
GESTORES ESCOLARES,
PROFESSORES E A
PRÁTICA DE COACHING

A palavra coaching tem origem francesa, coache, que
significa carruagem: um veículo para transportar
pessoas de um lugar para outro. Por extensão,
tem o sentido de guiar pessoas em suas trajetórias

de vida e trabalho.
Coacher é a pessoa que possui background e competências

para apoiar o processo de crescimento e conquistas de outras
pessoas. Implica numa comunicação, relacionamento e troca
interpessoal, visando alcançar algo que individualmente seria
mais difícil, demandaria mais tempo e se correria mais riscos.

Esta prática ocorre formal ou informalmente através de
sessões individuais ou grupais, com periodicidade semanal ou
quinzenal e duração a ser definida no decorrer da travessia.

Veja abaixo algumas situações-problema enfrentadas por
escolas e gestores e de que forma o uso da prática de coaching
pode apoiar soluções e obter resultados.

1a ESTRATÉGIA: RELAÇÃO GESTOR-PROFESSORES
Uma situação-problema comum das escolas é o corre-corre
alucinado de todos. Gestores fazem centenas de pequenas
tarefas no dia-a-dia passando a ser, na verdade, mais execu-
tores. Entretanto, todo esse excesso de trabalho está levando
ao crescimento da escola e à satisfação dos colaboradores e
clientes? Além disso, a cada ano, mudam-se estratégias e
prioridades. Sabe-se que a abertura de escolas e unidades

com ofertas de cursos é superior à demanda, implicando em
um número decrescente de alunos.

Muitos profissionais ainda não percebem que todos na
escola dependem de todos, exigindo maior cooperação interna
e, ao mesmo tempo, maior diálogo e transparência com a
comunidade externa. O diálogo, a prática de coaching entre
gestores e professores, nesse contexto, passa a ter sentido.

Como lidar com esse problema fazendo uso da prática de coaching?
Profissionais atualizados sabem da importância da circulação
das informações entre os vários públicos da escola. Promo-
vem encontros com professores para orientá-los sobre o que
ocorre dentro e fora da instituição em termos de planeja-
mento, estrutura organizacional, sistemas e processos, planos
de desenvolvimento de professores, captação e retenção de
alunos; desafios da escola para os próximos anos, estimulando a
participação mais ampla dos professores na vida da instituição.

Qual o perfil de competências do gestor?
São gestores praticantes da Administração Participativa e não
autoritários e impositivos. Estimulam um ambiente colabora-
tivo, de autonomia e iniciativa em atividades, ora com foco
mais institucional ora pedagógico-educacional.

Esse envolvimento dos professores no negócio institucio-
nal faz parte da percepção de que o professor tem um
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papel-chave na construção e manuten-
ção da imagem da escola, na satisfação
de alunos e pais, e em sua decisão
quanto a matrículas e rematrículas, no
desenvolvimento de interesses, compe-
tências e conhecimentos dos estudan-
tes e outros.

Os gestores, em diálogo com os
professores, podem, por exemplo, fazer
perguntas como:

• Que projetos de visibilidade a nossa
escola está desenvolvendo?

• Como são realizados os registros do
que acontece?

• Como podemos mostrar a riqueza
do que fazemos internamente para
um público maior?

• Qual o impacto desses projetos na
aquisição de novos alunos e reten-
ção dos atuais?

• Quais são os nossos eventos mais
inovadores? De que forma eles
envolvem o público interno e
externo?

• Qual o impacto pedagógico-
educacional em nossos alunos?

• De que forma podemos diminuir os
custos de material escolar? É pos-
sível socializarmos o material ao
invés de o individualizarmos?
Precisamos solicitar, a cada ano,
novos livros para as disciplinas?

• As formas como estamos avaliando
os alunos poderia ser diferente?

• Como o aluno aprende?
• Qual a importância de desenvolver

o gosto pela disciplina ao invés da
simples transmissão de conteúdo?

• Quais as novas metodologias que
estamos usando?

Essas perguntas podem partir dos
gestores ou dos professores. A prática
de coaching é, acima de tudo, uma
oportunidade de reciprocidade entre
as partes, visando melhores resulta-
dos do que a visão tradicional de que
alguém orienta alguém.

2a ESTRATÉGIA: EQUIPE INTERDISCI-
PLINAR APOIANDO O USO DE
TECNOLOGIAS
Uma situação-problema enfrentada
por um número grande de escolas é o
pouco uso das tecnologias educacio-
nais pelos professores. E é freqüente a
manifestação de descontentamento
dos gestores diante desse fato. O que
pouco se questiona é como os docen-
tes estão sendo orientados para fazer
uso da tecnologia em sala de aula,
em situações semipresenciais e a
distância.

Em geral, o foco está no uso de
recursos e procedimentos de um
aplicativo. É menos comum o uso de
estratégias (oficinas) em que os
professores descobrem formas
individuais e grupais de uso dos
aplicativos na criação de suas aulas
e trabalhos de pesquisa escolar.

A informação apresentada em
palestras e cursos não basta, en-
quanto que uma orientação ade-
quada, passo-a-passo, centrada na
criatividade e competências do
professor para uso inteligente do
recurso, tem maior probabilidade de
funcionar.

Como lidar com esse problema
fazendo uso da prática de coaching?
Gestores escolares, profissionais das
Ciências da Informação (Biblioteco-
nomia) e da Informática, coordena-
dores educacionais, pedagógicos e
afins podem criar em suas escolas
programas de coaching orientados para
professores. Suas linhas de atuação
podem contemplar, por exemplo,

projetos pedagógicos, tecnológicos, de
responsabilidade social e ambiental,
orientados para cidadania, família e
outros.

Qual o perfil de competências do
grupo-gestor?
Dentre os conhecimentos neces-
sários para o exercício desse grupo
interdisciplinar nesses programas de
coaching para apoiarem professores,
citamos:
• competências interpessoais e de

comunicação, tão necessárias para
saber atuar com professores;

• noções básicas sobre gestão de
projetos;

• competências para trabalhar em
equipe interdisciplinar e apoiar
professores em trabalhos utilizan-
do, por exemplo, a metodologia
por projetos e a possibilidade de
trabalhar a transdisciplinaridade;

• necessidade de saber o que está
acontecendo na sociedade, no mer-
cado e nas escolas quanto a fer-
ramentas de tecnologia da infor-
mação e comunicação aplicadas à
educação: webfolio, webquest, web
gincana, blogs e muitos outros
recursos que propiciam trabalhos
colaborativos presencialmente ou a
distância.

A prática de coaching é uma opor-
tunidade de envolver vários públicos
em projetos visando assegurar resul-
tados satisfatórios dos envolvidos.

BENEFÍCIOS
Coaching individual, grupai ou co-
letivo é um caminho que, na prática,
revela talentos, integra pessoas,
apoia decisões, gera um ambiente
saudável de convivência e aumenta
a segurança na conquista de resul-
tados. G
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