SERMAIS
UM BOM PROFESSOR!
Temos quatro características que determinam qual é o bom professor, qual é o professor inesquecível, aquele
de que mais gostamos, pois tudo isso, relacionado ao aprendizado, faz muita diferença. Raramente nos recordamos dos melhores professores que tivemos durante o curso da faculdade, pois os que nos marcaram,
mesmo, foram os do ensino básico. E aí a gente sente saudade, por diversos motivos, da idade que não volta
mais, dos colegas de infância ou, ainda, daquele professor que nos ensinou a gostar daquela disciplina em
que apresentávamos um pouco mais de diﬁculdade.
A primeira característica de um bom professor é o vínculo. O professor precisa saber estabelecer uma relação
na qual sejam criados vínculos com o aluno e saber acolhê-lo. O aluno precisa se sentir respeitado e amado,
mas o professor precisa sempre ter o cuidado em deixar claro que ser legal, ser respeitoso ou ser amigo não
pode ser confundido com excesso de liberdade, porque, em contrapartida, o aluno também devolverá essas
atitudes para o professor. Isso é construção de vínculo.
A segunda, é a didática. Não adianta o professor ser um gênio, saber tudo sobre a matéria e não saber explicar
ou, ainda, explicar várias vezes, mas da mesma forma. Sendo assim, ele precisa buscar metodologias adequadas para explicar os conteúdos de sua disciplina, pois, a partir disso, conteúdos considerados muito difíceis e
complexos tornar-se-ão de fácil compreensão. Isso é atualizar-se, buscando novas formas de abordagem para
que seus alunos alcancem os melhores resultados sempre pautados, prioritariamente, no aprendizado.
A terceira característica é o exercício da autoridade. O professor precisa ser a autoridade em sala de aula para
conduzir a disciplina. Isso é dar limites, fazendo com que o aluno compreenda que o professor não é apenas
o transmissor do conteúdo de aprendizagem em sala de aula, e sim, o corresponsável por todo o processo de
conquista de habilidades e competências. Vale ressaltar que, na troca diária, professor x aluno, acontece um
fenômeno chamado aprendizagem e, nessa gestão de sala de aula, é preciso ter competências para resolver
os conﬂitos, estabelecendo diálogos em que os alunos percebam que tudo será para o crescimento de cada
um dentro desse contexto.
A quarta característica é a ética. Os professores desempenham papéis fundamentais no que se refere à ética
na escola. As crianças e jovens aprendem mais com exemplos do que com palavras. O professor que age de
forma ética com alunos, com seus pares e funcionários escolares passa aos alunos um importante modelo e
exemplo de comportamento ético. Ensinar aos alunos o que é ética e sua importância nos diversos níveis,
como, por exemplo, ambiente de trabalho, família, escola e grupo de amigos desperta no aluno a consciência
de cidadania, de moral. Por outro lado, ao mergulhar na discussão da prática docente no cotidiano institucional, poderíamos indagar: como os professores se posicionam diante das noções de bem e mal; de justo e
injusto; do que é ou não correto? Ou, em outros termos, como os aspectos de uma moralidade proﬁssional
podem constituir-se em posturas éticas no exercício da proﬁssão? Assim, a presente reﬂexão busca formular
algumas questões sobre o lugar da ética no trabalho desse professor.

Trago alguns exemplos de ética nesse contexto:
• Seguir a proposta educacional da escola, assim como seus métodos de avaliação.
• Esclarecer, aos alunos os métodos de ensino e avaliações e cumpri-los.
• Agir de forma proativa, no que se refere à integração de alunos com deﬁciência física ou transtorno psicológico.
• Ouvir e respeitar as opiniões dos alunos.
• Cumprir prazos na entrega de documentações, cadernetas, avaliações, notas etc.
• Buscar a qualidade no processo educacional.
• Ser justo na correção e avaliação de provas e trabalhos escolares.
• Respeitar e ser educado no relacionamento com outros professores, alunos, pais de alunos e proﬁssionais
da escola.
• Evitar comentários, em sala de aula, sobre o comportamento ou métodos de ensino de outros professores.
• Evitar a exposição de erros ou deﬁciências de alunos na frente de toda a classe, conversando com o aluno
em particular, pois, segundo Ané Dousseaux: “Elogie em público e corrija em particular, um líder corrige sem
ofender e orienta sem humilhar.”
Se o professor cumpre prazos, é pontual com suas entregas e, ainda, respeita seu aluno e seus pares, ele
estará ensinando aos alunos a agirem da mesma forma. Esse professor se coloca como exemplo num contexto necessário de troca e aprendizagem, trazendo para a prática o que, na maioria das vezes, não está escrito
nos livros didáticos.
Cada homem especula sobre a maneira de como criar no outro uma nova necessidade para o forçar a novo
sacrifício, o colocar em nova dependência, para o atrair a uma nova espécie de prazer e, dessa forma, à
destruição (...) quanto menos cada um comer, beber, comprar livros, for ao teatro, ao bar, quanto menos
cada um pensar, amar, teorizar, cantar, pintar, poetar etc., mais economizará, maior será sua riqueza, que
nem a traça nem a ferrugem corroerão, o seu capital. Quanto menos cada um for, quanto menos cada um
expressar a sua vida, mais terá, maior será a sua vida alienada e maior será a poupança da sua vida alienada
(Marx, 2002: 149 e 152)

Marx, nos provoca a reﬂexão sobre como buscar ser professor na dimensão da palavra, na autenticidade da
sua função. Assim como essa citação, em número crescente, surgem artigos, ensaios e teses que buscam
indicar os caminhos necessários ao exercício de ser um professor, e muitos estudiosos escrevem grandes
dicas sobre como se tornar um bom proﬁssional nessa área. Uma das maiores dicas que um professor pode
receber é compreender que ele será um bom ensinante se for um bom aprendente e, dessa dica decorre uma
segunda que é a necessidade de ter humildade pedagógica, isto é, a capacidade de saber que não se sabe
tudo o tempo todo e de todos os modos, e ninguém o sabe, por isso é preciso juntar as competências. Aí sim,
a gente consegue aquilo que é necessário para seguir em direção ao futuro. Essa dica serve para a gente compreender a necessidade de não estagnar, de não interromper um processo de vitalidade que vem exatamente
pela capacidade de aprendizado contínuo, de renovação, de abrir a mente, de ser capaz de, entre outras
coisas, nunca se considerar completo, pronto, feito por inteiro, perfectus, que em latim signiﬁca "ser perfeito". Ao contrário disso, o indivíduo deve se sentir alguém em construção, uma obra contínua de vida, aﬁnal
de contas, o que vale para cada homem e cada mulher é exatamente a nossa obra, o que nós deixamos. Um
provérbio italiano diz uma coisa muito especial: “Terminado o jogo, Rei e Peão retiram-se do tabuleiro de
xadrez e repousam lado a lado na mesma caixa”. Isso signiﬁca ter consciência de que o protagonismo dos
alunos está intimamente ligado ao protagonismo dos próprios professores. Professores com vontade de
mudar estão dispostos a agir mais e, assim, assumem o papel de coautores dessa mudança. Numa sala de
aula, o professor está para despertar no aluno o protagonismo, provendo a troca diária de conhecimento e,
consequentemente, de aprendizado, de ambos os lados
Como dizia um grande gaúcho, Aparício Torelly, o Barão de Itararé, “O que se leva da vida é a vida que você

leva”. Que vida levamos nós? É uma vida que constrói uma obra? É uma vida de aprendizado contínuo? Ou é
uma vida de arrogância, de petulância, de “nariz empinado”? Nessa hora, vale exatamente a dica para toda
vida: é a vida como uma forma, também, de conhecimento, aprendizagem e compartilhamento. Vale compreender que só se envolve no processo de ensino-aprendizagem aquele que sabe que sempre tem algo a ser
aprendido.
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