
NOTAS DE ESTUDO PARA DISCUSSÃO ENTRE PROFESSORES(1) 

“Os segredos dos bons professores: Os mestres que transformam nossas crianças em alunos de 

sucesso. (E o que todos temos a aprender com eles)”* 

Camila Guimarães (2010) 

“ ... Nada tem tanto efeito sobre o aprendizado quanto a qualidade do professor” 

Estudos nos Estados Unidos envolvendo escolas com crianças de comunidades carentes vem 

demonstrando dados sobre os professores mais eficientes. As análises incluem as técnicas, os 

métodos, a formação e como se preparam para o trabalho. Dessa análise, Steven Farr publicou 

livro onde aponta: OS 6 PILARES DO ENSINO: 

1) Traçar metas ambiciosas com a turma; 

2) Envolver alunos e famílias. Traçar com os pais planos de incentivo individualizado; 

3) Planejar as aulas com cuidado; 

4) Dar aula com eficiência, aproveitando  cada minuto e cada oportunidade da aula; 

5) Aumentar a eficiência; 

6) Trabalhar incansavelmente. 

 

Para a professora Guiomar Namo de Melo “ O universo da sala de aula é constituído por uma 

infinidade de pequenas ações... É a execução dessas ações naquele tempo da aula, com aqueles 

alunos, que distingue o bom professor... Essas pequenas ações incluem”: (grifos nossos) 

 A forma do professor fazer pergunta; 

 O modo de dar as instruções; 

 O grau de controle sobre as conversas paralelas; 

No caso dos professores no Brasil, não há aferição objetiva quais são os ótimos professores. De 

modo geral, as visões da escola e do aluno são assim descritas: 

Exemplo de bom professor na percepção de 

diretores de escolas 

Excelente professor indicado por um aluno 

 Consegue a atenção da maioria dos 

alunos 

 Consegue a atenção de todos os alunos 

 Não usa técnicas  Tem alguns macetes 

 Mostra o esforço para explicar o 

conteúdo 

 Demonstra mais empatia com os alunos 

 Explica os exercícios mais importantes  Procura entender a origem das dúvidas 

dos alunos 

  Tira as dúvidas individuais 

  

 

 

*Revista Época. Edição 623. De 26 de abril de 2010 


