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Em uma típica manhã Curitibana, nublada e chuvosa, um grupo de crianças da Escola 
Municipal CEI Rita Anna de Cássia visita a casa da família de Poty Lazarotto. Para isso, durante 
praticamente 12 semanas, os alunos fizeram uma releitura de toda a sua obra e estudaram 
sua técnica de pintura – que o tornou tão famoso. Também conheceram sua biografia, fixando-
se principalmente na infância do artista, passada no mesmo bairro onde residem, com 
experiências de vida semelhantes a delas; tudo isso dentro do eixo arte-psicomotricidade.  
 
Em outro bairro, não muito longe dali, no CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, professores 
de várias áreas e alunos organizam-se para a exposição que irá demonstrar o desenvolvimento 
do projeto realizado com foco na consciência ambiental: Repensando o uso dos materiais em 
busca da sustentabilidade. 
 
Esses são apenas dois dos muitos exemplos de programas estabelecidos dentro do próprio 
sistema de ensino. Ou ainda, simplesmente ações isoladas desses ou daqueles professores que 
juntam suas forças em prol de uma educação melhor para seus alunos. Mas será que somente 
o envolvimento e o comprometimento de nossos educadores fazem a diferença no ato de 
educar e de aprender? 
 
Apesar de ser o ponto central do processo, existem outras “lições” que fazem acontecer.  
 
O que faz uma boa escola?  
 
Bons resultados no vestibular? Boas notas nos boletins dos alunos? Uma escola onde a maioria 
dos alunos fica para exames ou reprova? (Parece incrível, mas conheço alguns professores que 
ainda acham que são excelentes profissionais porque reprovam, em séries mais avançadas, 
grande parte da turma.)  
 
Será que uma boa escola é aquela que considera uma turma pequena, com um professor 
medíocre, melhor do que uma turma grande com professores líderes inspiradores? 
 
Podemos pensar na frase do professor Dr. Francisco Fialho, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, “professores entusiasmados, alunos encantados”.  
 
Uma boa escola é uma comunidade de pais, professores, funcionários e gestores que, em uma 
maioria muito mais significativa do que pensamos – apesar de sobrecarregada com uma 
variedade de tarefas pedagógicas e não-pedagógicas, e um rendimento financeiro medíocre –, 
executa um trabalho em busca do crescimento próprio e dos educandos sob sua 
responsabilidade. 
 
Algumas lições que esses educadores têm para nós:  
 
Atividades extracurriculares 
 
Possuir um bom programa, que desperte o interesse, curiosidade e motivação dos alunos, 
parceiros e outros professores, pode acrescentar um resultado bastante significativo. 
Estabelecer parcerias com fontes da comunidade também é um excelente diferencial, 
principalmente quando atinge o sucesso. 
 
Tecnologia como ciência  
 
O uso das ferramentas tecnológicas desperta nas crianças e adolescentes um desafio 
motivador. Isso porque nossos educandos têm a mente aberta para agregar o novo com mais 
facilidade do que os adultos. Porém, ferramentas tecnológicas são caras. Entretanto, é possível 
realizar um trabalho de alfabetização tecnológica, por exemplo, baseado em sucata e artes. Ou 
seja, utilizar a criatividade e recursos disponíveis respeitando outro tipo de tecnologia: da 
idéia. 



Profissionais preparados 
 
Incrementar e desenvolver a competência profissional das pessoas que fazem parte de nossa 
escola deve ser uma preocupação constante. Não quero dizer com isso que devamos bancar 
esse desenvolvimento, mas sim possibilitar. Muitas escolas não permitem que seus professores 
profiram palestras ou desempenhem outras tarefas em organizações que não pertençam ao 
mesmo sistema ou ao mesmo grupo. Isso é coisa do século passado!  
 
Se agirmos dentro de princípios éticos, a convivência com instituições diferentes das que 
trabalhamos possibilitará a observação, percepção e análise de outra realidade, assim como 
dará a oportunidade de exercitar a consciência social e cidadã.  
 
Realizando um desenvolvimento harmonioso de nossos profissionais, teremos uma instituição 
que olha para dentro de si mesma e sabe que é mais gratificante e prazeroso ser melhor 
“com” do que melhor “de”. 
 
Número ideal  
 
Todos nós gostaríamos de classes com poucos alunos. Porém, muitas vezes a realidade é 
outra. Para cada série existe um número ideal, nem sempre pequeno, considerado mais ou 
menos um “ponto ótimo”, o qual ajuda – não só no gerenciamento da papelada de correção e 
burocracia – no preparo das aulas com um tempo significativo para isso e também para o 
desenvolvimento social, possibilitando opções de relacionamentos de amizade e coleguismo no 
grupo.  
 
Como podemos ver nesses aspectos, os professores realizadores buscam diferenciais. Um 
exemplo pessoal: minha professora de piano, Dona Sarita, foi na realidade quem me despertou 
para o gosto da leitura. Quando eu dizia “Isso eu não sei“, ela repetia em seguida: “Você não 
sabe ainda.” 
 
Essa atitude me despertou uma autoconfiança de que eu poderia aprender o que quisesse e 
que nada era tão difícil. Sentia-me motivada para descobrir por conta própria e ler sobre 
qualquer assunto.  
 
Gestores, vamos incentivar os professores a serem diferentes, a tentar, a ousar. Assim 
construímos uma boa escola.  
 
Disponível em: <http://www.gestaoeducacional.com.br>. Acesso em 30 nov. 2007 
 


