
grande competitividade do
mercado exige o desenvolvi-
mento de competências, a

\ utilização das mais atuais
ferramentas de gestão e a aplicação de
novos conceitos e estratégias de qualidade.

A profissionalização do ambiente
administrativo, nas instituições de en-
sino, vem suscitando mudanças de
posturas e atitudes por parte dos gestores
educacionais, principalmente, no que se
refere à difícil questão de relacionamento
entre o acadêmico e o administrativo.
Neste cenário, o item liderança reveste-
se de especial importância para o sucesso
da escola.

Mas o que diferencia o líder educa-
cional dos demais? A habilidade de tran-
sitar entre dois pólos, o empresarial e o
acadêmico - muitas vezes antagônicos -
e fazer a aproximação entre estes, repre-
senta uma das diferenças. Definir estraté-
gias coerentes com a realidade de cada
"produto" das organizações educacio-
nais, ter conhecimentos em mercados
extremamente competitivos e vivência
em realidades tão complexas, também
são características importantes de uma
gestão competente.

Avaliações e análises realizadas a
partir de dados levantados pelo INEP/
MEC mostram que a qualidade do en-

sino é uma conseqüência do desem-
penho da gestão na escola. Os dados
mais recentes do Censo Escolar indicam
que no Brasil a realidade da gestão
escolar é bastante diversa quanto à
formação dos gestores. Do total de
dirigentes escolares, 29,32% possuem
apenas formação em nível médio,
sobretudo nos Estados das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O
percentual desses dirigentes com
formação em nível superior é de 69,79%,
enquanto apenas 22,96% possuem
curso de pós-graduação lato sensu /
especialização. Portanto, evidencia-se a
urgência de se dinamizar e se efetivar



programas, projetos e ações que alcan-
cem maior número possível de gestores
educacionais, tanto na formação inicial
quanto na formação continuada.

Para atender essa necessidade, o
Ministério da Educação, em parceria
com instituições e organismos interes-
sados na melhoria da educação brasilei-
ra, formatou o Programa Escola de Ges-
tores da Educação Básica, criado para
resgatar o papel efetivo da escola,
fazendo da gestão escolar um instru-
mento de apoio à atuação dos profes-
sores em sala de aula, de articulação
entre escola e comunidade, e contri-
buindo para a melhoria do padrão de
qualidade, eficiência e eqüidade do
ensino público.

Michael Termini - fundador e presi-
dente do The Consulting Alliance Group
(uma empresa reconhecida pelo PMI® -
Project Management Institute - como
fornecedora especializada na educação
de gerentes de projetos) e hoje professor
titular da cadeira de Gerenciamento de
Projetos do The Management Institute
da Robins School of Business da Uni-
versity of Richmond, afirma que a forma-
ção completa de um gestor faz muita
diferença, por isso estas iniciativas do
governo são extremamente válidas para
melhorar a qualidade da educação brasi-
leira. Ele acredita que o reflexo de uma
gestão deficiente não afeta apenas a
instituição (perda da eficiência que afeta
diretamente a gestão de pessoas, proces-
sos, finanças...), mas, da mesma forma,
os alunos. "Quem perde com uma má
administração da escola também são os
estudantes, que saem mal preparados
para o mundo dos negócios e descobrem
que a maioria dos ambientes empresarias
não é nada parecido com aquilo que

viram no meio acadêmico. Sua frustração
vem rapidamente quando o sucesso não
é imediatamente conquistado", afirma
Termini.

Segundo o especialista, este cenário
abriu oportunidades para os gestores
educacionais que baseiam suas estra-
tégias nas realidades do mundo dos
negócios. "A maioria dos gestores e admi-
nistradores de instituições de ensino não
enxergam a empresa como um negócio,
pelo simples fato de não conseguirem
identificar seus clientes. Mas quem são
seus clientes? Certamente os estudantes
que esperam uma formação que os
permita competir no mundo dinâmico
de hoje. Além dos seus pais, que esperam
que suas 'crianças' recebam uma
formação de qualidade pelo investimento
financeiro que fizeram durante anos.
Mas os professores e a administração das
instituições de ensino não reconhecem
um cliente igualmente importante: o
mercado", enfatiza.

Para ele, este caminho já começa a
ser trilhado. "Algumas instituições de
ensino reconheceram a importância do
alinhamento e do contrapeso dentro de
sua equipe de gestão que vem de uma
mistura de educadores profissionais e de
profissionais do mercado. Com este com-
ponente no sistema educacional, os estu-
dantes são introduzidos à teoria e à
aplicação prática. São, dessa forma, me-
lhores preparados em todas as etapas do
mundo empresarial e para os desafios que
enfrentarão em suas carreiras", finaliza.

TEMPO DE MUDANÇA
O cenário encontrado por muitos líderes
educacionais exige mudanças rápidas e
resultados garantidos.

Especialistas garantem que para se
implementar um sistema de gestão de su-
cesso, é essencial que a direção encare a
mudança como uma via de mão dupla,
ou seja, a gerência deve ser participativa
em todos os aspectos. A prioridade é a ins -
tituição, o investimento é no atendimento
das necessidades dos clientes e a conse-
qüência é rentabilidade no médio e longo
prazo para os acionistas, no caso de escola
particular. Essa estratégia não difere muito
para instituições públicas ou sem fins lu-
crativos. A conseqüência é o crescimento
e perpetuação do próprio estabelecimento.

Na opinião de Michael Termini, em
muitas instituições educacionais de hoje
os dois desafios enfrentados pelos líderes
são: a estabilidade e a cultura. "Uma vez
que um professor conseguiu estabilidade
dentro da escola torna-se protegido pelo
sistema. O segundo desafio, a cultura, se
ajusta dentro das instituições, uma vez
que a estabilidade conseguida traz
liberdade para que os docentes possam
resistir, abertamente, para toda a
iniciativa gerencial, porque trabalhando
juntos, têm o poder de vetar os desejos
de seus líderes. Esta combinação cria um
ambiente organizacional, em que as
práticas de gerência normais simples-
mente não irão funcionar", avalia
Termini.

O professor afirma que a mudança
não pode ser ditada, nem forçada, e que
o sucesso neste ambiente depende da
aplicação de técnicas estratégicas de
liderança. "Os trabalhadores não podem
ser controlados e, sim, conduzidos. É
necessária uma aproximação da gerência
administrativa com o meio acadêmico e
o marketing interno pode ser utilizado
como ferramenta fundamental para que
se construa uma rede de sustentação para
as iniciativas gerenciais. A gerência deve
ser participativa em todos os aspectos,
não somente naqueles que atendam
aos interesses da direção" diz. Segundo
ele, a mudança é dirigida pela neces-
sidade. "Quando a liderança muda, as
organizações se tornam mais abertas
às aproximações, às idéias e aos desa-
fios novos. Quando as organizações se
tornam complacentes, tornam-se
estagnadas. Pensar velho conduz à
falha."

NOVO SISTEMA DE GESTÃO
De acordo com Harry Bury, Ph.D. da
Baldwin-Wallace College, universidade
norte-americana, um novo sistema de
gestão está surgindo. Futuramente, as
empresas (incluindo as instituições de
ensino) serão democráticas e não mais
hierárquicas. "Muitas empresas agem
como se seus funcionários não
soubessem ou não fossem capazes de
pensar. A tendência é que todos os
colaboradores participem das decisões
e das discussões internas", comenta
Bury.
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Warren Bennis, presidente e fundador do Instituto de Liderança da Southern Califórnia University,
desenvolveu uma pesquisa com 90 líderes reconhecidos da iniciativa privada, a maioria da lista Fortune
500, em que detectou que bons líderes transferem poderes, responsabilidade e autonomia a seus
subordinados, aumentando a motivação sem precisar instituir um sistema de prêmios e castigos.

Para que esse novo sistema seja im-
plantado, o professor explica que é ne-
cessário partir de quatro premissas bási-
cas. Ao seguir esses passos, todas as
organizações funcionariam melhor e os
resultados seriam obtidos com muito
mais facilidade.

De acordo com o consultor, o pri-
meiro item a ser seguido é a troca de
idéias para que, assim, o processo de
descobefaa da verdade seja aprimorado.
"Ninguém sabe a verdade absoluta e
ninguém tem a certeza de nada", co-
mentou. Bury explica que o que temos
são opiniões e percepções.

Como segunda premissa, destacou
um grande erro das organizações - a
mentalidade de problema, ou seja, a
idéia de que o importante é consertar o
que está errado nas escolas. De acordo
com o professor, é dada muita ênfase
para aquilo que as pessoas fazem de
errado e nenhum valor para aquilo que
é feito corretamente. Afirma que as
organizações devem adotar uma nova
visão - a de que as empresas devem ser
abraçadas e que as qualidades devem
ser aprimoradas. "O objetivo é melhorar
o que está funcionando", comenta.

Como terceira premissa, Bury de-
fende o fim da competição. Para ele, é
necessária a compreensão das pessoas de
que todos formam um único mundo, que
ninguém nasce separado e isolado.
"Todos estão interligados. O que é bom
para mim, tem que ser bom para você. E

preciso trabalhar em equipe e sem
competitividade. A única competição que
deve existir é com você mesmo, querendo
aperfeiçoar seu próprio trabalho", co-
menta. Para a quarta e última premissa,
assegura que as intenções são relativas.
"Tudo o que você faz é pensan-do que
está fazendo algo de bom. Não existem
pessoas ruins."

OS 5 REQUISITOS PARA O SUCESSO
Para Bury, há 5 requisitos básicos - "five
ways" - a fim de obter um melhor rela-
cionamento e uma maior produtividade
nas escolas.

1 Credibilidade do líder. Desta forma,
os funcionários se sentem mais
seguros e acabam produzindo mais e
melhor. Eles também passam a
perceber que seu chefe não os deixará
na mão, pelo simples fato de manter
promessas, ser exemplar e cumprir o
que afirma.

2 Competência, eficiência e exemplo.
É muito mais difícil confiar em chefes
incompetentes. As habilidades e
capacitações precisam estar evidentes
para que o trabalho do seu funcionário
renda mais.

3 Honestidade - tanto pessoal
quanto profissional e empresarial-
mente. Funcionários têm maior
dificuldade em acreditar nas empresas
e nos empresários quando sabem que
estes estão enganando o consumidor.

4 Troca de idéias. Repartir a informação
e perguntar sempre é o canal de apri-
moramento da verdade. Promover en-
contros e reuniões com a participação
de todos os colaboradores é uma boa
sugestão para manter um canal aberto
de diálogo e para que a situação da
empresa esteja sempre clara. Muitos
chefes parecem ser "intocáveis" e os
funcionários, geralmente, têm medo
até de entrar em sua sala para ques-
tionar ou sugerir algo. O melhor que
autoridades como essas têm a fazer é

ir ao encontro dos seus empregados,
visitar cada setor da empresa para
conversar e, principalmente, ouvir. Os
colaboradores também podem parti-
cipar de decisões, como forma de au-
mentar o respeito por eles e, assim,
motivar seu quadro funcional.

5 Promoção da valorização de todos
os talentos da empresa. As pessoas
acabam se tornando aquilo que nós
acreditamos que seja. Segundo Bury,
se rotularmos alguém como menos
talentoso ou competente, ele passará
a ser assim.
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, p. 18-20, jun. 2007.




