
A o escrever este artigo, penso no paradoxo do título:
como podemos pensar em um "professor por
acaso"? Existe alguma profissão que se escolha ao
acaso? Com certeza, não. Mas falar da profissão

"professor" requer realmente uma análise mais cuidadosa.
Eventualmente, encontramos alguns bons profissionais

que, ao comentar como e porque decidiram seguir deter-
minada carreira, contam que situações inesperadas e
inusitadas foram sua mola propulsora. Tem aquele que,
por exemplo, tinha escolhido seguir a Medicina e, ao
experimentar a primeira aula prática, aquela com al-
guns ossos à mostra, resolveu tentar outra opção como
Jornalismo ou Arquitetura.

Todavia, quando nos aprofundamos no assunto, es-
ses mesmos profissionais explicam como se dedicaram e
buscaram o aperfeiçoamento após o "acaso" da escolha.
O que não podemos aceitar, portanto, é que existam
profissionais que são e "estão" professores por acaso ou
por falta de opção. Aqui está uma diferença crucial e
que merece ser estudada.

REFERÊNCIAS
Fazendo uma analogia com profissões liberais, como
medicina, advocacia e engenharia, constatamos que ao
consultarmos esses profissionais, checamos suas refe-
rências, como faculdades cursadas, pós-graduações e
cursos de extensão, além de inúmeros casos de sucesso
publicados.

Então por que não o fazemos com os professores de
idiomas? Como podemos aceitar que o simples fato de
ter vivido alguns meses no exterior torne alguém
automaticamente preparado para dar aulas de um de-
terminado idioma, por exemplo? Morar fora durante
algum tempo, o que significa uma provável fluência e
conhecimento da Língua Estrangeira, não garante que
uma pessoa esteja apta a ser um professor de idiomas.

Imagine um médico que estudou alguns anos por
conta própria, dedicando-se apenas a livros e conversas
com colegas de profissão. Você escolheria alguém assim
para lhe tratar de uma séria doença, ou então para cui-
dar de uma pessoa que ama? Agora, imagine depositar
sua confiança e boa parte de seu orçamento num pro-
fessor que não será capaz de lhe proporcionar o
verdadeiro aprendizado.

Pense numa possibilidade. Um amigo ou conhecido
americano, que por motivos profissionais precisa apren-
der a Língua Portuguesa, lhe pede ajuda. Apesar de ser
brasileiro e ter conhecimento da Língua, você nem
sempre será a melhor opção para ajudá-lo. Isso porque
não há didática ou não se tem as corretas ferramentas
para cativar o "aluno" e fazer com que ele tenha inte-
resse e prazer por aprender o novo idioma. A não ser
que você seja um professor treinado.

Essas ações que tornam alguém pronto do dia para a
noite para exercer uma função desmerecem a carreira
daqueles que optaram por vocação, e que se aperfei-
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çoam constantemente buscando o
crescimento na profissão. E,
infelizmente, temos vários
exemplos de professores de idiomas
nessa situação. É claro que existem
casos de sucesso, nos quais eles
acabam por se aperfeiçoar, buscam
melhores técnicas e exercem a
profissão de uma forma bastante
positiva.

CAPACITAÇÃO
É preciso retomar a valorização da
profissão de professor de idiomas.
Muitos professores ainda têm ver-
gonha de ser "apenas" professores,
quando, por exemplo, vão a uma
grande empresa dar aula para um
executivo. Vezes até se intimidam
com a infra-estrutura da companhia
sem perceber a fundamental impor-
tância do trabalho para a permanên-
cia e crescimento de seu aluno exe-
cutivo no cargo que ocupa.

Assim como os outros profis-
sionais liberais, o professor que

almeja ser um bom profissional e
quer resgatar a valorização de sua
carreira, busca aperfeiçoamento cons-
tante através de cursos de especia-
lização, pós-graduação, extensão
universitária e treinamentos espe-
cíficos para professores.

Todos esses cursos ou ferramentas
de crescimento profissional estão
cada vez mais disponíveis em qual-
quer cidade brasileira. Basta o pro-
fessor disponibilizar tempo para esses
cursos, que se tornam um excelente
propulsor nas suas carreiras. E o
aluno também ganha muito com
isso.

Na verdade, um professor bem
treinado e qualificado estimula mais
os seus alunos. No ensino de um
idioma, por exemplo, que sempre
esbarra em algumas barreiras cul-
turais e até mesmo de inibição do
estudante, essas novas ferramentas
que um professor pode disponibilizar
ajudam muito no processo de apren-
dizado.

Por ser um comunicador, facilita-
dor no processo do aprendizado, o
professor deve ser também um
exemplo de profissional qualificado,
dedicado e interessado no que faz.
Afinal, a formação de muitos
adolescentes, jovens e profissionais
que desejam crescer e aprimorar seus
conhecimentos, está nas mãos dos
mestres. M
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