
isitando escolas, encontro casos 
de excelência no trabalho coletivo 

de professores, assim como de atuações 
individuais excepcionais. No entan
to, ao dar destaque a eles, tenho sido 
questionado por alguns leitores sobre 
eventuais idealizações de minha parte. 
Segundo eles, os personagens de meus 
exemplos provavelmente não teriam 
o mesmo desempenho se encaras
sem condições adversas, como vio
lência, indisciplina e problemas de 
infraestrutura ou de ordem material. 

Em respeito a essa preocupação, reitero 
que não falo de professores notáveis, com 
superpoderes e capazes de qualquer proe
za, em qualquer situação. É preferível va
lorizar o trabalho de profissionais que fa
zem o possível nas circunstâncias que en
frentam, com os recursos de que dispõem. 

Idealizações são artificiais, como as 
imagens tão comuns em propagandas de 
carro de luxo, que mostram ao volante 
um jovem atlético, sorridente e ousado, 
mesmo quando se sabe que a maioria dos 
proprietários é mais velha, séria e cautelo
sa. A intenção é facilitar a venda, associan
do esse virtual comprador ao produto. 

A Educação, porém, não deve estar 
a serviço dos valores do mercado, e 
sim da sociedade. Logo, as qualidades 
que destacam professores nada têm 
de publicitárias. Eu as encontro em 
educadores que gosto de ver no co
mando das salas de aula brasileiras. 
Vejamos quais são, em minha opinião, 
essas características: 
• Lucidez para não esperar alunos ide
ais, que já cheguem motivados, atentos 
e com os pré-requisitos desejados. Esses 
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Será que existe 
professor(a) ideal? 
Pouco serve idealizar educadores. Porém é 
possível apontar qualidades de gente de verdade, 
que faz um bom trabalho em condições reais 

professores trabalham com os que de 
fato recebem e, na medida de suas pos
sibilidades, enfrentam os desafios que 
se apresentam. Por isso, quase nunca se 
decepcionam ou se frustram. 
• Respeito próprio para não aceitarem 
condições impróprias de trabalho, nem 
se limitarem a reclamar delas. Ao contrá
rio, eles buscam transformá-las por sabe
rem que um ambiente mais satisfatório 
para eles será também mais efetivo para 
o aprendizado de seus alunos. 
• Comprometimento com a formação 
dos estudantes de forma que, além de 
ministrarem suas disciplinas, também se 
articulem com colegas e coordenadores 
em torno de ações educativas conjuntas. 
Sem isso, não se efetivaria o projeto pe
dagógico da escola. 
• Consciência do próprio valor e da im
portância dos conhecimentos e das com
petências que promovem. Por isso, esses 
profissionais não se acomodam com o 
que já sabem, mas buscam aperfeiçoa
mento didático e cultural permanente. 
A partir dessa atitude, de recusa à passi
vidade, esses docentes também rejeitam 
gestões pedagógicas burocráticas. 
• Solidariedade para quem necessita de 
mais atenção, como alunos e colegas 
de trabalho em situação difícil. 
• Coragem para intervir quando é pre
ciso tomar decisões complicadas, co
mo mediar conflitos, mostrando que a 
atitude justa não é de indiferença 
ou neutralidade. 

Professores que mesclam, em parte 
ou integralmente, essas qualidades, real
mente existem e constituem uma refe
rência de conduta importante nas escolas 

em que trabalham. Por isso, as institui
ções que os recebem são privilegiadas. 
Esses profissionais não são geniais ou 
perfeitos, mas nunca paro de aprender 
com eles. Também não me canso de citá-
los em conversas informais, palestras e 
nesta coluna. 

Mas não é necessário, e nem sequer 
possível, reunir todos eles em um único 
tipo ideal. Além disso, minha seleção é 
muito variada e inclui gente expansiva 
e tímida, jovem e madura, comunica
tiva e reservada, simples ou descolada. 

Você sabe que não se fazem estátuas 
de educadores assim, mas eles podem 
ser encontrados ensinando em qualquer 
escola, na sua, inclusive. E, quem sabe, 
usando seus sapatos. 
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