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LIDERANÇA FEMININA E
MASCULINA: DIFERENÇAS

N ão há diferença! Liderança independe do sexo ou
da formação acadêmica. Depende da circunstância
e da forma de funcionamento do cérebro de cada
um. Ao nascermos, recebemos um "software

instalado de fábrica", que são nossos dons, que nos
acompanham até a morte.

CÉREBRO HUMANO

Marlane Miller, psicóloga da UCLA, escreveu o livro
Brainstyles - mude sua vida sem mudar quem você é -
publicado no Brasil pela Educator, no qual se encontra
uma pesquisa científica fascinante, comprovada por
tomografia por emissão de pósitrons, mostrando como
o ser humano reage naturalmente a uma nova situação,
inusitada, sem paradigma anterior.

Sabe-se que o hemisfério esquerdo do cérebro tem
dominância lógica ou racional e o direito, a dominância
emocional. Estímulos recebidos por quaisquer canais

perceptivos são processados, inicialmente, por um dos
hemisférios e transmitido ao outro, e assim por diante,
em velocidades diferentes, determinando os comportamentos
das pessoas.

As conclusões conceituais foram praticamente
comprovadas e identificaram-se quatro estilos mentais
distintos com os seguintes dados estatísticos para uma
amostra de 1.235 pessoas: 42% deliberadores (60% homens e
40% mulheres), 36% conciliadores (58% mulheres e 42%
homens), 13% conhecedores (68% homens e 32% mulheres)
e 9% idealizadores (69% homens e 31% mulheres).

Os conciliadores têm mais habilidades em lidar com
pessoas. Por terem predominância do hemisfério direito,
tendem a usar mais facilmente sua intuição e sentimentos e,
como resultado, são mais conceituais, holísticos e espirituais
em suas decisões e julgamentos. São especialmente bons para
"ler as pessoas" e para sentir a dinâmica não-verbalizada de
grupo. Eles se sentem, então, confortáveis ao trabalhar com
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pessoas e encorajar outros a traba-
lharem em colaboração, o que é
essencial nas escolas.

Este não é o único fator para
determinar a competência de líderes na
área educacional. Lidar com saberes -
saber, fazer e agir - ou ainda o CHÁ do
profissional - conhecimento, habilidade
e atitude -, faz a grande diferença do
líder em quaisquer situações. Mesmo
nos constantes debates do constru-
tivismo, o "conteudismo" do líder femi-
nino ou masculino, com o processo de
raciocínio de seu estilo próprio, deverá
mesclar a liderança racional com a
emocional. Não existe mais a orientação
de que "homem não chora" e obser-
vamos "mulheres de ferro" que raciona-
lizam tudo.

EDIFICAÇÃO DE LÍDERES
Um líder pode ser edificado durante sua
trajetória de vida, acumulando expe-
riências e sabedorias. Todo o ser
humano tem potencial de liderança
latente, comparável ao potencial
atlético, o qual precisa ser desenvolvido,
cultivado e exteriorizado.

A maioria das pessoas precisa de
orientação desde o nascimento. Mesmo
os que nascem com talentos especiais,
desenvolvem seu caráter, moldam suas
personalidades, aprimoram suas
habilidades e elevam suas competências
em diversos estágios: no seio da família,
nas escolas, igrejas, comunidades e no
trabalho. Em todos esses, há sempre a
figura de líderes que polarizam as idéias
e arregimentam massas, extraindo
enorme energia do grupo.

Os valores, as crenças, os padrões
comportamentais, a busca do conhe-
cimento e as conquistas, transmitidos
coletivamente, caracterizam a cultura
de um grupo, ampliando-se para a
sociedade. Nem sempre é evidente, mas
a influência deles é permanente. No
ensino, esse aspecto é essencial.

Os pais, professores, amigos e chefes
precisam exercer o papel de líderes a
todo instante. Quando uma liderança
enfraquece, os liderados ficam
desnorteados, até que apareça um outro
líder, o qual coloca nova ordem às
coisas, às vezes até em direção oposta,
criando nova força de massa.

LIDERANÇA NO ENSINO
Nas instituições de ensino precisamos
de líderes fortes, íntegros, com valores,
idéias e coragem, capazes de influenciar
positivamente e com persistência
aqueles que não possuem a visão clara
para ver as mudanças e construir um
futuro melhor. O maior cuidado está na
seleção dessas pessoas, para evitar que
os fanáticos, mentirosos, falsos,
corruptos e de mau caráter sejam
promovidos ou eleitos. Um líder tem de
ser absolutamente íntegro, não importa
ser mulher ou homem.

"Hoje, procuram-se
líderes, homens e

mulheres, capazes de
ampliar a competência

das pessoas"

FUNCIONALIDADE DO LÍDER
NO ENSINO
O líder-professor funciona como
catalisador e promotor da felicidade.
Ele estabelece a harmonia da or-
questra, como um maestro, o
estímulo para a vitória, como um
coach, a educação para o futuro, como
um mentor, a disciplina confiante,
como um pai, e a produtividade
elevada, como um conselheiro.

Automotivado permanente, está
sempre preparado para estimular sua
gente, mesmo nos momentos mais
difíceis. Enfrenta a realidade como ela
é, não como foi ou gostaria que fosse.

Seus atos e posturas são dirigidos
por um conjunto de crenças e valores
básicos que o tornam um ser admirado
e enaltecido, sem arrogância nem
prepotência. Atualmente, esta é a maior
competência exigida de um líder
educacional - um grande desafio -
quando a "anomia" instalou-se na
sociedade. Anomia foi o termo cunhado
pelo filósofo francês Émile Durkheim
em 1893, após a Revolução Industrial,
para caracterizar a falta de normas e
valores distintos que guiam as
aspirações individuais e os compor-
tamentos grupais.

Todos os líderes têm oportuni-
dades, mas serão escolhidos apenas
aqueles que se engajarem na cons-
trução de um mundo melhor, os que
se comprometerem com os valores
comuns e tiverem a audácia de liderar
para o engrandecimento de todos que
o cercam.

Essa audácia é alimentada pela
confiança em si mesmo, pela coragem
de assumir riscos, de errar e corrigir, de
criticar e aceitar críticas com
naturalidade, de ter medo sem padecer
de ansiedade, de amar e ser amado, de
ser sincero, de enfrentar a realidade, de
manter suas metas mesmo diante de
fracassos, de pedir ajuda, de rir e chorar,
mas manter sempre seu alto astral e
extravasar seu interior por meio do
sorriso.

DISPONIBILIDADE E PROCURA
DO LÍDER
No ensino, ser líder é dispor de uma
força maior, exclusivamente sob seu
controle, que potencializa ao extremo
as forças ou não-forças de um
indivíduo: a vontade. O mais talentoso
líder fica inerte se não tiver vontade de
usar seu potencial. Um menos talentoso
pode superar, em muito, a si mesmo e
aos demais com o exercício da vontade.

Hoje, procuram-se líderes, homens
e mulheres, capazes de ampliar a
competência das pessoas, pelo ensino,
pelo exemplo, pela orientação positiva
de tornar a nação brasileira competitiva
para enfrentar a globalização e sair do
subdesenvolvimento, com brios ele-
vados.

É fundamental a reconstrução do
compromisso e do desempenho dos
educandos.

Eu ainda acredito nos líderes
educacionais, homens e mulheres, para
ver o Brasil crescer. Competência há de
sobra; talvez, só falte um pouco mais
de vontade. G

PARA ASSINAR www.gestaoeducacional.com.br fevereiro 2007 GESTÃO Educacional' 31

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, p. 30-31, fev. 2007.




