
UM NOVO PROFESSOR

A
ntes de começar esta lei-
tura, professor, por fa-
vor, pense na figura
de algum grande líder.

Esta pergunta também está sen-
do feita para outros milhares de
leitores. Já pensou? Ótimo. Não é

pada para se lembrar de alguns de-
les: Alexandre, o Grande, Getúlio
Vargas, Winston Churchill, Joana
D'Arc, Che Guevara, etc.

Em seu livro Escolas que Aprendem
(Artmed), Peter Senge descreve o es-
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tereótipo do comandante eficaz de
antigamente: "Esclarece o problema
e assume uma posição. Não recua. É
forte. É racional. É convincente. É
correto". Por que será que quase nin-
guém se lembra dos chefes pela fran-
queza e honestidade? Sempre é pela
força, autoridade, avanço, poder.

O chefe, essa pessoa descrita no
parágrafo anterior, é cada vez me-
nos procurado no mundo corporati-
vo. Assim como tudo evolui, a figu-
ra do líder também. Assim será nas
escolas e, muito mais, na sala de au-



la. Este novo milênio marcará uma enorme mudança nas
relações e comportamentos humanos. Não existe mais
lugar para o professor "sabe-tudo", durão e autoritário.

O professor que se deseja, hoje, é um líder na relação
ensino-aprendizagem. Confira os distintos estilos entre o
professor de antigamente (chefe) e o que lidera sua clas-
se:

Como você notou, entre tantas diferenças, um inte-
rage e o outro manda. Por que esse destaque? Porque
não existe construção de equipe ou cooperação entre in-
divíduos nestes novos tempos sem troca, comunicação e
confiança. Dez entre dez pesquisas sobre liderança des-
tacam também a importância de ser franco na condução
de um grupo de pessoas.

Entretanto, como essa liderança acontece em sala de
aula? Vamos a algumas respostas. O professor-líder...

• Cria uma sólida cultura em sala de aula - Cultura
aqui deve ser entendida segundo a definição do di-
cionário Aurélio: "o conjunto de características huma-
nas que não são inatas, e que se criam e se preservam
ou aprimoram através da comunicação e cooperação
entre indivíduos em sociedade". Em outras palavras,
sua aula tem uma "cara"? O sonho de todo profissio-
nal é desenvolver sua própria marca. Ela é o resultado
da soma de pequenos detalhes.

• Identifica e recupera alunos com dificuldade -
Se são os alunos, em última instância, que importam,
o que você faz com os que têm problemas e dificulda-
des de aprendizado? Fazer chamada, passar o conteú-
do, preencher o quadro-negro, aplicar a prova e dar a
nota - esse é seu semestre?

• Lê as entrelinhas - Uma aula começa na compre-
ensão do professor a respeito do que ensina e para
quem ensina. Ele tem que ter poder de imaginação.
Construir modelos mentais e refletir sempre sobre
como anda sua visão de mundo. Isso não quer dizer

ser informal e tomar um chopinho no bar da esqui-
na com a moçada. Entre ser querido e respeitado, op-
te sempre pela segunda qualidade.

• É tecnologicamente integrado - Você tem uma
turma de alunos à sua frente diferente do que teria
há 20 anos. Eles são informais, dominam as novas
tecnologias, são criativos e imediatistas. São apaixo-
nados por celular, computador e internet, principal-
mente redes de relacionamento e "messenger". A pa-
rafernália tecnológica caiu como uma luva nessa nova
geração porque ela promove a interatividade. Enviam
fotos por celular e internet, conhecem-se e namoram
através de sites de relacionamento, correspondem-se
por e-mail e confessam particularidades pelo MSN.
Interatividade é a palavra-chave. Dominar as novas
tecnologias é pré-requisito para você.

• Aprende rapidamente - É impossível acompa-
nhar a velocidade com que a informação e o conhe-
cimento mudam. Saber discernir entre o que é apro-
priado e o que não é exige muita pesquisa e análise.
Mais do que um professor, o novo líder é um "ana-
lista de tendências". Gerencia a informação e cria
novas formas de transmiti-la, criando conhecimento
para seus educandos. Sempre com a colaboração de-
les, não esqueça!

• É ousado, empreendedor - Não existe inovação
sem ousadia. Planejar um bimestre, a estrutura das
aulas, indicar caminhos para provocar a reflexão e o
aprendizado e mensurar os resultados obtidos nada
mais é do que bem administrar.

• Trabalha em equipe - O professor-líder se caracte-
riza pelo desenvolvimento de suas aptidões coletivas.
É dessa forma que ele amplia a capacidade de inte-
ligência do grupo, que será muito maior que a soma
dos talentos individuais. Não haverá lugar, no futuro,
para o professor "sabe-tudo". A relação ensino-apren-
dizagem se dá em conjunto e horizontalmente.

• É franco e verdadeiro - "Satyagraha", ou, se prefe-
rir, insistir na verdade. Para Mahatma Gandhi, bus-
car a verdade deveria ser uma obsessão. Todo profes-
sor que é líder a busca com determinação. Isso sem
falar da ética: ser transparente, confiável e responsá-
vel. Seus alunos esperam isso de você e, aliás, o tes-
tam constantemente.

Como se vê, talvez seja importante uma nova aborda-
gem em seu perfil de educador. Se você pretende exercer
plenamente sua função, aprofundar sua relação com os
alunos é tudo daqui para frente. M
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