
N
ão tenha medo se per-
ceber que chegou a um
ponto em que terá que
confrontar um aluno di-

fícil. Ao invés de ver o confronto co-
mo algo a temer, veja-o como uma
oportunidade. Mas não se esque-
ça de aproveitar essa oportunidade
com sabedoria. Tanto você quanto o
aluno estarão com os nervos à flor
da pele e o embate pode começar
por qualquer motivo, por menor que

seja. Uma simples frase pode ser o
estopim: "Lucas, chega de conver-
sar. Fique quieto agora". O garoto
vai ficar bravo? Vai ser rude e retru-
car? Vai ignorar a ordem? É impos-
sível saber. Muitas, variáveis estão
em jogo e você pode agir de diver-
sas maneiras, mas é bom ter sempre
preparado seu plano de ação nessas
situações.

Conheça três práticas que po-
dem ajudar quando você precisar
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enfrentar um aluno, por qualquer
motivo. São chamadas de "Os três
'As' do Confronto".

ANTEVEJA OS PROBLEMAS
Mantenha sempre o ouvido aten-
to para não ser pego de surpresa.
Problemas de comportamento ra-
ramente surgem de uma hora pa-
ra outra, geralmente são resultado
de vários dias ou semanas de atitu-
des desagradáveis. Ouça as conver-
sas dos alunos antes e depois das
aulas, sempre que puder estar por
perto. A maioria dos alunos têm
um comportamento bastante passi-
vo-agressivo quando não gostam de
um professor, e vão comentar com
os colegas sobre os seus defeitos
sempre que acharem que você pode
estar ouvindo.

Por exemplo: se você ouvir um
aluno dizendo "Esse trabalho não
vai servir para nada" ou "Não es-
tou nem aí para o que ele diz, se eu
tiver vontade de ir ao banheiro vou
levantar e sair", é melhor ficar em
alerta, pois o confronto é iminente.
Se você prestar atenção aos avisos,
não será pego desprevenido.

Se suspeitar de qualquer coisa,
é bom conversar com o aluno in-
dividualmente, longe do resto da
classe. Se isso não for possível, po-
sicione-se perto da mesa do aluno
com freqüência durante a aula, pa-
ra que possa ficar de olho nos atos
e comentários dele. Muitas vezes,
quando o aluno percebe que o pro-
fessor está desconfiado, ele arranja
um jeito de atrapalhar a aula e pro-
vocar confusão. Melhor para você,
que poderá puni-lo e conversar com
ele depois da aula. A conversa de-
ve ser honesta e aberta. Descubra o
que exatamente está incomodando
o seu aluno.

AUTORIDADE APROPRIADA
Quando uma regra importante é
quebrada, deve-se arcar com as
conseqüências. Porém, não esqueça
que a punição precisa ser condizen-
te com o crime. Lembre-se de que se
você começar a gritar por qualquer
coisinha, logo não terá mais opções

- quando a coisa ficar séria, o que
você vai fazer, esgoelar-se? Quando
estiver diante da turma, deixe que
eles saibam exatamente como vo-
cê está se sentindo, e deixe que eles
próprios ajam, ao invés de mandá-
los fazer coisas. Por exemplo: ao in-
vés de berrar "Fiquem quietos!"
enquanto uma veia imensa lateja na
sua testa, prefira dizer: "Gente, essa
sala tem que ficar silenciosa nesse
minuto, porque eu estou perdendo
minha paciência com vocês hoje".

"OS ALUNOS TÊM
QUE ENTENDER QUE

SEUS ATOS SÃO
CONDIZENTES COM
SEU HUMOR; É UMA
LIÇÃO IMPORTANTE
PARA SE VIVER EM
SOCIEDADE, NÃO

PERCA ESSA CHANCE
DE ENSINÁ-LA"

Veja a grande diferença entre
essas duas formas de agir. A última
dá um aviso antes que seja preciso
partir para o confronto - que, nesse
caso, seria com a turma toda. Com
esse aviso, os próprios alunos podem
mudar o comportamento antes que
você seja obrigado a mudá-lo. Além
disso, ao explicar como se sente, vo-
cê passa uma imagem de ser huma-
no, não apenas de uma figura de
autoridade sem sentido. A segunda
forma de agir também mostra que
você os respeita, porque não está co-
meçando o confronto. Você está avi-
sando que está pronto para a bata-
lha, mas que não vai entrar nela sem
motivo. Eles têm a chance de evitar
essa situação desagradável mudando
o comportamento.

Em alguns dias você estará can-
sado e mal-humorado; em outros,
nada poderá tirá-lo do sério. Os
alunos têm que entender que seus
atos são condizentes com o seu hu-
mor; é uma lição importante para
se viver em sociedade, então não

perca essa chance de ensiná-la aos
seus alunos.

ALIADOS
Trate de fazer com que alguns alu-
nos se tornem seus aliados antes de
começar a batalha. Mais cedo ou
mais tarde você vai perder a paciên-
cia e explodir. Quando isso aconte-
cer, não se desculpe e não aja como
se estivesse arrependido. Um pro-
fessor zangado tem o poder de escu-
recer a sala de aula como nuvens de
tempestade encobrindo o sol, mas
não deve ter medo desse poder.

Contudo, assim que você ultrapas-
sar o limite é preciso respirar fundo,
evitar confrontos adicionais e voltar
ao trabalho como estava planejado.
Não leve o confronto para o lado pes-
soal, mesmo que seja com apenas um
aluno. Depois de eles terem visto as
conseqüências do comportamento
inadequado que estavam tendo, pro-
vavelmente vão mudar a postura.

Se bem conduzidos, os alunos que
mais dão problemas podem acabar se
tornando seus aliados, ajudando no con-
trole da sala. Afinal, a maioria dos alu-
nos não quer fazer parte da lista negra
dos professores, principalmente depois
de verem que as coisas podem ficar "ne-
gras" de verdade, então dê a eles a opor-
tunidade de levantar a bandeira branca.

Se você fez um bom trabalho
confrontando um comportamento
inaceitável por parte de seus alu-
nos, provavelmente o ambiente não
ficará muito agradável logo de cara.
Os alunos se sentirão culpados e a
sala deve ficar mais quieta do que o
normal por um bom tempo.

Porém, não tente compensar es-
se mal-estar com piadinhas ou ati-
tudes de desculpas. É um erro grave!
Os alunos têm que se sentir culpa-
dos, e você tem o direito de ter fica-
do zangado! Não menospreze o seu
sentimento tentando colocar panos
quentes. Aos poucos as coisas vão
voltar ao normal e o respeito de to-
da a turma por você será cada vez
maior. M
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