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Formação de funcionários melhora relacionamento com pais e alunos e pode ser um diferencia!
maioria das pessoas enxerga a
escola como uma instituição
formada basicamente por pro-
fessores e pedagogos. Esquece

que existe toda uma estrutura de cola-
boradores para garantir seu bom funcio-
namento. E, para a qualidade do serviço
se manter dentro dos padrões estabele-
cidos, os funcionários, das faxineiras até
os atendcntes de secretaria, precisam
estar devidamente preparados. No ca-
so da faxineira, não basta mais apenas
ela saber fazer bem o seu serviço de lim-
peza e manutenção. O padrão de exce-
lência oferecido pelas escolas exige que
cia também saiba se comunicar bem e
orientar os alunos quando não houver
algum professor por perto.

Também faz toda a diferença ter na
biblioteca um profissional preparado,
simpático e bem informado sobre lite-
ratura c pesquisas. Ele pode ser útil não
apenas para prestar informações sobre
determinado livro, mas também para
sugerir obras que despertem o interesse
do aluno pela leitura.

As cantineiras e atcndentes da can-
tina podem aconselhar sobre uma ali-
mentação mais saudável e sugerir ali-
mentos menos calóricos, ou que tenham
níveis baixos de sódio, açúcar e carboi-
drato.

Acima de tudo, a principal contribui-
ção dos funcionários que não lecionam é
a multiplicação de valores como respeito,
cidadania e ética. Afinal, as crianças ob-
servam cada atitude dos adultos, que de-
vem passar bons exemplos. Se o docente
sai da classe com seu grupo de alunos e
não cumprimenta o colega de trabalho,
que imagem passa aos pequenos?

A preocupação com a qualificação
de pessoa] representa um diferencial pa-

ra a instituição perante a concorrência.
Afinai , o papel das escolas não se resu-
me mais a apenas a passar o conteúdo
cm sala. Espera-se que elas eduquem o
indivíduo para a sociedade.

Outro benefício é o reconhecimen-
to silencioso do funcionário, que se sen-
te motivado e passa a "vestir a camisa"
da empresa. Por outro lado, deles espera-
se rnais na hora da contratação. Até pou-
co tempo atrás, quem não era professor
não precisava atender a muitas exigên-
cias curriculares.

QUALIFICAÇÃO
Desde 2008, o Colégio Acesso, em
Curitiba (PR), passou a requisitar diplo-
ma do ensino médio de porteiros e faxi-
neiros. Dos demais colaboradores, exige-
se graduação em ensino superior. Quem
ainda não tinha a certificação determina-
da logo tratou de providenciá-la. Porteiros
e faxineiras mais atrasados com os estu-
dos se matricularam no Ensino de Jovens
e Adultos, enquanto os demais funcioná-
rios prestaram vestibular em 2008. Para
bancar os cursos, a instituição negociou
bolsas de estudo e conseguiu fechar par-
cerias com universidades e faculdades
que oferecem descontos e facilitam o pa-
gamento de mensalidades.

De acordo com o gerente administra-
tivo do Acesso, André Gaspar de Araújo,

o processo de qualificação educacional
dos funcionários representa uma nova
etapa dentro do Acesso, que objetiva me-
lhorar a qualidade do serviço prestado e
valorizar o colaborador. "O profissional
motivado trabalha com mais compro-
metimento", explica André, que tam-
bém busca sempre orientar funcionários
para que eles procedam da melhor ma-
neira, como se fosse uni treinamento in-
formal, por meio de conversas.

A preocupação se justifica pelo fato
deles serem vistos como braços da coor-
denação e diretoria da escola. "Uni fun-
cionário que está no corredor ou fazen-
do a limpeza do banheiro, circulando
pela escola, acaba vendo muitas coisas.
Dependendo do caso, ele pode dar apoio
ao aluno, orientá-lo e até mesmo educá-
lo, dentro de sua possibilidade", observa
a professora Clarissa Dreyfuss Chünkc,
orientadora educacional. Se necessário,
ele encaminha o estudante até a pessoa
necessária. Ou seja, eles são os olhos, ou-
vidos e ate mesmo as bocas da escola.

Ao todo, mais de 35 funcioná-
rios prestam serviços básicos no colé-
gio. Muitos são pessoas humildes e
não têm pretensão de crescer profis-
sionalmente, mas, para convencê-los a
mudar de postura, a escola argumen-
ta que não pode garantir o futuro sem
constante qualificação. "A idéia é ma-
ximizar o que eles têm de melhor, c
eliminar algum ponto falho, carente",
alega a orientadora educacional.

A instituição é uma das que acre-
ditam que o funcionário também pode
auxil iar na educação dos alunos, prin-
cipalmente por meio da conduta e do
respeito. Clarissa Chünke entende que,
o tempo todo, tanto professores quanto
demais funcionários são modelos. "Se
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algum aluno age de maneira inadequa-
da e até grosseira, a escola orienta pa-
ra que o funcionário nunca responda
no mesmo tom e que procure a pessoa
mais indicada, nesse caso a orientado-
ra educacional, que tomará as medidas
necessárias. Por mais indesejável que
seja a situação, ao mesmo lempo repre-
senta uma oportunidade para se pas-
sar um bom exemplo para o aluno."

Os profissionais que recebem aten-
ção especial são os inspetores e os que
trabalham na portaria, faxina, atendi-
mento c biblioteca. Eles não têm for-
mação pedagógica, e nem precisam.
Mas é importante que tenham um
olhar diferenciado, para colaborar com
a equipe educacional. Todos são ins-
truídos sobre a maneira desejada de
conversar e tratar os alunos c também
sobre como agir em situações adversas.
E na hora de conversar, é fundamen-
tal que o funcionário fale corretamen-
te, sem erros de português.

O pessoal da portaria, primei-
ro contato que os pais e alunos têm
quando chegam à instituição, fez cur-
so de Excelência em Atendimento ao
Cliente, que teve como objetivo acen-
tuar características como cordialida-
de e simpatia, sem deixar de lado a
rigidez e a atenção pertinentes ao car-
go. Já com as funcionárias que atuam
no atendimento e na secretaria, exis-
te preocupação sobre o domínio do as-
sunto com que trabalham. Cristina
Alves Alfonso, orientadora educacio-
nal e disciplinar, considera uma falha
grave quando uma informação passa-
da por telefone é diferente da passada
pessoalmente.

SERVIDORES PÚBLICOS
Pensando nas instituições públicas de
ensino básico que querem capacitar
seus colaboradores, o MEC criou em
2005 o Profuncionário - Curso Técnico
de Profissionalização dos Funcionários
da Educação. Tem como objetivo apri-
morar o sistema educacional como um
todo, e desenvolver ações que valori-
zem os funcionários de escolas públi-
cas.

O programa é composto de curso
de nível médio a distância, com dura-
ção de 1260 horas em 18 meses e divi-

dido em dois blocos de formação - con-
teúdos de natureza pedagógica e áreas
técnicas específicas - , com formação
técnica em quatro habilitações:

• Técnico cm Gestão Escolar: direcio-
nado ao responsável pelas ações de
registros e escriturações das secreta-
rias de escolas.

• Técnico em Mulíimcios Didáticos:
manuseio dos equipamentos e recur-
sos didáticos pedagógicos e tecnoló-
gicos como vídeos, câmeras, parabó-
licas, instrumentos sonoros, etc.

• Técnicos em Infraestrutura e
Ambiente Escolar: atende ao pesso-
al responsável pela recepção c libera-
ção dos alunos nos portões, pela es-
trutura material das salas de aulas
e espaços escolares, pela limpeza e
conservação do ambiente.

• Técnicos cm Alimentação Escolar:
consiste no aprendizado de elabora-
ção de cardápios, seleção, armaze-
namento e preparo dos alimentos,
organização das cozinhas e distri-
buição da merenda escolar.

Segundo o professor Marcelo
Soares, diretor do Profuncionário,
quem faz o curso torna-se técnico em
educação. "Em 2008, foram atendidos
8.933 cursistas, totalizando 16.512 for-
mandos desde o início do programa",
contabiliza.

O programa do Governo Federal
é fruto de longa discussão inicia-
da no fim da década de 1980. A par-
tir de 2003, a Secretaria de Educação
Básica definiu metas e ações, abran-
gendo dois eixos: Gestão e Formação,
Dois anos depois, o Profuncionário te-
ve início como programa-piloto em
cinco Estados: Pernambuco, Paraná,
Piauí, Tocantins e Mato Grosso do Sul.
Foram investidos cerca de R$ 6 mi-
lhões em desenvolvimento de material
e do programa.

Em 2006, teve sua primeira ex-
pansão, passando a atender 12 unida-
des federativas: Goiás, Mato Grosso,
Maranhão, Alagoas, Rondônia, Ceará,
Acre, Rio Grande do Norte, Bahia,
Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
Do total, seis já implantaram o curso.
O próximo desafio é garantir a oferta

e a continuidade em todos os Estados.
Para se matricular em uma das habi-
litações do programa, servidores téc-
nicos e administrativos da rede pú-
blica devem procurar a secretaria
estadual de educação mais próxima.
Saiba mais acessando www.portal,
mcc.gov.br.

QUEM FAZ, RECOMENDA
Em 2006, Caio de Assis Macan fez
parte da primeira turma do curso de
Técnico cm Multimeios Didáticos do
Profuncionário. Como resultado, ob-
teve amplitude que não havia adqui-
rido como funcionário da secreta-
ria e da biblioteca da Escola Estadual
Nympha Maria da Rocha Peplow, em
Curitiba (PR). Por meio do embasa-
mento psicológico e sociológico, d iz
que passou a entender melhor como
funciona uma instituição de ensino e
seu entorno, formado pelos conselhos
estadual e municipal, pais e a comu-
nidade em geral, Ele confessa que no
início do curso ficou meio apreensivo,
principalmente quando foi apresenta-
do à parte pedagógica, até mesmo por-
que não se via dando aula. Mas aca-
bou entendendo o propósito. Hoje, ele
consegue interagir melhor com alu-
nos, professores c funcionários. Além
disso, passou a se sentir mais valoriza-
do como profissional e peça fundamen-
tal no processo de educação.

"Antes eu me sentia excluí-
do e via os a lunos como indivídu-
os que apenas incomodavam", lem-
bra Caio, que percebe a importância
de seu papel como cidadão. Hoje ele
vê os jovens como "seres sedentos de
aprendizado e orientação". Motivado
pelos resultados do Profuncionário,
ele quer fazer outros cursos. Está se
formando cm administração, mas
não deve p a r a r por aí. Fará urna
pós-graduação em gestão ou em di-
dática. "Todos que fizeram o cur-
so fazem questão de destacar a im-
portância do tutor, o qual se torna
um amigo c nos orienta mesmo após
a conclusão", conclui o técnico em
multimeios didáticos, que hoje tra-
balha no setor de educação profis-
sional em um Núcleo de Educação
de Curit iba.
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