
E
m 2009, quando a estação
mais quente do ano nem havia
chegado, as altas temperaturas
registradas pelos termômetros

no Rio de Janeiro deixaram os funcio-
nários das escolas públicas da cidade,
literalmente, de calças curtas. O calor
foi tanto que, a pedido dos professores,
a Secretaria Municipal de Educação li-
berou o uso de bermudas. Em outros
Estados do Sudeste, assim como no Sul
do País, o clima também esquentou,
gerando desconforto e determinando
mudanças de hábitos.

Nas escolas, onde ar-condicionado é
um item pouco comum, os efeitos do calor
são ainda mais danosos. De acordo com
especialistas em etiqueta e recursos hu-
manos, a substituição da calça pela ber-
muda, adotada pela Prefeitura do Rio de

Janeiro, pode, portanto, ser uma boa saída
para suportar o verão, assim como o uso de
tecidos mais leves e a troca do tradicional
jaleco por uma camiseta de algodão.

A bermuda, que desde 2003 vem
sendo permitida nos verões cariocas
para aliviar o incômodo dos servido-
res municipais, vem ganhando adeptos
também nos colégios americanos e até
em instituições européias. "A nova li-
nha de pensamento administrativo en-
tende que a peça, quando usada corre-
tamente, ou seja, sobre os joelhos, em
cores frias, limpa e com a logomarca
do colégio, sinaliza bom gosto", explica
Fádua Sleiman, autora do livro Maketing
de B.a.t.o.m, que discute estratégias para
se vencer na carreira e na vida empre-
sarial, e também consultora empresarial
do programa "Mulheres", da TV Gazeta.

ADAPTAÇÕES A TODOS
Uma opção para lidar melhor com a al-
ta dos termômetros é adaptar o jaleco.
"Pode-se usar cores claras, bolsos laterais,
manga curta ou longa dobrada", propõe
Fádua. Pensando apenas nas mulheres, a
sugestão é o uso de camisetão, uma espé-
cie de camiseta comprida até o joelho. "É
confortável e elegante", diz ela, que há 15
anos ministra cursos e palestras na área
empresarial e comportamental. Já para
os homens, a dica é casar bermuda com
tênis, além de camisa pólo.

No Nordeste, onde o calor é uma com-
panhia permanente, prevalece o uso de
tecidos mais leves. Além disso, é possível
mudar o uniforme quando a temperatura
está ainda mais insuportável. A flexibilida-
de no uniforme é adotada, por exemplo, no
Complexo Educacional Contemporâneo,

30



em Natal (RN): se o termômetro está
"nas alturas", o professor pode substituir
a camiseta pólo padronizada e o jaleco por
uma camiseta de algodão.

"O uso de roupas mais adequa-
das ao verão, vale ressaltar, é permiti-
do para todos os que trabalham na es-
cola", salienta a diretora da instituição,
Irany Xavier de Andrade. Funcionários
do administrativo, por exemplo, po-
dem trocar o conjunto de calça e blazer
por camiseta de algodão e jeans. Entre
o pessoal de apoio, permite-se a substi-
tuição da calça jeans por bermuda, mas
a bata em brim precisa ser mantida.

Além dos recursos já citados, Irany
sugere outras duas atitudes que não fa-
zem parte do vestuário, mas que po-
dem ser muito úteis contra o calor: a
distribuição de garrafinhas de água,
os chamados squeezes, entre os fun-
cionários, como medida para manter a
hidratação; e orientação para o uso de
filtro solar e de boné.

Segundo a especialista, os educado-
res e mesmo as merendeiras, assisten-
tes e porteiros são vistos pelos alunos e
seus familiares como um elemento im-
portante no ambiente escolar. "Além
disso, a moçada se espelha em nós. Se
a professora usa uma roupa ousada, os
hormônios e neurônios dos jovens vão
entender a mensagem de que tudo é
possível", afirma. "Então, roupas de
tecidos leves e não transparentes, um
bom par de jeans com a camiseta do co-
légio e a logomarca sobre o peito ou na
barra da manga, cabelos bem pentea-
dos (soltos ou presos), bermudas sobre
os joelhos e soltas no corpo são algumas
dicas importantes", enumera.

Em relação aos colaboradores que
trabalham fora da sala de aula, Fádua dá
mais uma sugestão de vestimenta: a cha-
mada calça bailarina, de modelo reto, que
traz comodidade e é feita de material que
absorve o calor. Prefira cores escuras, pa-
ra que não apareçam eventuais sujeiras.

CUIDADO COM A INFORMALIDADE
Para Bruno Cunha, diretor executi-
vo da Catho Rio Grande do Norte e
Pernambuco, é fundamental que a mu-
dança na forma de se vestir, ainda que
temporária, seja acompanhada bem de
perto pelos gestores. Ele alerta: "É pre-

ciso explicar o que pode e o que não po-
de, fazer um treinamento para se criar
uma harmonia e evitar que as pessoas
encarem a mudança como uma opção
pela informalidade e, em pouco tempo,
acabem indo trabalhar com uma roupa
diferente, sem padronização." Segundo
Cunha, como o modo de vestir pode in-
fluenciar no comportamento, as altera-
ções no vestuário precisam ser feitas de
forma bastante consciente.

Mas o que pode ser considera-
do proibido? Primeiro: shorts, jamais.
Ninguém deve aproveitar a liberação
para uso de bermudas e encurtar o
comprimento da peça. No caso dos ho-
mens, deve-se evitar as regatas. "Elas
podem, por exemplo, mostrar os pêlos
do corpo", lembra Fádua, citando ainda
a importância da aparência sinalizada
por uma barba bem feita ou aparada.

BOM-SENSO
Na opinião de Fádua, a roupa das mu-
lheres, aliás, requer ainda mais cuida-
do, já que elas costumam ser foco da
atenção por conta da sensualidade e da
beleza. "A sociedade tem regras prees-
tabelecidas, portanto, respeitá-las é ser
sábio em lidar com o meio em que vi-
vemos. A etiqueta de comportamen-
to, assim como a de vestuário, vem se
atualizando e vale a pena estar atento
para não chocar as pessoas. As mulhe-
res devem deixar de lado os exageros
no ambiente de trabalho. Afinal, tam-
bém somos avaliadas pelo que usa-
mos", orienta. Neste sentido, ela sugere
as seguintes precauções: evitar decotes
profundos, saias acima de três dedos do
joelho e vestidos apertados, que nem
sempre realçam uma boa silhueta.

O bom-senso, salienta Cunha, é um
item fundamental para quem busca per-
manecer na linha, ainda que estejamos a
ponto de derreter de tanto calor. É impor-
tante, portanto, orientar os funcionários
para que, no trabalho, não usem acessórios
extravagantes e roupas muito curtas e jus-
tas, que possam despertar a libido. "Quando
isso ocorre, acaba atrapalhando o convívio
na escola", afirma. "Fuja também de de-
cotes, tecidos transparentes, saltos muito
altos, chinelos, sandálias rasteiras e cores
fortes em um tom único, como vermelho,
amarelo e laranja", acrescenta Fádua.

O gestor também deve sempre ter
em mente a importância da padroni-
zação. Customização, portanto, só fora
da escola. "A palavra já diz, uniformi-
zar, ou seja, dar referência aos outros",
ressalta a especialista.

IMAGEM DA ESCOLA
E o que pode ser liberado? Segundo a es-
pecialista: cores frias clássicas, como bran-
co, azul-claro, verde-claro, gelo, saias, ves-
tidos na altura do meio do joelho, perfume
suave, sapatos scarpin e sandálias para os
homens.

Embora o conforto seja um quesito
fundamental na vestimenta, o gestor não
pode esquecer que o uniforme do professor
passa uma imagem para o mercado, assim
como para os pais e alunos. Some-se a is-
so o fato de que a caracterização do profis-
sional é também uma questão que não po-
de ser desprezada. "Ele deve permanecer
sendo uma referência e a roupa tem uma
influência nisso. Com o passar do tempo,
houve uma descaracterização do professor.
Há escolas hoje que você entra e tem di-
ficuldade para identificar quem é o mes-
tre", observa o diretor executivo da Catho
Rio Grande do Norte e Pernambuco, que
é defensor do uso do jaleco, ainda que no
verão. "Basta usar a criatividade e adaptá-
lo ao clima", orienta, repetindo a dica da-
da por Fádua. E não se pode esquecer de
que a peça deve trazer sempre a logomarca
da escola, pois há professores que usam o
mesmo jaleco em várias instituições.
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