


professor campeão de audiência. Segundo 
a pedagoga Paula Louzano, consul-
tora e revisora técnica da edição em 
português (ao lado de Guiomar Namo 
de Mello), Lemov despertou descon-
fiança de acadêmicos, mas ela garan-
te: independentemente de filiação te-
órico-metodológica ou ideológica, as 
técnicas funcionam. 

Nessa entrevista exclusiva à 
Profissão Mestre, Paula, que também é 
consultora da Fundação Lemann, tem 
doutorado em Política Educacional pe-
la Universidade Harvard e mestrado em 
Educação Internacional Comparada 
pela Universidade Stanford, explica os 
porquês do autor e especificidades pa-
ra uso das técnicas nas salas de aulas 
brasileiras. 

Profissão Mestre: O trabalho de 
adaptação do livro ao público brasi-
leiro considerou diferença curricular 
e organização escolar? 
Paula Louzano: No geral são técni-
cas de manejo de sala, gerenciamen-
to da aula e relação professor-aluno 
que independem do conteúdo, da or-
ganização escolar ou do currículo. O 
único momento em que o autor trata 
de conteúdo específico é na parte 2 
do livro, com o tema da leitura, com 
forte referência à organização esco-
lar dos Estados Unidos e ao seu cur-
rículo. A ideia de que a leitura está 
dividida entre decodificação, fluên-
cia e compreensão é muito forte nos 
Estados Unidos. Como aqui ainda se 
debate o tema, não entramos na dis-
cussão. Contudo, no conteúdo, ele dá 
exemplos de fonética e de como en-
sinar as crianças a decodificarem 
uma palavra. Tivemos que adaptar os 
exemplos ao português, após consul-
tar professores de Língua Portuguesa 
sobre quais são os problemas mais 
comuns de pronúncia, e colocamos 
uma nota de rodapé. Mas esse tipo 
de adaptação foi raro. 

Profissão Mestre: Todas as técnicas 
independem da preferência pedagó-
gica, como o autor defende? 
Paula: O Lemov não discute a meto-
dologia específica de ensino de algo, 
antes acredita que, com qualquer me-

todologia, o professor tem de planejar 
e estruturar a aula. Sugere, inclusi-
ve, na técnica 10 - Planeje em Dobro 
-, que não se deve apenas pensar no 
que o docente fará em sala, mas tam-
bém em como os alunos reagirão. Ao 
planejar em dobro, se tem um con-
trole maior do tempo necessário para 
ensinar o que se propôs, com o mé-
todo que se julga melhor. Ao ensinar 
soma de fração, por exemplo, pode-se 
prever que os alunos provavelmente 
acreditarão que basta somar nume-
rador com numerador e denomina-

"A expectativa 
sobre o 

desempenhe 
das pessoas é 

muito importante, 
o ser humano 

responde a isso" 

dor com denominador. Partindo do 
princípio de que seus alunos pensa-
rão desse modo, pode-se prever co-
mo responder. Outro exemplo sim-
ples e interessante é a técnica Faça 
o Mapa, em que o professor deve ter 
o controle do espaço, com circulação 
livre, e não ter que pedir licença pa-
ra chegar a qualquer lugar da sala de 
aula, seja em atividades individuais 
ou em grupo. É importante o docen-
te circular por toda a sala para ver 
o que o aluno está fazendo, conver-
sar com ele, sem interromper a aula 
ou o resto da turma. Isso é algo que 
independe de filiação pedagógica. 
Muitos professores já devem fazer 
isso intuit ivamente, mas é algo que 
não está disseminado. É um tipo de 
saber pouco valorizado, em especial 
academicamente, como se fosse algo 
menor. Nos Estados Unidos, a aca-
demia não recebeu bem esse livro. 
Contudo, o autor não tem pretensão 
acadêmica com essa obra e acha que 
é bom simplesmente porque funcio-
na. 

Profissão Mestre: O autor faz uma 
analogia do professor com o artesão 
antes de artista, como Michelangelo 
que, antes de esculpir a estátua de 
Davi, precisou dominar o cinzel, o 
martelo e a lixa. 
Paula: Uma aula, assim como uma 
escultura, não é algo que o indiví-
duo nasce sabendo fazer, depende 
de técnicas. É um erro acreditar que 
Michelangelo esculpiu Davi apenas 
porque era brilhante, e esquecer-se 
do seu domínio sobre o cinzel. Ele 
também dá o exemplo de Picasso, 
que quando criança rabiscava formas 
básicas, que antes de chegar ao abs-
trato teve de aprender a fazer nariz 
e boca, como todos os outros. Nós, 
da área de educação, temos a ma-
nia de desprezar o que se associa à 
técnica, com a tendência de achar 
que alguém se tornou bom professor 
apenas por conta de pesquisa, enten-
dimento de grandes temas da educa-
ção e inteligência, não porque apri-
morou técnicas simples ao longo dos 
anos. 

Profissão Mestre: Algumas técnicas 
primam muito pelo aproveitamen-
to do período da aula, no sentido 
de aproveitar o máximo possível do 
tempo. Por quê? 
Paula: A ideia da eficiência está mui-
to mais presente nos Estados Unidos 
do que na sociedade brasileira. Num 
primeiro momento, Lemov é chocan-
te, parece quase louco, mas quando 
você entende para quem ele escre-
veu, que são professores de crianças 
pobres, que estudam em um siste-
ma segregado, com escolas mais fra-
cas para crianças pobres, fica fácil 
de entender. Para o Lemov, o profes-
sor que está com os alunos mais vul-
neráveis tem uma responsabilidade 
maior, pois existe uma diferença nas 
oportunidades educacionais condi-
cionadas pelas localidades e famílias 
em que os alunos nasceram. Por is-
so não se pode perder tempo. É como 
se você dissesse ao aluno: "a largada 
já foi dada, a gente nem começou a 
correr ainda e as crianças ricas já es-
tão lá na frente. Você não têm sequer 
um par de tênis. Como vamos alcan-



mais pobres que elas recebam menos 
educação. 

Profissão Mestre: O autor enfatiza 
o estabelecimento da autoridade do 
professor com as técnicas, Aqui no 
Brasil, principalmente na escola pú-
blica, essa não é uma questão bem 
definida. Como usar tais técnicas? 
Paula: Os mesmos problemas que 
as escolas públicas de periferia têm 
no Brasil, as dos bairros pobres 
dos Estados Unidos também têm. 
Algumas chegam a instalar detecto-
res de metais. Mas por que nas insti-
tuições para crianças pobres de lá e 
muitas daqui se consegue minimizar 
problemas externos e obter bons re-
sultados? O Lemov defende a neces-
sidade de se criar uma cultura esco-
lar voltada ao aprendizado, algo que 
aqui foi de alguma forma esquecido. 
Esse processo passa pela autorida-
de do diretor, do professor e depen-
de do envolvimento de toda equipe 
escolar. Quanto mais você vai pa-
ra a periferia, maior o pensamento 
de que aqueles alunos não têm jeito. 
Assim você pega uma criança vulne-
rável, com a provável sensação de que 
o mundo não foi feito para ela, mas 
exclusivamente para as pessoas mais 
privilegiadas. Se na escola ela apren-
de que não tem chance, vai aprender 
como? Não existe o que o professor 
sozinho possa fazer. A expectativa 
sobre o desempenho das pessoas é 
muito importante, o ser humano res-
ponde a isso. 

Profissão Mestre: Então não se trata 
apenas de uma questão didática. 
Paula: Não adianta um professor 
exigir coisas que nenhum outro es-
tá fazendo, senão ele fica isolado e 
vira o chato. Boa parte das técnicas 
é de controle de sala de aula, mas 
outras tratam de valores, autocon-
fiança, expectativas e cultura esco-
lar. Pode parecer que o autor é rígi-
do, mas a ideia é ser respeitoso com o 
aluno, pois a escola é lugar de apren-
der, fazer o melhor possível, docen-
tes e discentes. A autoridade não se 
adquire com rigor, mas com cordia-
lidade e sendo generoso. Você deve 

convencer os alunos de que está com 
eles, não é uma autoridade pela au-
toridade; que quer ajudar. 

Profissão Mestre: Algumas técnicas 
se baseiam em obter respostas do 
que é certo ou errado. Como usar as 
técnicas em disciplinas reflexivas? 
Paula: O autor não fala do certo ou 
errado n u m sentido rígido. Em vez 
de uma resposta objetiva, o profes-
sor pode pedir uma opinião do alu-
no e depois solicitar para que ele en-
contre no texto uma passagem sobre 
o que acabou de dizer. Na técnica 
Puxe Mais, por exemplo, ele sugere 
transformar mais perguntas em um 
prêmio para os melhores alunos. Há 
salas em que alguns alunos se desen-
gajam totalmente e o professor acaba 
dando atenção para um grupo redu-
zido e ainda exigindo pouco. Corre-
se o risco de os alunos melhores se 
sentirem pouco desafiados. A técni-
ca ajuda a trabalhar todos os níveis, 
exigindo de todos os alunos, sem que 
eles se sintam humilhados de qual-
quer forma que seja. A proposta cen-
tral do livro é que, em sala de aula, 
todo mundo deve aprender e cabe ao 
professor garantir isso; esse é o seu 
trabalho. 

Profissão Mestre: O Lemov também 
enfatiza a melhora do desempenho 
social do aluno, dentro do sistema 
formal americano. Como fica o em-
prego dessas técnicas na realidade 
brasileira? 
Paula: Acho que devemos pensar do 
ponto de vista do aluno. Muitas ve-
zes, o debate no Brasil é feito a partir 
de ideias e de grupos de interesse, co-
mo o empresariado, os fornecedores e 
a corporação "professor". O nome ori-
ginal do livro é Ensine como um cam-
peão: 49 técnicas para colocar os seus alunos 
no caminho da universidade. Nos Estados 
Unidos está claro que parte importan-
te do objetivo da educação é garantir ao 
aluno escolher a sua formação futura, 
o que significa cursar o nível superior. 
Para tanto existe um caminho trilha-
do com a ajuda da escola. A nossa esco-
la pública, na prática, nega esse acesso. 
Conheci um jovem de Diadema, na dé-

çá-los?" Essa obsessão pelo tempo é 
um reflexo do compromisso do au-
tor com as crianças mais pobres dos 
Estados Unidos. Não acho que deve-
mos pegar um cronômetro e contro-
lar o tempo, como ele chega a suge-
rir, mas concordo que o professor não 
pode atender ao celular em sala, che-
gar dez minutos atrasado, terminar a 
aula antes, bater papo com a diretora 
na porta. Não é justo com as crianças 



cada de 1990, que sonhava estudar ar-
quitetura. Era muito inteligente, mas 
também muito pobre e não teve au-
las suficientes para garantir um bom 
desempenho no vestibular. Não é jus-
to que o sistema educacional faça isso 
com as crianças mais pobres. Quando 
a gente faz o debate a partir do alu-
no, muda a perspectiva. Para garan-
tir oportunidades iguais, todos devem 
aprender o currículo mínimo estabe-
lecido pela sociedade. Se o currículo é 
certo ou não, o debate é outro. Não se 
pode negar a uma parcela da socieda-
de que ela se aproprie desse conheci-
mento simplesmente por razões ideo-
lógicas, financeiras e estruturais. Esse 
debate nos Estados Unidos está mais 
resolvido. Aqui, ele não avançará en-
quanto não pensarmos no aluno e no 
seu direito de aprender. O papel da es-
cola não é ensinar apenas Matemática 
e Língua Portuguesa. Com o cresci-
mento das avaliações externas, disci-
plinas são enfatizadas e, em muitos 
casos, se esquecem das outras coisas, 
mas elas também têm que fazer par-
te. Criamos falsas dicotomias no de-
bate educacional que de fato não exis-
tem. Nesse sentido, o Lemov é muito 
progressista, é "um mundo de cabe-
ça para baixo". Pode-se discordar de-
le pontualmente, mas não se pode ne-
gar que ele está preocupado com uma 
classe social nos Estados Unidos e em 
fazer com que ela tenha as mesmas 
oportunidades das outras. A propos-
ta é legítima. Acredito que a maioria 
dessas técnicas conduza a tal resulta-
do. Algumas podem não caber em nos-
sa cultura, mas devemos nos lembrar 
de que o livro é de sugestões, não um 
manual. 

Profissão Mestre: Você acredito que 
haverá coordenadores e diretores 
encantados com o livro e que pode-
rão impor o seu uso aos professores, 
como manual? 
Paulo: Pode ser, mas o uso das téc-
nicas do Lemov é mais uma questão 
de paradigma, não algo que funcio-
ne "de cima para baixo". Claro que 
se pode ter uma liderança na escola, 
um diretor ou coordenador pedagógi-
co que, ao acreditar na proposta, ten-

te convencer os professores a intro-
duzir algumas coisas. Não é para o 
docente mudar suas convicções e es-
peramos que o livro não se torne um 
debate ideológico, tampouco um ma-
nual. Ele traz de volta a ideia de que 
a didática é importante e foi abando-
nada, que é algo aprendido. Uma pro-
fessora de fundamental II me contou 
que sempre coloca os objetivos da au-
la no quadro, de preferência com tem-
pos determinados para o aluno com-
preender o que ele vai aprender. Ela 
copiou o que fazem alguns de seus 
amigos que dão aulas no infantil, on-
de é muito forte a questão da rotina 
para a criança se adaptar à rotina es-
colar. É algo que não se ensina na fa-
culdade ou nos cursos de formação de 
professores. Se procurarmos Brasil a 
fora como o Lemov fez nos Estados 
Unidos, encontraremos práticas mui-
to parecidas. 

Profissão Mestre: Algumas técnicas não 
são muito sistemáticas e instintivas? 
Paulo: Ouvi muito que o Lemov quer 
criar robozinhos. Aí você vê que al-
gumas técnicas são para que o pro-
fessor fale cada vez menos e o aluno, 
cada vez mais. Ele estrutura em eta-
pas: primeiro eu, professor, faço; de-
pois nós fazemos, em seguida, você, 
aluno, faz. Formar uma pessoa crítica 
e ter uma aula bem estruturada não 
são aspectos dicotômicos ou exclu-
dentes. Uma aula reflexiva no Brasil 
normalmente é quando o professor 
dá um texto para leitura e pergunta 
se alguém leu e o que a turma achou. 
Uma aula reflexiva também pode ter 
várias perguntas preparadas, mesmo 
objetivas, desde que sejam respondi-
das e fundamentadas. O Lemov de-
fende planejar o que se pergunta com 
base em objetivos, sem deixar solto. 
É o princípio, por exemplo, da téc-
nica seis, Comece pelo Fim, em que 
o professor deve planejar todo o seu 
curso a partir do que pedirá na ava-
liação, elaborada com base no que os 
alunos deverão ter aprendido até o fi-
nal do curso. A partir daí é que se es-
truturam as atividades, não o contrá-
rio. O livro traz propostas didáticas, 
não pedagógicas, mas no Brasil esses 

conceitos estão misturados. O Lemov 
corre o risco de ser considerado al-
guém que quer formar "bitolados" e 
considera o professor um mero trans-
missor de conteúdo. • 

Text Box
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