
H
á décadas as grandes em-
presas lutam para melhorar
a questão das contratações.
A luta para atrair talentos é

agressiva, os trabalhadores são treina-
dos para produzir o máximo possível e
são oferecidas recompensas como pro-
moções e aumento de salário para os
que se destacam em suas áreas.

Na educação, porém, essa questão
vital é abordada de forma muito mais
passiva. A maioria das escolas simples-
mente anuncia as vagas e espera as ins-
crições, além de aumentar os salários
apenas em relação aos anos de trabalho,
não pelos resultados alcançados.

Porém, com a crescente necessidade
de uma educação de qualidade, as insti-
tuições estão começando a valorizar capi-

tal humano, percebendo que esta é uma
das chaves para a melhoria do ensino.

Em evento recente, Bill Gates, criador
da Microsoft e co-fundador da Fundação
Bill & Melinda Gates, declarou que su-
as doações filantrópicas a partir de ago-
ra seriam focadas em formas de alcan-
çar um "ensino mais eficaz". Até hoje, as
doações eram destinadas à mudança es-
trutural das escolas. "A boa utilização da
estrutura depende de bons professores,
e não estamos conseguindo desenvolver
esses profissionais", considera Gates.

Com a mesma visão, um projeto
chamado "Gestão Estratégica do Capital
Humano" reuniu diretores, especialis-
tas, associações e políticos americanos
para discutir o tema da contratação e
treinamento de professores. Os líderes

da iniciativa argumentam que um ge-
renciamento mais estratégico de profes-
sores, diretores e coordenadores deve in-
cluir novas formas de contratar, avaliar,
remunerar e premiar os trabalhadores
da educação.

Existem algumas iniciativas positi-
vas, que vêm mostrando resultados ani-
madores dessas práticas diferenciadas,
mas no geral o diagnóstico não é anima-
dor. "O sistema atual de recursos huma-
nos nas escolas está longe de ser eficaz",
afirma Timothy Daly, presidente do New
Teacher Project, que esteve presente ao en-
contro.

UNINDO OS PONTOS
O projeto "Gestão Estratégica do
Capital Humano" reúne 35 especialis-



tas do Movimento para a Pesquisa em
Políticas Educacionais, órgão ameri-
cano que procura descobrir iniciativas
para formar profissionais mais pro-
missores e gerenciá-los melhor.

Segundo os especialistas, o que fal-
ta são estratégias mais amplas e bem
pensadas, que trabalhem de forma co-
ordenada todas as funções realizadas
pelo setor de recursos humanos nas es-
colas - recrutamento, seleção, contra-
tação, desenvolvimento profissional,
avaliação, remuneração e demissão -
de forma a melhorar os resultados dos
alunos.

Para fazer isso, contudo, as esco-
las precisam saber com mais clareza
quais são os pontos determinantes de
um professor eficaz, recomenda James
Kelly, co-diretor do projeto e presi-
dente do National Board for Professional
Teaching Standards, órgão que estuda e
procura identificar as características
de bons professores.

"Percebo que em muitas escolas as
pessoas não sabem que todos os pas-
sos, da seleção de professores ao trei-
namento, estão relacionados", afirma
David Sigler, do Instituto Annenberg
para Reformas na Educação. "Não é
que não existam esforços nesse senti-
do, mas o fato é que não são bem co-
ordenados".

Um dos exemplos citados por
Sigler é o das escolas que fazem uma
campanha de recrutamento e sele-
ção cuidadosa para atrair os melho-
res profissionais, mas depois não re-
alizam nenhum tipo de atividade ou
acompanhamento. O resultado: em
um ou dois anos, esses bons profes-
sores acabam deixando a institui-
ção. "Como se pode ver, é preciso
trabalhar o processo como um todo.
Alguns momentos são positivos, mas
no todo esses pontos altos acabam se
perdendo", explica.

Timothy Daly, do New Teacher
Project, apontou outros dois proble-
mas comuns dos setores de RH, re-
lacionados ao atendimento: falta de
retorno para profissionais que li-
gam para fazer alguma reclamação e
atraso no pagamento. "Cada vez que
os professores têm uma dúvida ig-
norada ou recebem em atraso, ficam

com a sensação de que aquela não é
uma boa escola para trabalhar", con-
sidera Daly.

Depois das discussões, o gru-
po "Gestão Estratégica de Capital
Humano" pretende partir para a ação,
visitando escolas e secretarias de edu-
cação e apresentando planos e projetos
para melhorar a seleção e a contrata-
ção de professores. Também está nos
planos:
• desenvolver e implantar um sistema

de avaliação de professores que con-
siga mensurar práticas instrucionais
e utilizar as informações para me-
lhorar as contratações;

• estudar as práticas de recursos hu-
manos das escolas com melhores re-
sultados;

• identificar como políticas estaduais
podem ser reestruturadas para aju-
dar os diretores a gerirem seu qua-
dro de funcionários e

• estabelecer parcerias entre escolas,
universidades e empresas de RH pa-
ra treinar os futuros professores.

UM NOVO PAPEL
Os desafios de uma boa gestão de pes-
soas são imensos, ainda que o gestor
se esforce ao máximo para melhorar os
processos. Muitos detalhes da legisla-
ção trabalhista, por exemplo, acabam
sendo motivo de discussão entre esco-
las e professores. A negociação, nesses
casos, é o melhor caminho, mas nem
sempre é fácil.

Christopher Cerf, chefe do setor
de recursos humanos da secretaria de
educação de Nova York, coloca a situa-
ção da seguinte forma: "Em metade do
tempo, trabalhamos muito bem jun-
tos; na outra metade, estamos brigan-
do com foices numa sala escura".

O município está fazendo um es-
tudo com 2500 professores de 140 es-
colas para desenvolver um método que
determine o impacto do trabalho dos
professores no aprendizado dos alu-
nos. Os resultados devem ajudar na
contratação e treinamento de profes-
sores, mas há quem conteste. Aminda
Gentile, vice-presidente da Federação
Americana de Professores, responsá-
vel pelo programa de desenvolvimento
profissional da instituição, é a favor da

utilização de dados sobre a performan-
ce acadêmica dos alunos como forma
de melhorar as práticas e guiar os trei-
namentos, mas não como forma de
avaliar os professores.

Judy Wurtzel, co-diretora do
Programa de Educação e Sociedade
do Instituto Aspen, acredita que a so-
lução é investir mais nos melhores, ao
invés de gastar rios de dinheiro ten-
tando melhorar os ruins. "Alguns ca-
sos simplesmente não têm solução",
considera. Outro ponto importante,
segundo ela, é que os diretores devem
dizer aos professores quando eles es-
tão se saindo bem, e as secretarias de
educação devem criar "oportunidades
competitivas" para manter os profes-
sores interessados no trabalho em sa-
la de aula. "E preciso encontrar formas

IDENTIFICANDO OS PROBLEMAS
• Tempo: processos seletivos são

realizados "a toque de caixa", para
preencher vagas em caráter emer-
gencial.

• Treinamentos: realizados de
acordo com o que é oferecido pe-
lo mercado, não sobre o que os
professores realmente precisam.

• Recrutamento: necessidades
não são bem especificadas; con-
correntes de todos os níveis se
apresentam para a vaga.

• Seleção: leva em conta apenas
elementos básicos, não avalia a
qualidade do trabalho em sala de
aula. Não há nenhum tipo de re-
avaliação.

• Contratação: professores são
apenas designados para as tur-
mas, sem que haja uma integra-
ção real com a escola.

• Avaliação: inexistência de siste-
mas eficazes de avaliação do tra-
balho dos professores, para que
os melhores possam ser premia-
dos e os piores passem por trei-
namentos específicos.

• Remuneração/Prêmios: não há
diferenciação entre os professo-
res de acordo com o trabalho rea-
lizado; todos recebem as mesmas
bonificações e prêmios.



de premiar os professores que fazem
um bom trabalho e ajudá-los a me-
lhorar ainda mais suas práticas. Não
adianta apenas dar um ponto a mais
na classificação e certo valor no salá-
rio só porque fizeram um determina-
do curso", diz.

"O novo papel das secretarias de
educação e dos gestores é descobrir
quem são seus talentos, conhecê-los,
comunicar-se com eles e criar oportu-
nidades para que sejam cada vez me-
lhores", aponta Wurtzel.

Robert Schwartz, chefe do de-
partamento de educação de Harvard,
concorda que a questão do capital hu-
mano é de grande importância, mas
admite que "não era uma de nossas
prioridades". Ele acha que deve ser
dada mais atenção aos professores no-
vatos, e que nos primeiros anos eles
deveriam assumir menos turmas e ter
mais tempo para treinamento, além
de terem um "tutor" - um professor
com mais experiência acompanhan-

do seu trabalho. No final do primei-
ro ano de ensino eles seriam avaliados
para ver como foi o desenvolvimento,
se precisam melhorar e em que pon-
tos. No segundo ano, mais treina-
mento e acompanhamento; no tercei-
ro, eles passariam por uma avaliação
final, reunindo todos os dados sobre
seus métodos e práticas.

"Aqueles que conseguirem pas-
sar por esse período de teste receberão
um aumento considerável no salário e
terão um plano de carreira atrativo e
bem definido", completa.

FACULDADE DE DIRETORES
Desenvolver os talentos de jovens ges-
tores é o trabalho da "Desafio A+", or-
ganização não governamental pró-edu-
cação que atua na cidade de Houston.
"Por muito tempo, só o que queríamos
eram professores e gestores que conse-
guissem aceitar e trabalhar com as con-
dições da educação pública. Isso não é
mais suficiente", avalia Scott Van Beck,

diretor executivo da organização e ex-
secretário de educação de Houston.

O projeto Houston A+ idealizou
uma "faculdade" para preparar os ta-
lentos. Já contam com 19 alunos e es-
tão procurando outros. Os candidatos
passam o primeiro ano trabalhando
sob a supervisão de um especialista e
ainda podem contar com o auxílio de
um "coach" em tempo integral.

Outra iniciativa vem da Rice
University, que busca entre os alunos
dos cursos de administração os que
tenham perfil de gestor educacional.
Então, desenvolvem um currículo ex-
clusivo para eles. "Essas coisas deman-
dam tempo e dinheiro, além de muita
organização", afirma Van Beck, "mas
se vão ajudar a melhorar a educação, é
nossa obrigação fazê-las."
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