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Introdução 
 
Durante uma pesquisa feita a estudantes de diversas nacionalidades numa escola de ensino médio 
inglesa, as respostas das aos entrevistadores foram bem variadas. Para os pesquisados, os 
professores devem tornar suas aulas mais interessantes para que não se durma nas aulas. Um 
professor precisa gostar de seu trabalho. Se ele realmente gostar, suas aulas serão mais 
interessantes. Houve quem dissesse que gostava do professor que tem sua própria personalidade 
e não a esconde dos estudantes, pois ele não é só um professor, mas também uma pessoa e isso 
reflete nas aulas. Outro respondeu que gostava de seu professor porque ele tem muito 
conhecimento, não apenas do seu conteúdo.  
 
Esta reflexão tem por objetivo avaliar a sua prática pedagógica e obter sugestões de melhoria em 
seu trabalho. 
 
O poder da experPODER DA EXPERIÊNCIA 
 
Embora professores e alunos não sejam os mesmos que pais e filhos, esta habilidade 
subconsciente de usar tons ásperos é uma habilidade que eles têm em comum.  
 
Professores experientes usam tom áspero com seus alunos de fato. Professores mais novos 
precisam se concentrar seu foco na compreensão de seus alunos como um bastão pelo qual se 
mede seu próprio estilo de fala na classe. 
 
Professores experientes também usam gestos, expressões, mímicas. Torna quase a segunda 
natureza para mostrar felicidade e tristeza, seqüências de movimento e tempo, conceitos (ex. 
pesado e bêbado) usando estas técnicas. Elas tornam parte da linguagem do professor, 
especialmente de níveis mais baixos. 
 
Há duas regras para dar instruções: elas são muito simples e devem ser lógicas. Antes de dar 
instruções, os professores precisam se fazer as seguintes perguntas: Qual é a informação 
importante que estou tentando conduzir? O que os estudantes devem saber se precisam 
completar a atividade com sucesso? De que informação eles precisam primeiro? Qual deve vir 
depois? 
 
Quando os professores dão instruções, é importante que eles chequem que os estudantes 
entenderam o que foram solicitados a fazer. Isto pode ser adquirido ou pedindo ao professor para 
explicar a atividade após ele ter dado a instrução ou pedir que alguém mostre às outras pessoas 
na sala como realizá-la.  
 
Alguns treinadores acham que há mais tempo para os professores falarem do que para os alunos. 
 
O momento certo do professor falar deve ter qualidades benéficas. Se o professor sabe como 
conversar com os alunos, até de modo áspero como já se sabe, os estudantes têm a chance de 
ouvir a língua que está acima de seu campo produtivo, mas que eles podem mais ou menos 
compreender. 
 
Uma sala onde a voz do professor estronda dia após dia e onde você mal pode ouvir os 
estudantes dizerem qualquer coisa não é o que a maioria dos professores deveria aprovar. O 
momento certo de o professor falar pode ser terrivelmente mal administrado. No entanto, uma 
aula onde o professor parece relutante a falar também não é atraente. 
 



As melhores aulas são aquelas onde o momento certo do professor falar é maximizado mas onde 
em momentos apropriados durante a aula o professor não tem receio de resumir o que está 
acontecendo, contar uma história, entrar numa discussão, etc. Bons professores usam seu senso 
comum e experiência para conseguir o balanço correto. 
 
Um dos maiores inimigos do professor de sucesso é a monotonia do aluno. Isto freqüentemente 
ocorre porque o aluno já sabe o que vai acontecer porque já ocorreu na aula anterior. 
 
  
 
ALGUMAS SUGESTÕES 
 
No livro Regras de Quebra-Gelo de John Fanselow, ele sugere que os professores precisam violar 
seus modos de comportamento tanto para a sanidade do professor como para o envolvimento 
constante do aluno.  Se o professor normalmente ensina em “roupas casuais”, ele deveria trocar 
um dia usando um “terno”. Se ele normalmente se senta, deverá se levantar.  Se normalmente é 
enérgico, deverá manter a classe comportando-se calma e vagarosamente. Deve haver uma 
mistura entre curiosidade e surpresa e é um ponto perfeito para o envolvimento do estudante. Se 
o aluno passa os 50 minutos da aula escrevendo, ele ficará chateado, mas se durante esta aula 
ele fizer uma gama de atividades diferentes, ele ficará mais interessado. 
 
Suponhamos que o professor tenha planejado que os estudantes deveriam preparar um diálogo e 
eles encenam, depois há um texto para leitura e alguns exercícios para responder. O professor dá 
20 minutos para preparar o diálogo e encená-lo. Mas quando os estudantes começam a trabalhar 
nesta atividade, é óbvio que eles precisam de mais tempo. O professor então descobre que eles 
gostariam passar pelo menos metade da aula só na fase de encenação porque estão se sentido 
agradáveis. Nesse momento, ele decide se abandona o plano original ou segue os desejos dos 
alunos ou se é melhor seguir em frente. Em outra situação com o mesmo processo, todos os 
estudantes ainda estão trabalhando na preparação do diálogo exceto duas duplas que já 
terminaram. O professor então tem que decidir se os pede para esperar pelos outros para 
continuar (o que pode deixá-los chateados e ressentidos) ou pede para parar o resto da aula para 
evitar isto. Então os outros alunos talvez terminem se sentindo frustrados porque não tiveram a 
chance de terminar. 
 
Há outras crises também: o gravador de repente não funciona, o professor esqueceu de trazer o 
material que eles iriam usar, os estudantes olham para o texto da leitura planejada e dizem “Nós 
fizemos isso antes”. 
 
  
 
CONCLUINDO... 
 
Bons professores são flexíveis o bastante para agir diante destas situações. Como eles estão 
focalizados nos estudantes e no que eles precisam, são capazes de reagir rapidamente a um 
evento não-planejado. Talvez, no caso dos pares que terminam cedo, por exemplo, eles têm 
algumas tarefas dentro das mangas que podem ser pedidas aos pares que estiverem esperando. 
Bons professores reconhecem que seus planos são só protótipos e têm que abandonar alguns ou 
todos eles se as coisas forem mais rápidas ou mais vagarosas. Bons professores são flexíveis. 
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