
O novo perfil 
do professor 
Diferentes demandas se apresentam hoje como essenciais para 
quem está à frente de uma sala de aula. Conheça quais são elas 
e as histórias de quem já as incorporou à rotina e comprovou que 
se aperfeiçoar faz toda a diferença na aprendizagem da turma 
ANA RITA MARTINS e ANDERSON M O Ç O anderson.moco@abril.com.br 

Em 2008, a consultoria norte-
americana McKinsey elaborou 
um estudo compilando o que os 
países com melhor desempenho 

em Educação fazem para atingir a exce
lência. Selecionar os melhores professo
res está entre as conclusões do trabalho, 
medida que começa a ser levada a sério 
pelo Brasil. Para estabelecer parâmetros 
de qualidade na hora de escolher quem 
vai lecionar para nossas crianças, o Go
verno Federal está criando o Exame Na
cional de Ingresso na Carreira Docente, 
que deve, em 2011, servir de referência 
para a contratação na Educação Infantil 
e nas séries iniciais do Ensino Funda
mental em todo o país. 

O projeto inclui uma lista com 20 ca
racterísticas que todo profissional de 
Educação deve ter. Nesta reportagem, 
essas habilidades foram reagrupadas em 
seis tópicos, ilustrados com os depoimen
tos de professores que já as desenvolve
ram. Vindos de diferentes pontos do 
país, eles explicam como o aprimora
mento é importante em sua prática. "Pa
ra promover a aprendizagem dos alunos, 

é fundamental desenvolver-se continua
mente: olhar para a própria trajetória 
profissional, perceber falhas, saber o que 
ainda falta aprender e assumir o desafio 
de ser melhor a cada dia", resume Angela 
M a r i a Martins, doutora em Educação 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e pesquisadora da Fundação 
Carlos Chagas (FCC). 

De fato, não é mais possível dar aulas 
apenas com o que foi aprendido na gra
duação. Ou achar que a tecnologia é coi
sa para especialistas. Trabalhar sozinho, 
sem trocar experiências com os colegas, 
e ignorar as didáticas de cada área são 
outras práticas condenadas pelos especia
listas quando se pensa no professor do 
século 21. Planejar e avaliar constante
mente, acreditando que o aluno pode 
aprender, por outro lado, é essencial" na 
rotina dos bons profissionais 

Essa nova configuração no perfil pro
fissional está embasada em medidas go
vernamentais e em pesquisas sobre a 
prática docente e o desenvolvimento i n 
fantil (leia as linhas do tempo distribuídas 

ao longo da reportagem). "Antes, acháva-

mos que a principal função do professor 
era passar o conhecimento aos alunos. 
Jean Piaget, Lev Vygotsky e outros estu
diosos mostraram que o que realmente 
importa é ser um mediador na constru
ção do conhecimento e isso requer uma 
postura ativa de reflexão, autoavaliação 
e estudo constantes", diz Rubens Barbo
sa, da Universidade de São Paulo (USP). 

Tudo isso, é claro, porque os alunos 
também não são os mesmos de décadas 
atrás - longe disso. C o m a democratiza
ção do acesso à internet, no f i m dos anos 
1990, passamos a ter nas escolas crianças 
que interagem desde cedo com as chama
das tecnologias de informação e comu
nicação, o que exige um olhardiferente 
sobre o impacto disso na aprendizagem. 
Finalmente, não podemos nos esquecer 
de que esses estudantes conectados têm 
uma relação diferente com o tempo e 
com o mundo, o que coloca desafios para 
a docência. A boa notícia é que há muita 
gente encarando esse novo mundo nas 
escolas. Nas próximas páginas, você con
fere as histórias de seis professores que 
estão firmes nesse caminho. 
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TER BOA FORMAÇÃO 

O mestrado é o caminho natural 
"Eu me formei em Letras há 20 anos e, 
assim que fiquei frente a frente com 
os alunos, percebi que não estava 
preparada para tantos desafios 
didáticos. Logo me dei conta de que os 
bons educadores, aqueles que realmente 
fazem a turma aprender, são os que não 
param de estudar. Comecei procurando 
textos para ler por conta própria. Levava 
esse material para a escola e discutia 
sobre ele com a equipe. Isso não só 
me ajudou a dominar cada vez mais 
o conteúdo curricular como também me 
deu ferramentas para pensar em novas 
formas de abordá-lo durante as aulas. 
Para me aperfeiçoar ainda mais, senti 
que precisava voltar à universidade. 
Optei por cursar um mestrado em 
Língua Portuguesa na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). Estudei a questão gramatical, 
o que me deu embasamento para 
trabalhar o tema com meus alunos 
de 5a a 7a séries. No início da carreira, 
eu tinha uma visão mais tradicionalista. 
Valorizava apenas a parte formal 
da gramática, acreditando que os 
estudantes deveriam saber de cor o que 
é um advérbio e um adjetivo. Quando 
passei a ter acesso à bibliografia sobre 
o tema, percebi que mais importante 
é eles compreenderem a função desses 
elementos na construção do sentido 
do texto. Eu também tinha uma noção 
simplista de certo e errado até entender 
a lógica dos ditos erros gramaticais dos 
alunos. A integração entre o mestrado 
e a experiência em sala de aula leva a 

reflexões sistemáticas que eliminam 
barreiras entre a teoria e a prática. 
Acredito que a boa formação é o 
caminho para a Educação pública dar 
um salto de qualidade. Só assim os 
educadores vão dominar os conteúdos, 
fazer um planejamento de acordo com 
as diretrizes da rede e a realidade dos 
alunos e avaliar a própria prática. Sinto 
cada vez mais confiança em relação 
a meus conhecimentos e, quanto 
mais estudo, mais percebo como isso 
é imprescindível para ensinar bem." 

MARILÉA GIACOMINI ARRUDA, 
57 anos, professora de Língua 
Portuguesa na EMEF Antonio 
Sampaio Dória, em São Paulo, SP 
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USAR AS NOVAS TECNOLOGIAS 

Um recurso a favor dos conteúdos 
"Leciono Matemática há 12 anos 
e sempre acreditei que a tecnologia 
pode facilitar o ensino. Ainda hoje, 
no entanto, alguns educadores não 
se sentem capacitados para aproveitar 
o recurso e outros, empolgados, fazem 
uso dele em qualquer atividade sem 
planejamento. Infelizmente, em ambos 
os casos, saem perdendo os alunos e os 
próprios professores, que deixam de ter 
a seu favor uma ferramenta de ensino 
essencial. Aprendi a importância de 
analisar quais conteúdos podem ser 
ensinados com o auxílio da tecnologia. 
Com isso, além de aprimorar nossa 
prática, damos oportunidade aos 
estudantes de desenvolver habilidades 
tecnológicas básicas no mundo de hoje, 
como saber usar um editor de texto e 
uma planilha. O mestrado em uso das 
tecnologias, que fiz na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), 
me deu meios para trabalhar com 
mais qualidade alguns conceitos 
matemáticos. Com as turmas da 6a série 
para as quais leciono atualmente, 
por exemplo, passei a usar planilhas 
eletrônicas no trabalho com operações 
e, principalmente, de tratamento da 
informação e porcentagem. Os alunos 
fazem cálculos nas planilhas e depois 
criam gráficos que melhor representam 
os resultados obtidos. Os recursos 
disponíveis hoje não se aplicam 
só a minha disciplina. Na escola 
em que atuo, há professores de Língua 
Portuguesa que conjugam o ensino de 
novos gêneros, como blogs e fotologs, à 
produção de texto. O fato é que nossos 
alunos são formados dentro da cultura 
digital e profundamente influenciados 
por ela. Com a democratização do uso 
da internet, o crescimento do número 
de Ian houses, o barateamento dos 
computadores e mesmo a implantação 
de programas de governo destinados à 
informatização das escolas, não há por 
que trabalhar usando somente o quadro 
e o giz. Cabe a nós entender como 
se dá esse processo e nos atualizar 
de forma a desafiar os estudantes." 

FLAVIANA MENECUELLI, 
32 anos, professora de Matemática 
na Escola Básica Municipal Intendente 
Aricomedes da Silva, em Florianópolis, SC 
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ATUALIZAR-SE NAS NOVAS DIDÁTICAS 

Um jeito de ensinar cada disciplina 
"Quando assumi uma sala de aula pela 
primeira vez, senti dificuldade por não 
ter um grande domínio das didáticas. 
Na faculdade, procurei aprender 
o máximo sobre isso e, como leciono 
nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental, tenho de me preparar em 
todas as áreas. O trabalho com Língua 
Portuguesa é estratégico nesses anos 
iniciais. Para dar conta disso, assim que 
terminei a graduação, já estava fazendo 
uma extensão universitária sobre 
práticas de leitura na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 
Também me aprimorei em relação 
à escrita num curso que abordou 
as situações didáticas fundamentais 
na alfabetização. Nunca perco as 
formações oferecidas pela rede e esse 
foi o meio de me atualizar em relação 
à didática da Matemática. No curso, 
conheci as últimas pesquisas sobre 
o tema, entendi como as crianças 
aprendem e de que forma encaminhar 
as atividades para facilitar a 
aprendizagem. Participei ainda de 
cursos em História, Geografia e Arte. 
Faz toda a diferença no dia a dia na sala 
de aula ter contato com as obras de 
autores consagrados e se aprofundar 
nas didáticas específicas. Para resolver 
outra demanda essencial - ensinar 
alunos com deficiência -, fiz um curso 
de pós-graduação em Psicopedagogia. 
Com as aulas, aprendi formas de 
interagir com eles e a identificar que 
atividade é mais eficaz para cada tipo 
de dificuldade. Invisto muito do meu 
tempo em todos esses cursos, mas isso 
acaba facilitando meu trabalho e me 
fornece instrumentos para enfrentar 
as dificuldades em sala. Hoje tomo 
decisões com mais segurança e, quando 
vejo o quanto os estudantes estão 
avançando, percebo que estou no 
caminho certo. Os resultados da Prova 
Brasil mostram o impacto da formação 
no meu trabalho: as notas da minha 
sala são muito maiores do que as 
médias nacional, estadual e municipal." 

SANDRA DE AMORIM 
SILVA CAVALCANTI, 
29 anos, professora na EM Professor 
Aderbal Galvão e coordenadora de 
projetos da rede municipal do Recife, PE 
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TRABALHAR BEM EM EQUIPE 

Na troca de ideias, todos ganham 
"Sou professora há mais de 17 anos 
e hoje tenho total clareza de que, 
conversando com os demais professores 
e com a orientadora pedagógica, é 
possível descobrir formas mais eficazes 
de ensinar. Na minha escola, o trabalho 
em equipe realmente funciona. Há mais 
de uma turma de crianças da Educação 
Infantil da mesma idade, o que permite 
compartilhar informações sobre um 
mesmo programa. Juntos, planejamos 
as atividades, analisamos o que 
funcionou ou não e pensamos no que 
é preciso fazer para melhorá-las. Além 
disso, semanalmente, me reúno com a 
orientadora pedagógica, que me ajuda a 
ver problemas nas estratégias que estou 
usando e me faz refletir sobre pontos 
importantes do desenvolvimento das 

crianças. O relacionamento também 
ocorre com os colegas que lecionam 
em outros níveis. Fazemos avaliações 
individuais dos pequenos em cada eixo 
curricular e registramos em que cada 
um precisa se desenvolver mais. No 
fim do semestre, essas informações são 
compartilhadas com o professor que vai 
acompanhar a turma no ano seguinte. 
Assim, ele fica sabendo quem é cada um, 
o que sabe, que dificuldades apresenta e 
os pontos que necessitam de atenção. 
Os pais são outros grandes aliados no 
processo de ensino e aprendizagem. 
Aproveitamos que eles trazem o filho e 
conversamos sobre a participação dele 
em sala. Quando a criança apresenta 
alguma dificuldade, logo eles são 
avisados para que possam acompanhar 

de perto. Orientamos sobre como pode 
ser a ajuda em casa porque, afinal, 
eles não são educadores e não sabem 
exatamente como fazer isso. Nas 
reuniões de pais, que são periódicas, 
explicamos nossa concepção de 
trabalho para que entendam como 
diferentes atividades favorecem 
o ensino da leitura, entre outras 
habilidades. Quando todos - família, 
professores e gestores - se envolvem, 
a criança sempre ganha." 

PATRÍCIA LEMES MULLIN, 
39 anos, professora de pré-escola 
na EMEI Professora Marianita de Oliveira 
Pereira Santos, em São José dos Campos, 
a 91 quilômetros de São Paulo 

Text Box
Foto



PLANEJAR E AVALIAR SEMPRE 

Observar para reorientar o trabalho 
"Comecei a dar aula aos 18 anos, 
enquanto cursava o Magistério. Na 
época se falava pouco de planejamento. 
Avaliação era sinônimo de prova e nada 
mais. Foi na licenciatura em Matemática 
que entendi a importância de usar meios 
avaliativos para checar o que de verdade 
os alunos aprenderam e, com isso, 
verificar a qualidade e a consistência 
das estratégias de ensino para reorientar 
o trabalho em sala. Minha escola tem 
um currículo bem estruturado e sei quais 
são as expectativas de aprendizagem 
para cada conteúdo. Como leciono para 
o 6° ano, ter clareza do que os alunos 
dominam em relação ao programa 
do segmento anterior é fundamental 
para garantir que eles acompanhem 
o andamento das atividades. Começo 

sempre com uma sondagem e, com base 
nesse levantamento, programo maneiras 
de retomar o que não foi aprendido. 
Na hora de introduzir um conteúdo, 
proponho situações diversas antes 
de entrar na teoria propriamente dita, 
definindo estratégias e fórmulas e 
sistematizando o que vimos na prática. 
Durante todo o ano, vão se alternando 
os momentos de planejamento, as aulas 
e a avaliação - que não se baseia apenas 
em provas. Observo e registro as 
estratégias usadas pelos alunos, as 
dificuldades e os avanços deles, além de 
olhar os cadernos. Assim, procuro não 
deixar as dúvidas se acumularem e logo 
intervenho. Quando identifico alunos 
com dificuldades, me concentro em 
ajudá-los, enquanto quem está em dia 

com a matéria se ocupa de outras 
atividades. Trabalhos em grupo, 
durante as quais os colegas se ajudam, 
também são essenciais. Algumas vezes, 
como lição de casa, proponho desafios 
complexos para a garotada. Isso me 
ajuda a ver até que ponto todos 
entenderam o que foi visto e se 
conseguem usar um conhecimento 
em diferentes contextos. Esse é mais 
um jeito de aproveitar da melhor 
maneira o potencial da turma e tornar 
meu trabalho ainda mais produtivo." 

GREICY SILVA, 
28 anos, professora de Matemática no Ciep 
Municipal Alexandre Bacchi, em Guaporé, 
a 200 quilômetros de Porto Alegre 
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TER ATITUDE E POSTURA PROFISSIONAIS 

Todos os alunos podem aprender 
"Meu primeiro trabalho na rede pública 
foi com turmas de 6o, 7o e 9o anos e, no 
início, me senti desanimado. Os alunos 
eram indisciplinados, não tratavam 
bem uns aos outros e discutiam 
bastante. O contexto social em que 
viviam era difícil e cheguei a questionar 
se seria mesmo possível ensinar diante 
dessas circunstâncias. Mas, em vez de 
desistir, resolvi investigar melhor o 
porquê da indisciplina - e isso fez toda 
a diferença no meu trabalho. Percebi 
que, ao não se sentirem ouvidos, os 
jovens perdiam o interesse pelas aulas. 
Era necessário valorizar o que eles 
sabiam e, sobretudo, respeitar seu 
cotidiano. Fiz isso, por exemplo, quando 
discuti a situação dos negros hoje, 
traçando um paralelo com as questões 
históricas da escravidão. Ouvi o que 
pensavam sobre isso: muitos citaram o 
preconceito como um grande problema 
vivido por eles. Assim, a aprendizagem 
do conteúdo começou a fazer sentido e 
eles passaram a ficar mais atentos às 
aulas. Ainda assim, se surgia alguma 
briga, eu deixava claro que, como 
qualquer outro lugar, a sala de aula 
também tem normas de convivência. 
Em vez de impor regras, coloquei 
o tema em discussão e os atritos 
diminuíram. O que me fez mudar 
a postura foi a crença de que todos, 
independentemente de seu histórico 
e comportamento, têm a capacidade 
e o direito de aprender e, por isso, 
devemos sempre esperar o melhor de 
cada um. Todo docente deve analisar 
cada caso, olhar para as dificuldades 
de convivência, pensarem estratégias 
para sanar os problemas e criar o 
melhor ambiente para a aprendizagem. 
Envolver os pais nesse processo ajuda. 
Deixo claro para eles que é essencial 

mostrar aos filhos como se importam 
com a vida escolar deles. O que ocorre 
na sala de aula é reflexo da Educação 
como um todo. Para discutir com 
colegas sobre como as políticas públicas 
se afastam ou se aproximam do que o 
docente precisa, me tornei monitor no 
Centro de Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação, da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF). Essa reflexão 
deveria se estender a todos nós, 
professores, os principais interessados, 
juntamente com os alunos, na 
melhoria da qualidade do ensino." rs 

LEANDRO PEREIRA MATOS, 
26 anos, professor de História na 
EM União da Betânia, em Juiz de Fora, 
a 276 quilômetros de Belo Horizonte 
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