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nas, simpósios ou conferências, 
ocorre na própria escola, em u m 
acompanhamento bem próximo 
entre mentor, professor e estu
dantes . E pode se tornar o fôlego 
de que muitos precisam para dar 
conta da honrada (mas nem sem
pre fácil) tarefa de ser professor 
no Brasil. 

O nome da iniciativa pode va
riar entre países, mas o conceito é 
sempre o mesmo: capacitar e aju
dar o educador a encontrar o me
lhor caminho , seja na gestão de 
u m a escola, seja no dia a dia de 
uma sala de aula. Tudo no intui
to de contribuir com o apr imo
ramento da técnica do docente e 
com a meta de atingir a máxima 
eficácia ao ensinar. 

O doutor em Economia pela 
Universidade de Harvard e pro
fessor de mestrado da Columbia 
Business School, Jonah Rockoff, 
tem como centro de interesse in
vestigar f inanciamentos públicos, 

incluindo a rede de educação da 
cidade de Nova York. Em um dos 
seus estudos, ele avaliou a aplica
ção do mentoring nova-iorquino. 
"O que sabemos é que estudantes 
tendem a aprender melhor se en
sinados por professores mais ex
perientes. Se o mentoring acelera 
a aquisição de qualidade dos pro
fessores, então é mais provável 
que os alunos também se benefi
ciem", afirma o pesquisador. 

Ele explica que nos Estados 
Unidos a tutoria é, de maneira 
geral, aplicada a professores ini
ciantes, que acabam de entrar 
na rede de ensino e precisam de 
apoio. "Um componente univer
sal desses programas é o fato de 
os mentores serem obrigatoria
mente professores mais experien
tes. Mas essa 'experiência' é bem 
relativa e pode variar considera
velmente, de apenas dois anos 
a mais de uma década", observa 
Rockoff. 
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O especialista esclarece que 
mais importante do que os anos de 
carreira do educador é a habilidade 
do profissional cm dividir experiên
cias. "Encontrar um professor-men-
tor de qualidade, na própria rede de 
ensino, é crucial para que a iniciati
va dê certo", alerta. 

Especialista em instrução dos 
professores iniciantes de ensino mé
dio em Pasadena, Texas, no Sul dos 
Estados Unidos, a mentora Angela 
Kennedy sabe bem disso. "Para se 
tornar um mentor é preciso inves
tir tempo e ter boa vontade de sen
tar em sala de aula com o educador 
principiante, assistir suas aulas e, 
depois, fazer conferências com ele, 
sugerindo como melhorar sua prá
tica", explica. 

Angela diz que, em Pasadena, o 
ideal é que os professores tenham 
mais de três anos de prática para 
que se qualifiquem como mentores. 
"O programa de mentoring é aber
to a professores iniciantes de todas 
as disciplinas, desde Matemática e 
Inglês, passando por Ciências e até 
Música", acrescenta. 

Um ponto de consenso entre os 
dois especialistas norte-america
nos é a importância de que ambos 
os personagens dessa experiência 
(professores iniciantes e mentores) 
sejam formados na mesma discipli
na. "Preparar aulas é um dos maio
res desafios para educadores que 
acabam de entrar na rede. Então, se 
o mentor sabe o conteúdo, fica bem 
mais fácil ajudar o professor prin
cipiante", explica Angela. Porém, a 
regra admite exceções. "Se temos, 
por exemplo, apenas um professor 
iniciante de Música e a escola não 
tem outro mais experiente da mes
ma disciplina, buscamos o melhor 
mentor em outras áreas. Mas colo
camos sempre o mais qualificado", 
pontua. 

Jonah Rockoff ressalta ainda ou
tro fator que potencializa o alcance 

da tutoria. "Combinar a formação 
do mentor com a do professor ini
ciante faz todo sentido, mas o que 
realmente constitui uma boa com
binação é que ambos sejam da mes
ma escola. Isso ajuda muito, pois os 
dois sabem das limitações e vanta
gens da instituição", diz. 

EXPERIÊNCIAS NO BRASIL 
Para ser bem-sucedido, um es
portista precisa de conhecimento, 
energia e confiança. Para alcançar 
a meta de ser um bom educador, 
as necessidades são praticamen
te as mesmas, mas nem sempre es
sas três características andam jun
tas na sala de aula. Unir todas elas é 
justamente o objetivo das propostas 
das secretarias de Educação de São 
Paulo e de Goiás. 

Nas experiências brasileiras, o 
programa de mentoring é mais co
nhecido como coaching ou tuto
ria. Além disso, a aplicação é am
pliada não somente a professores 
(independentemente de quão ex
perientes sejam), mas também a 
coordenadores pedagógicos das es
colas. Especialistas acreditam que a 
iniciativa é muito mais que capaci
tação: oferece ânimo aos profissio
nais que estão há anos na rede de 
ensino e que têm vontade de me
lhorar. 

Com o estudo A Reforma 
Educacional de Nova York: Possibilidades 
para o Brasil, a Fundação Itaú 
Social, com coordenação técnica do 
Instituto Fernand Braudel, investi
gou pontos de excelência na rede de 
ensino da cidade norte-americana e 
trouxe para o Brasil ações que pro
metem capacitar professores de for
ma eficaz e também econômica. A 
consultora em Gestão Educacional 
da Fundação Itaú Social, Maria 
Carolina Nogueira Dias, explica que 
o projeto-piloto de coaching em São 
Paulo ocorreu entre 2009 e 2011, em 
dez escolas da Região Leste da ca-
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pital. A iniciativa ocorreu em duas 
frentes: uma com os coordenadores 
pedagógicos e outra com professores 
de Português e Matemática. 

Levantamentos mostram que 
grande parte dos coordenadores pe
dagógicos brasileiros realiza ativi
dades fora das atribuições do car
go, como fiscalizar saída e entrada 
de alunos ou verificar se as salas 
de aulas estão limpas. Para Maria 
Carolina, isso reflete falta de co
nhecimento acerca das funções, 
mas também ausência de formação 
específica. "Por isso é importante a 
prática do coaching", afirma. 

Nesse caso, foram escolhidos 
profissionais da rede com bastan
te experiência em formação peda
gógica. A carga horária deles foi re
duzida, para que tivessem tempo de 
visitar as escolas, observar os coor
denadores e acompanhar o desen
volvimento dos profissionais depois 
das visitas. Foram selecionados dois 
tutores pedagógicos, um para cada 
grupo de cinco escolas. "Eles orien
taram os profissionais na formação 
pedagógica da equipe, além de en
sinar como conciliar a rotina de tra
balho e gerenciar uma equipe de 
professores. Às vezes, o coordenador 
está inseguro em colocar em práti
ca alguma ação e não tem a quem 
perguntar. O coaching preenche es
sa lacuna. E tudo isso acontece na 
observação do dia a dia", explica a 
consultora. 

Já a tutoria de professores en
volveu características diferen
tes. Foram escolhidos três tuto
res de Português e outros três de 
Matemática, que ficaram respon
sáveis, cada um, pela orientação de 
18 a 25 professores, distribuídos pe
las dez instituições. Maria Carolina 
deixa claro que, nessa experiência, 
qualquer professor interessado em 
receber o apoio era aceito, indepen
dentemente de ter dois ou quinze 
anos de experiência. "No início, os 

tutores passam horas com os pro
fessores fazendo observações práti
cas em sala de aula. Depois que eles 
passam a conhecer os profissionais, 
a troca de informações passa a ser 
mais dinâmica e efetiva. Eles se co
municam muito por e-mail, tro
cam dúvidas e atividades. Por isso, 
a quantidade de tutores para esses 
grupos de professores se mostrou 
razoável", observa a consultora. 

Maria Carolina explica que es
ses tutores tiveram quatro pontos 
como foco princi
pal ha orientação: 
planejamento da 
aula; prepara
ção e correção de 
provas; prática 
de ensino e ges
tão de sala de au
la. "Não atuamos 
diretamente com 
o aluno, mas esse conjunto de ati
vidades fecha as principais compe
tências para que um professor exer
ça a docência de forma eficaz", diz 
a consultora, que também é peda
goga e doutora em Didática, Teorias 
de Ensino e Práticas Escolares pe
la Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Profissionais de ensino da 
Secretaria de Educação de Goiás 
também são entusiastas do progra
ma, e no primeiro semestre de 2012 
selecionaram professores efetivos 
da rede para trabalhar na Gerência 
de Tutoria Pedagógica do Estado. "A 
tutoria é importante porque se pre
ocupa primordialmente em resga
tar a escola como espaço onde ocor
rem aprendizagens significativas. A 
figura do tutor auxilia o coordena
dor pedagógico para que ele efeti
vamente desempenhe seu papel de 
subsidiar a aprendizagem dos alu
nos e a formação dos professores", 
diz o chefe do Núcleo de Orientação 
Pedagógica, Raph Gomes Alves. 

Para o processo seletivo, a se

cretaria avaliou critérios variados 
do perfil profissional dos candida
tos. Alves explica que o pretenden
te ao cargo precisa ser licenciado 
em alguma área do conhecimen
to, preferencialmente com especia
lização em educação, além de ter 
conhecimento das políticas públi
cas na área de educação nacional 
e estadual. Também estão entre as 
características esperadas a habili
dade, a flexibilidade e a agilidade 
para o trabalho em equipe, além da 

competência pa
ra gerir confli
tos, a capacida
de de orientar as 
unidades educa
cionais para es
tabelecer metas 
e ações para me
lhorar o ensino e 
o conhecimento 

de práticas pedagógicas inovadoras. 
Depois do projeto piloto de 2011, 

em 17 unidades educacionais de 
Goiás (localizadas em cidades mui
to próximas ao Distrito Federal), o 
Estado tem apostado alto no pro
grama. "A tutoria pedagógica es
tá sendo desenvolvida em todas as 
1,2 mil escolas que compõem a rede 
estadual de ensino", afirmou Alves, 
em entrevista concedida no pri
meiro semestre de 2012. Ele acres
centou que a Gerência de Tutoria 
Pedagógica realiza encontros téc
nicos mensais com diretores e tuto
res pedagógicos, totalizando 16 ho
ras por mês. 

Mas Goiás também desenvol
ve a prática entre professores de 
Português e Matemática. "Essa ini
ciativa ainda está no início, mas se 
trata da formação de professores 
durante a aula. Nesse processo, um 
professor itinerante, que atua como 
um orientador, acompanha as au
las do professor de Matemática ou 
Português. Eles planejam e minis
tram aulas juntos. Com isso, apren-
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dem novas metodologias, e são 
acompanhados em suas dificul
dades", explicou Alves, que t am
bém é químico formado pela 
Universidade Federal de Goiás e 
pós-graduado em Planejamento 
e Gestão Educacional . 

RESISTÊNCIA 
Apesar dos benefícios inter
n a c i o n a l m e n t e comprovados 
do coaching, seria ingenuidade 
acredi tar que a prática não en
frentasse resistências e apreen
sões de início. De fato, o receio 
de aparen ta r ser um profissio
na l inseguro ou a desconfian
ça de ter alguém em sala de au
la como um " in fo rmante" da 
Secretaria de Educação foram os 
motivos mais comuns para que o 
índice de adesão dos professores 
não chegasse a 100% no primei
ro ano do projeto em São Paulo. 
"Es tamos falando de mudança 
de compor tamento , mudança de 
prática. Isso não acontece da noi
te para o dia. Ou seja, não dá pa
ra fazer tutoria com um profis
sional que não quer. Mas o tutor, 
por sua vez, também precisa tor
nar a experiência atrativa", diz 
Maria Carolina. 

Para evitar conflitos, o projeto 
foi aplicado apenas aos professo
res e coordenadores pedagógicos 
que concordaram em participar. 
"Respei tamos a disponibi l idade 
do professor. Havia a lguns que 
não se sent iam confortáveis em 
ter alguém vários dias dent ro de 
sala de aula. Outros quer iam es
se profissional sempre presente. 
Isso tudo foi respeitado. Dessa 
forma, foram criados víncu
los ent re essas pessoas, gerando 
confiança e o en tend imen to de 
que o tutor é um parceiro do pro
fessor, que está lá para ajudar a 
planejar e a modelar a prática de 
ensino", acrescenta a consultora. 

O chefe do Núcleo de 
Orientação Pedagógica da re
de es tadual de ensino de Goiás 
faz coro às observações de Maria 
Carolina. "A resistência dos pro
fissionais é o maior desafio a ser 
superado, mas não é o único: há 
também a falta da cul tura ou do 
hábito da formação em serviço 
e a falta de flexibilidade d ian te 
das sugestões de mudanças me
todológicas. Porém, estamos per
cebendo que, pau la t inamente , as 
escolas estão en tendendo que a 
tutoria tem u m a postura de fa
zer jun to . Tal en t end imen to tem 
facilitado o rompimento das bar
reiras", diz Alves. 

Outra questão a ser conside
rada para aperfeiçoar esse con
vívio é de ordem prática: como 
o tutor é na verdade um profes
sor " i t inerante" , que visita vá
rias inst i tuições de ensino, a dis
tância entre as escolas deve ser 
considerada no planejamento . 
A ideia é que o profissional gas
te menos tempo na locomoção e 
mais tempo com os professores. 

INVESTIMENTO 
Capacitação de professores não é 
necessariamente sinônimo de ex
cessivo gasto público. Um dos pon
tos positivos do coaching, segundo 
Maria Carolina, é o fato de os re
cursos humanos serem provenien
tes da própria rede de ensino. "A 
secretaria não precisa gastar mais 
para aplicar a iniciativa. Muito pe
lo contrário: é uma oportunidade 
de reconhecer profissionais com
petentes dentro da rede e dar a 
eles a oportunidade de contribuir 
com a formação de outros educa
dores. É, ao mesmo tempo, um 
resgate do respeito com esses pro
fissionais. Essa prática contribui 
também para que outros professo
res não se acomodem e vejam que 
não estão sozinhos", explica. 

Quando os investimentos tor
nam-se mais altos, apostar em 
parcerias é uma solução. O exem
plo vem dos Estados Unidos, on
de esse custo pode variar muito. 
Por isso, alguns distritos escolares 
têm como parceiras universida
des que investem financeiramente 
nessa formação. Em outros, a pró
pria prefeitura remunera melhor 
o mentor. "No caso de Pasadena 
(Texas), o distrito oferece um bô
nus de US$ 1 mil por ano a ca
da um desses profissionais. Não 
é muito, mas é u m estímulo para 
aqueles que desejam ser mentores 
um dia", diz Angela Kennedy. 

Há outros distri tos que não 
gastam praticamente nada, pois 
usam profissionais que estão fa
zendo mestrado em Educação para 
serem tutores. Mas, em outro ex
tremo, Nova York, por exemplo, in
vestiu nada menos que US$ 40 mi
lhões em seu projeto de mentoring, 
iniciado em 2004. 

Sob o ponto de vista do pro
fessor que recebe o "amparo" des
ses profissionais, a ajuda é pratica
mente um bálsamo. O professor de 
Matemática Edward Garcia Junior, 
de Pasadena, ensinou Álgebra pe
la primeira vez em 2011, para alu
nos do ensino médio. Ele afirma que, 
sem a orientação de seus mentores, se
ria um profissional menos preparado. 
"Minha mentora é como se fosse uma 
linha de raciocínio dentro da sala de 
aula. Aprendi a organizar alunos de 
forma mais efetiva para ensinar deter
minado assunto. Se o jeito que ensino 
não é legal, ela me fala e me indica o 
melhor caminho. Se não fosse por ela, 
seria um professor menos qualificado 
e, consequentemente, mais inseguro", 
afirma o docente, acrescentando que é 
difícil lidar com conflitos entre aluno-
-aluno e professor-aluno. "Por isso tu
do, considero minha mentora pratica
mente como um anjo." A ut
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 8, n. 91, p. 16-20, dez. 2012.




