios reichianos fundamentais à educação; em seu estudo, a professora propõe uma  formação do professor a partir da concepção de homem energético aberto para o contato afetivo. 
Tentamos fazer uma aproximação entre as duas pesquisas mencionadas, tendo o objetivo de buscar nos princípios reichianos a fundamentação para combater a síndrome da desistência do educador. 
Quanto à metodologia utilizada, optamos pelo tratamento qualitativo, por considerá-lo mais adequado ao estudo proposto, sem entretanto, desprezar dados quantitativos. Para obtenção dos dados, utilizamos como técnicas de coleta de dados:  análise de fontes bibliográficas, análise de fontes documentais e  análise de entrevistas. 
Em nosso ponto de vista, é bem viável pensar em uma formação de educadores onde a consciência corporal contribua para as relações sociais e afetivas entre os membros do ambiente escolar. 
Fundamentamo-nos também, em alguns autores que compartilham da idéia de que faz-se necessário uma nova consciência do corpo, do movimento e do contato com o ambiente, em nossa pesquisa ganham espaço as obras de Albertini, Alexander Lowen, Assmann, Boadella e Gerda Alexander, dentre outros. 

A SÍNDROME DE BURNOUT
	O professor em seu trabalho está em contato direto com outros seres humanos, envolvido numa relação que  implica em  cuidados e atenções para com os seus alunos. Neste contato  muita energia é desprendida, deixando o professor exausto, e infelizmente, esse profissional sente que apesar de toda a sua dedicação, os resultados de seu trabalho não são bons. Quando o professor se depara com a falta de reconhecimento de seu trabalho, e com resultados pouco animadores, ele entra num processo de defesa e opta inconscientemente por não mais se envolver emocionalmente. 
Só que não dá para falar em educação sem afeto, sem envolvimento. Assim, esse trabalhador já desgastado, sem esperança e forças para mudar essa situação que lhe desagrada, entra em BURNOUT.
CODO (1999:238) traz a seguinte explicação para a síndrome que ataca os professores, deixando-os cansados, abatidos e  sem vontade de ensinar:
Burnout foi o nome escolhido; em português, algo como "perder o fogo", "perder a energia" ou " queimar (para fora) completamente" ( numa tradução mais direta). É uma síndrome através da qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não o importam mais e qualquer esforço lhe parece ser inútil. 

REICH E A EDUCAÇÃO
Por que  fomos buscar em Reich fundamentação para combater o desgaste do professor na relação com o seu trabalho? Porque Reich em toda a sua obra nos fala de   prazer. E, em nosso modo de pensar o que deveria mover  o cotidiano do professor em sala de aula, seria o prazer, a satisfação, a  entrega, a incansável confiança na vida.
Temos constatado o quanto a teoria reichiana tem dado contribuições no meio acadêmico.  Albertini (USP,1992) , Bellini (USP,1993),  Wagner (PUC-SP,1994), Barreto (Universidade Estadual de Campinas, 1997), Mota (UNIMEP,1999), são alguns dos pesquisadores que defenderam seus trabalhos acadêmicos tendo como ponto central Reich.
A tese de doutorado de Mota tem nos dado suporte nesta nossa pesquisa. A autora nos fala:
A partir da compreensão do funcionamento energético e do processo de encouraçamento, esta tese procura pensar como esse conhecimento pode interferir na forma de pensar do educador que, consequentemente, redefinirá sua prática, sua didática. (MOTA,1999:41)

Foi através dessa tese que conhecemos Reich e passamos a nos interessar por tudo que esse autor escreveu. Vimos o quanto Reich quis viabilizar o prazer. 
MOTA nos revela que:
Uma concepção de homem enquanto ser energético, se trabalhada durante a formação do professor, pode proporcionar o desenvolvimento de uma ação docente e discente mais 'gratificante'. Nesse caso, a contribuição de Reich para a educação volta-se para a relação professor-aluno, tomando por base o seu princípio de energia que pode fundamentar a  formação do professor. (1999:15)

Reich não chegou a elaborar uma teoria educacional, conforme conclui MOTA; mas, a partir  de uma pesquisa bibliográfica bem exaustiva, ela constatou  que Reich deixou-nos várias abordagens em torno das questões educacionais. Para Reich " a educação convencional torna as pessoas incapazes para o prazer - encouraçando-as contra o  desprazer." (REICH, 1942/1995:175).  A pesquisadora afirma   que:
 A problemática educacional em Reich surge com a constatação de que a maior dificuldade defrontada na educação são os bloqueios emocionais dos adultos que interferem negativamente no desenvolvimento da criança." MOTA, 1999:17)

Para reforçar ainda mais a importância do que Reich já havia constatado, buscaremos uma passagem na tese de MOTA (1999:140), que vem complementar o que estamos aqui defendendo:

Em consonância com a teoria reichiana, acreditamos ser imprescindível, num processo de discussão sobre a educação, pensarmos o professor e o aluno na sua dimensão energética. É esta a meta deste trabalho embora pareça utópico pensar em crianças livres de limitações infundadas, das couraças, prontas para estar em contato com as correntes energéticas. O educador é visto pela sua capacidade de expressar-se pelo modo como usa sua energia , como se abre para o contato afetivo.

Para Reich, temos falhado culturalmente, teríamos que abandonar a maioria de nossos hábitos culturais se quiséssemos construir um futuro mais saudável. Em seu livro A criança do futuro, Reich sugere que a educação seja dirigida ao interesse das crianças, pois são elas que devem escolher seus próprios modos de ser. Reich chega a afirmar: "Deixe que as crianças decidam seu próprio futuro."

NOSSAS REFLEXÕES
	O que o professor precisa saber para que o seu trabalho não o desgaste?
Como evitar que o professor  entre em  BURNOUT?
O que fazer para ajudar o professor que já entrou em BURNOUT? 
	Se as entidades responsáveis pela  formação do professor, como propõe MOTA, criassem um espaço para se trabalhar a concepção reichiana sobre o livre fluxo de energia, muitos dos problemas  de saúde enfrentados por essa categoria de trabalhadores poderiam ser evitados, ou ainda,  tratados.
	Gostaríamos que a  presente pesquisa, juntamente com outras que têm tratado da importância de se conhecer e de se trabalhar conscientemente a influência da energia em nossas vidas, pudessem contribuir para a mudança dos paradigmas educacionais vigentes que,  por si mesmos,  têm demonstrado sua  ineficácia.
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