
TREINANDO E
CAPACITANDO
PROFESSORES

U
m biógrafo de Mozart escreveu que, num mo-
mento de nervosismo, quando o gênio discu-
tia com músicos de sua orquestra, ele bradou
o seguinte: "até eu, Mozart, tenho que estudar

cinco horas por dia". Não, ele não foi arrogante - apenas
mostrou a realidade. Na história da humanidade, poucas
pessoas talvez tenham atingido o nível de genialidade do
compositor austríaco. Naves espaciais não tripuladas envia-
das ao espaço longínquo costumam levar partituras e gra-
vações de concertos e sinfonias de Mozart com o objetivo de
esclarecer para os possíveis alienígenas como nós somos.

As pessoas estão neste planeta para melhorar a quali-
dade de vida de si próprias e de seus semelhantes. Seja qual
for a profissão que alguém tenha escolhido, ele apenas vai
atingir o desenvolvimento pessoal e profissional se obter
conhecimento, associado à análise e discernimento de tudo
que aprendeu. Por um costume estranho e viciado, talvez
até mesmo universal, o brasileiro que tem acesso ao ensino
superior costuma esquecer os estudos após a formatura, de-
dicando-se apenas a exercer a profissão escolhida.

No caso dos professores, esse vício maléfico é mais
contagiante ainda, porque muitos se esquecem da recicla-
gem, do treinamento e do estudo por causa de fatores co-
mo a má remuneração e a quantidade de aulas que minis-



tra, o que, por certo, toma quase todo o
tempo. "Professores no Brasil e mesmo
em países desenvolvidçs enfrentam a
falta de perspectiva. Em escolas pú-
blicas, porque essas não oferecem pla-
nos de carreira e políticas educacionais
eficientes. E nas escolas privadas, por
causa dessa nova relação de clientelis-
mo que se criou entre o estabelecimen-
to, os pais e os alunos. Tudo isso con-
tribui para o desânimo e faz aumentar
a crença de que estudar mais não irá
modificar sua vida. O que está abso-
lutamente errado", diz Luiz Fernando
Rodriguez, professor universitário por
20 anos e, atualmente, consultor edu-
cacional.

Ora, esse é o ponto. Essa perspec-
tiva é perdida justamente pela falta de
treinamento, estudo, cursos, workshops,
congressos, seminários e afins. O fim
de quatro ou cinco anos de faculda-
de não significa aposentadoria para
os estudos. Tampouco representa pa-
ra a pessoa uma vida resolvida para os
próximos 40, 50 anos. Médicos, enge-
nheiros, advogados, jornalistas, cabe-
leireiros, sapateiros, chaveiros, quem

quer que seja, com nível universitário
ou curso técnico, todos precisam pas-
sar por um processo constante de qua-
lificação.

UM GRANDE SEGREDO
No ano passado, a McKinsey
Associados, empresa de consultoria
inglesa, revelou que um dos três fun-
damentos para melhorar a qualidade
de ensino no mundo é o treinamen-
to constante de professores. Mas como
fazer isso, efetivamente? Que estraté-
gia as escolas particulares podem ado-
tar? Será que o que está sendo feito no
seu colégio, em termos de preparação
de professores, é o suficiente? Como
escolas que trabalham com orçamen-
tos apertados podem manter um trei-
namento adequado e eficiente ao seu
corpo docente?

As respostas a essas perguntas
são simples. A execução dos conse-
lhos é que é um assunto mais comple-
xo. Por isso, vamos discutir esse tema
não apenas nesta edição, mas durante
todo o ano. O emérito professor Vasco
Moretto abriu o debate no artigo ante-
rior -já oferecendo algumas dicas im-
portantes. O novo colunista da revis-
ta, Wagner Campos, especialista em
marketing e treinamento para profes-
sores, mantém a discussão em alto ní-
vel, ao acrescentar, na matéria seguin-
te, um ponto de vista diferente e que
parece ser tendência.

O conceito geral ensina que alguns
tópicos são fundamentais e universais.
Já outros temas devem ser adaptados
à realidade local. É possível afirmar,
sem sombra de dúvida, que o desenvol-

vimento profissional deve ser constan-
te e continuado e consiste basicamente
de atividade reflexiva, designada a me-
lhorar os atributos individuais, o co-
nhecimento, a compreensão e o domí-
nio das técnicas em seu campo. Tudo
isso serve para apoiar e sustentar as
necessidades individuais de cada um
e, portanto, melhorar sua prática pro-
fissional.

DETECTANDO E RESOLVENDO
Em resumo, a escola precisa, antes de
qualquer coisa, preparar um sistema
de detecção de problemas entre os pro-
fessores. Assim, ela poderá sanear as
dificuldades logo que surjam e tam-
bém estará apta a criar mecanismos
de prevenção. Dessa forma, os direto-
res poderão, então, desenvolver aulas
regulares de apoio ao corpo docente e,
assim, treinar melhor seus professo-
res. "Para isso, diretores podem, jun-
tamente com os pedagogos e outros
membros da equipe, criar um sistema
de pesquisas junto aos alunos e profes-
sores. É possível também pedir um re-
latório extra sobre as dificuldades que
cada mestre está enfrentando em de-
terminadas salas de aula ou com alu-
nos específicos", diz Luiz Fernando.

Os exemplos servem para escolas
com poucos ou muitos recursos. Como
foi visto, o conhecimento, a análise e
o discernimento podem ser encontra-
dos dentro da escola - professores mais
bem preparados, ou que já estiveram
em cursos e/ou seminários, devem es-
palhar o aprendizado entre seus cole-
gas e na comunidade em volta da es-
cola -, em associações e secretarias de



educação, que sempre oferecem cursos
de capacitação, muitas vezes gratuitos.
É possível ainda organizar a comuni-
dade para que ela levante fundos para
subsidiar o treinamento de determina-
dos professores, que podem participar
de congressos, cursos e palestras.

Importante: é preciso colocar de la-
do as emoções, os problemas particu-
lares e coisas semelhantes. Os gesto-
res devem se concentrar em trabalhar
para a detecção de problemas com pro-
fessores ou em classes de aulas e, em
seguida, preparar treinamentos efeti-
vos, enxutos, mas objetivos e diretos.
Quando a política criada pelo diretor é
dará e bem explicada, todos os mem-
bros da equipe participam e contri-
buem - mas, para isso, ele precisa defi-
nir as responsabilidades, erros, acertos
e como isso tudo será resolvido.

Se as pesquisas dizem que os sis-
temas educacionais bem-sucedidos
são aqueles onde, entre outras coisas,
os professores recebem treinamento
constante, as escolas brasileiras, inde-
pendentemente de suas filosofias de
trabalho, precisam incrementar suas
políticas de treinamento de seu corpo
docente. Não se esquecendo que os pro-
fessores precisam ser motivados a par-
ticipar dos cursos ou palestras, e para
isso, a direção da instituição deve sem-
pre tratá-los com relevância e respeito,
da mesma maneira que lida e atende
aos alunos.

COMO TREINAR PROFESSORES...

NA ESCOLA
Treinamento e orientação; aconselhamento, lições de observação e feed-
back; planejamento cooperativo e ensinamentos segmentados; divulgar e
seguir exemplos de outros mestres; compartilhar boas experiências; criar
eventos que envolvam toda a escola.

NAS ORGANIZAÇÕES DE ENSINO
Cursos externos ou cursos de extensão em escolas técnicas ou universida-
des; seminários ou orientações das secretarias locais; novidades em termos
de cursos e pós-graduação em faculdades; consultores particulares que mi-
nistram treinamento para o corpo docente.

NA COMUNIDADE
Eventos em associações de pais; clubes e entidades em geral; usar a rede de
contatos para trocar experiências e ouvir sugestões.

O desenvolvimento profissional continuado e efetivo pode ter muitos cami-
nhos e formas. Existem ferramentas para detectar se a estratégia escolhida é
eficiente ou não. Os exemplos de metodologia do quadro desta página são
eficazes, mas podem e devem ser adaptados à realidade
de cada um, embora alguns aspectos sejam indispensáveis:

• Reuniões para o desenvolvimento profissional e
consideração de itens relativos ao tema por todos
os membros do staff- como preparação de sistema
de pesquisa para detectar os problemas.

• Professores devem participar de cursos, seminários
e eventos similares fora do estabelecimento.

" Buscar treinamento em todas as ocasiões, por meio
de publicações, mentores e conselheiros; ou seguir
bons exemplos de outros estabelecimentos ou professores.

• Participar de blogs ou fóruns para desenvolver
oportunidades profissionais.

• Tomar lições de observação do comportamento.
• Debater com os colegas professores e alunos

para refletir sobre exemplos no trabalho,
pesquisa e investigação.
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