
Dez em dez dirigentes escolares certamente apontarão seus professores e 

funcionários como o elemento decisivo para o sucesso da instituição. Mas, no dia-

a-dia, muitos agem como se isso não fosse bem assim. Exemplo: quando a 

situação financeira aperta, o primeiro item do orçamento sacrificado costuma ser 

o do programa de desenvolvimento do pessoal. 

As 17 lições aprendidas deste SuperTexto tocam nesta questão: o que os 

dirigentes escolares precisam realmente fazer, na vida real, para pôr o foco 

efetivamente no seu pessoal, em vez de apenas falar disso.

Todo o Foco É Pouco

Não há qualquer registro de uma escola de alto desempenho que não invista, 

generosamente, no desenvolvimento, satisfação e bem-estar de seus professores 

e funcionários. Isto é, que não coloque um foco intenso no seu pessoal.

O foco no pessoal consiste na criação e manutenção de um ambiente de trabalho 

favorável ao alto desempenho dos professores e funcionários, com idêntica 

repercussão na aprendizagem dos alunos. Para esse ambiente programado para o 

sucesso, a qualidade do apoio prestado aos professores e funcionários é peça 

chave.

Os dirigentes das escolas com foco nos professores e funcionários não acham que 

estão fazendo mais do que a obrigação — já que, genuinamente, têm os 

professores e funcionários como o maior “patrimônio” da instituição.  A lógica 

desses dirigentes é simples: o foco que os professores receberem deles, eles 

replicarão, na linha de frente, com os alunos. Por essa lógica, todos ganham. 

O foco tem de ser redobrado nos professores e funcionários, pois é essencialmente 

na interação deles com as demais partes interessadas que a organização cumpre 

sua missão. Afinal, escola é uma abstração, que se materializa na hora em que os 

alunos trabalham com um professor, um pai é atendido, um professor participa de 

um conselho de classe, etc. A maior ou menor qualidade dessas relações é que 

configura o maior ou menor sucesso da aprendizagem e dos demais serviços da 

escola. Pense, por exemplo, no que acontece quando as interações dos 

professores com (1) alunos, (2) colegas do próximo ciclo/série, (3) colegas de 

outros setores/disciplinas, (3) pais, e (4) liderança da escola, estão bem
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 calibradas. O resultado é um melhor desempenho dos alunos.

O ambiente (mais do que apenas as condições) de trabalho e o apoio prestado ao 

pessoal fazem toda a diferença na qualificação das interações acima. A qualidade 

dessas interações não é coisa de amadores. Nem pré-existem, automaticamente, 

porque os professores fizeram licenciatura: essas coisas não vêm com o diploma. 

Só o foco certo que os dirigentes escolares colocarem nos seus professores e 

funcionários vai criar um “time de vencedores” e não apenas um “quadro de 

pessoal”. 

Crie Relações de Respeito, Apoio e Confiança Mutuamente 

Compartilhados

Interações intensivas e fortes como as que acontecem numa escola dependem de 

grandes doses de confiança, para surtirem o efeito desejado do alto desempenho. 

Confiança é algo que desenvolvemos em nós mesmos (= autoconfiança) e que 

colocamos no outro. 

Confiar no outro é ter uma crença de que ele não vai nos faltar — ética, afetiva ou 

profissionalmente. O êxito de um simples trabalho de um time interfuncional 

depende de todos os integrantes confiarem na sinceridade, honestidade, lealdade, 

aplicação, competência profissional uns dos outros. Quando você entra num time, 

você passa a depender do outro. Se não houver confiança, também não vai 

acontecer nada de muito importante.

Sem confiança lastreando as relações internas da escola, o que esperar do 

relacionamento professor-aluno, na sala de aula? Dificilmente, uma interação de 

confiança. Resultado? Os alunos, num ambiente assim carente de confiança, 

provavelmente não se comprometerão, de forma significativa, com sua 

aprendizagem.

Como se chega à confiança? De várias maneiras, mas há dois pré-requisitos para 

se chegar lá: respeito e apoio. Não existe confiança onde faltam o respeito pelo 

outro e uma relação de apoio. Respeito, apoio e confiança  —  nessa ordem  —  

formam uma via de mão dupla, já que aqui a reciprocidade é essencial.

1ª lição: Desenvolva relações de respeito, apoio e confiança recíprocos. Isso é 

bom em si mesmo, já que o clima de trabalho melhora muito, e é ótimo para o alto 

desempenho dos alunos.
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Vejamos como a reciprocidade se dá na prática. Respeito, por exemplo, é a Equipe 

de Liderança da Secretaria de Educação tratar seus funcionários como “adultos”, 

como pessoas responsáveis. Para tanto, a direção pode abolir o ponto, ou 

“flexibilizar” o horário de entrada e saída do pessoal. Mas isso só vai dar certo se, 

em reciprocidade, os funcionários, respeitando seus colegas e o público externo, 

só usarem essa prerrogativa em casos excepcionais. O abuso, nesse caso, já é 

falta de respeito.

O apoio é essencial à confiança. Você não confia em alguém com quem não pode 

contar. As parcerias internas são excelentes formas de se promover a cultura do 

apoio: professores e funcionários atuando em times de metas (metas da escola, 

não deles, individualmente), a direção promovendo programas de educação & 

treinamento para o pessoal, os pais apoiando a aprendizagem dos filhos.

2ª lição: Desenvolva, sistematize e promova o trabalho cooperativo. Faça isso no 

nível da escola e na sala de aula. O trabalho cooperativo, além de sua força 

intrínseca, promove a confiança entre as pessoas.

Quando a confiança prevalece, o desempenho melhora. Basta contabilizar a 

contribuição dos times e grupos de trabalho na renovação da escola, e o forte 

impacto das práticas de aprendizagem cooperativa entre alunos na sua 

aprendizagem.

O relacionamento de confiança alavanca alguns dos valores mais importantes para 

o sucesso de uma organização escolar: a ética nas relações, o trabalho 

cooperativo, a valorização das pessoas, e o melhoramento contínuo.

3ª lição: Não apenas delegue: empodere. Um fator de satisfação dos professores 

e funcionários — como, de resto, de qualquer pessoa numa situação de trabalho — 

é sentir que têm autonomia de ação. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente 

em que os dirigentes fazem micro-gestão, controlam tudo. O foco certo nos 

professores e funcionários requer que os dirigentes da escola preparem seu 

pessoal para assumir responsabilidade e usar autoridade ao lidar com situações 

ambíguas, que exigem tomada de decisão na hora.

Delegar não é a melhor forma de mostrar confiança no pessoal e de ajudá-los a 

crescer e se revelar. A delegação geralmente implica a transferência de 

responsabilidade, mas não da autoridade. . O empoderamento das pessoas é o 

ideal, pois alia o repasse da responsabilidade ao da autoridade correspondente.
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4ª lição: Envolva os professores e funcionários no melhoramento de seus 

processos de trabalho. Outra forma de se criar um ambiente de trabalho 

estimulante para professores e funcionários é incluí-los no melhoramento de suas 

condições e processos de trabalho. As pessoas se sentem, justificadamente, 

valorizadas quando podem intervir para alterar variáveis que impactam sua forma 

de trabalhar. Isso é bom para professores e funcionários e ótimo para a escola, que 

vê acontecer ciclos importantes de melhoramento promovidos por pessoas 

verdadeiramente comprometidas com as mudanças.  

Reconheça as Pessoas. Mas Faça Isso Direito

Uma forma de valorizar as pessoas é reconhecer suas contribuições superlativas.  

As pessoas parecem brilhar quando sua atuação excepcional é percebida e 

distinguida. E parecem murchar, quando o reconhecimento não vem. 

As pessoas não esperam o reconhecimento pelo trabalho comum, mesmo o bem 

realizado. Esperam, no entanto, ser reconhecidas por algo incomum que tenham 

feito.

Quando reconhecer, seja específico sobre o que está reconhecendo. As pessoas 

não querem ser reconhecidas “em geral”, pelo conjunto da obra. Se uma 

professora desenvolveu um método eficaz para leitura de jornais, não a reconheça 

como uma ótima professora, mas como uma profissional que deu uma 

contribuição importante em leitura. Lembre-se: o bom reconhecimento — como o 

bom elogio — não deve ser genérico: a pessoa quer saber o que ela fez que foi 

notado.

O reconhecimento público por uma contribuição superior específica, além de fazer 

bem à pessoa distinguida, é ótimo para o desenvolvimento organizacional como 

um todo. Quando um professor é reconhecido por uma atuação excepcional, o 

holofote vai não só para sua pessoa (o que, para ele, é bom), mas ainda  ressalta a 

ação ou atitude específica que deu origem ao reconhecimento. Esse destaque na 

contribuição reconhecida fica como um bom exemplo para todos, tornando-se  um 

grande combustível do melhoramento organizacional. Se as coisas já melhoram 

um pouco só por estarem sendo observadas e medidas, imagine o potencial de 

impacto quando, junto da observação, vem o reconhecimento. 

5ª lição: Reconheça ou recompense as coisas certas e elas voltarão a acontecer. 

Um aspecto indesejável dessa afirmativa é: reconheça ou recompense as coisas
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 erradas, e elas passarão por certas.

Para você tirar o máximo de  proveito do efeito do reconhecimento, não basta 

“estar atento”, e, “na medida do possível”, reconhecer as contribuições 

exemplares. As três lições aprendidas seguintes vão ajudá-lo a fazer da 

sistemática de reconhecimento de sua organização uma forma eficaz de pôr foco 

no seu pessoal.

6ª lição: Desenvolva um sistema de reconhecimento e recompensa. Não dá para 

tratar desse importante componente de valorização do pessoal com ações 

episódicas. Agir assistematicamente, nessa questão, pode ter efeitos colaterais 

indesejáveis: desconfiança, ressentimentos, insegurança, frustração.

7ª lição: Alinhe explicitamente o sistema de reconhecimento/recompensa às 

metas da organização. Deixe claro para qual meta da organização a pessoa sendo 

reconhecida deu uma contribuição significativa. Fazendo isso, você estará 

sinalizando, para toda a organização, que essa ou aquela meta é muito 

importante. 

8ª lição: Reconheça pública e pessoalmente. Não reconheça pelo correio, ou na 

privacidade da sua sala de trabalho. Inclua, no seu sistema de 

reconhecimento/recompensa, uma solenidade pública para homenagear os 

destaques da organização. E, nessas ocasiões, você, como líder, esteja presente 

comandando a cerimônia. Essa não é hora de mandar representantes: reconhecer 

as pessoas é uma daquelas poucas tarefas indelegáveis da liderança. Se você, de 

todo, não puder estar presente para entregar uma placa a um professor ou 

funcionário, marque outra data. 

Para muitas organizações, recompensar é mais complicado do que reconhecer. 

Seus líderes alegam não terem a autoridade para conceder recompensas 

financeiras (bônus, política de premiação, etc.). Duas observações cabem aqui: 

(1) os líderes que podem recompensar — mas não o fazem  —  devem criar o 

ânimo suficiente para implantar uma sistemática de recompensa, com critérios 

conhecidos e consistentes; (2) os líderes que não podem recompensar, em vez de 

apenas aceitar o fato, devem insistir, e encontrar maneiras criativas de 

recompensar o mérito.

5www.fundacaopitagoras.com.br



 Desenvolva o Potencial das Pessoas

Na escala de necessidades desenvolvida por Maslow, a auto-realização aparece 

como a principal aspiração do ser humano, depois que outras necessidades 

básicas estão atendidas. As pessoas querem ser tudo o que puderem ser. Ser 

apenas medíocre não é uma expectativa do ser humano.

O desenvolvimento profissional e pessoal possibilitado no local de trabalho é um 

elemento importantíssimo do apoio dado aos professores e funcionários. As 

pessoas brilham quando falam do investimento que a organização faz no seu 

crescimento profissional. 

O desenvolvimento profissional é uma das grandes unanimidades da gestão: é 

uma forte expectativa dos professores e funcionários, e uma grande necessidade 

das organizações.

Pois é exatamente nesse aspecto que há mais equívocos. Muitos programas de 

educação e treinamento conhecem um ou mais dos seguintes desacertos: (1) são 

compactados nas férias dos professores, e não quando estes precisam do 

treinamento; (2) são de “tamanho único”, idênticos para todos, mesmo quando há 

necessidades diferentes de treinamento para diferentes grupos de profissionais; 

(3) são montados sem consulta aos interessados, que são surpreendidos com um 

programa pré-definido; (4) são invariavelmente formatados como cursos 

presenciais; (5) raramente impactam significativamente o trabalho do professor 

na sala de aula. As seguintes lições aprendidas podem neutralizar alguns desses 

desacertos.

9ª lição: Alinhe as ofertas de educação & treinamento com as metas da 

organização. É para atingir essas metas que as pessoas são educadas & treinadas. 

Se não for para isso, o investimento poderia ser desviado para outra coisa mais 

útil, como a festa de formatura, por exemplo.

10ª lição: Treine & eduque na hora certa. O melhor treinamento é aquele que vou 

usar em seguida. Por que aprender, hoje, a dirigir, se não tenho carro, nem 

perspectivas de vir a dirigir qualquer veículo no curto prazo? Se investir nisso 

agora, quando vier a precisar da habilidade, talvez tenha de reaprender ou 

praticar novamente. 

11ª lição: Sintonize as ofertas de educação & treinamento com necessidades 
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específicas de grupos de pessoas. Você só deve colocar todo mundo junto numa 

mesma sala, para aprender a mesma coisa, se todos estiverem no mesmo nível. 

No entanto, se houver discrepâncias acentuadas nos níveis de competência dos 

participantes, colocá-los todos juntos — mesmo quando alguns não têm motivo de 

estarem lá — é um desperdício. Alguns dirigentes alegam que o motivo de juntar 

todo mundo é para conter os custos. E é só isso mesmo que conseguem: baratear 

uma atividade ineficaz. 

12ª lição: Inclua os interessados no planejamento das ofertas de educação & 

treinamento. Capte as necessidades e expectativas dos professores e funcionários 

com o esforço de educação & treinamento da escola, valide-as, incorpore o que 

fizer sentido. Ninguém melhor do que eles para dar essas contribuições — além de 

aumentar a identificação dos professores e funcionários com o programa.  

13ª lição: Flexibilize as modalidades de educação & treinamento. Quem disse que 

a única — ou a melhor — forma de educar & treinar é dando um curso? Nem tudo o 

que precisa ser aprendido tem de ser num curso. Planeje o treinamento, para 

centrar no pessoal uma parcela significativa da aprendizagem. Por exemplo: use 

manuais passo-a-passo; favoreça os grupos de estudo cooperativos; fatie o 

conteúdo, mesclando a aprendizagem de pequenos blocos com a aplicação na sala 

de aula; incentive o relato das práticas; incentive o treinamento-em-serviço. 

14ª lição: Avalie a eficácia da educação & treinamento pelo seu impacto no 

trabalho das pessoas. Tudo bem em sondar a clareza dos materiais, ou o bom 

humor do facilitador. A prova do bolo, no entanto, é verificar se os resultados 

melhoraram e se é possível rastrear parte desse sucesso às ofertas de educação & 

treinamento.

15ª lição: Considere as ofertas de educação & treinamento parte integrante do 

sistema. O desenvolvimento do pessoal não pode ser algo externo ao sistema. 

Quando isso acontece, a educação & treinamento (1) é a primeira vítima dos 

cortes orçamentários, (2) é fogo de palha: de vez em quando, faz-se alguma 

coisa, depois é o vácuo, (3) é uma “inspiração tardia”, algo de que a liderança se 

“lembra” no meio do ano, quando a agenda do pessoal já está sobrecarregada.

Seu Pessoal Está Satisfeito? Como É Que Você Sabe?

O foco certo nos professores e funcionários só tem sucesso se os dirigentes 

escolares criarem e usarem processos sistemáticos e regulares de captura das 
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vozes de seu pessoal: suas expectativas, necessidades, reclamações, pedidos de 

ajuda, etc.

16ª lição: Capte as expectativas e necessidades do seu pessoal, mas valide-as 

antes de agir. Tentar fazer tudo para todos é o caminho do caos, não do sucesso. 

Não é qualquer coisa que deve ser aceita só porque “apareceu na pesquisa”. 

Escola, afinal de contas, não é clube campestre, nem o que se faz lá é lazer.

17ª lição: Se você não vai agir, não sonde. Antes de abrir canais de escuta, 

certifique-se de sua determinação de agir para alterar situações e atender pleitos 

das pessoas. Tudo o de que você precisa para envenenar um ambiente de trabalho 

é gerar falsas expectativas de que as coisas vão melhorar. Não seja um mercador 

de ilusões. 

É certo, ainda, que nem tudo vai ser validado, mas as pessoas merecem ficar 

sabendo por que seus pedidos não podem ser atendidos. É uma questão de 

respeito. E respeito, seguido de apoio e confiança, é a base do foco nos 

professores e funcionários.

Texto originalmente publicado na Revista Linha Direta – Educação por 

Escrito
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