
LIDERANÇA
Por Cibele Gandolpho

DE PROFESSOR
A COORDENADOR
Como se preparar para assumir um cargo de liderança

a maioria das profissões hie-
rárquicas, é comum o profis-
sional se preparar durante a
carreira para assumir cargos

de liderança, seja gerência, diretoria,
coordenação ou presidência. Mas, na
educação, muitos professores vislum-
bram lecionar até a aposentaria e não
se preparam para assumir uma posi-
ção de líder, com habilidades em ges-
tão e coordenação. Quando a promo-
ção torna-se uma realidade, o que
fazer? Profissão Mestre foi atrás de al-
guns especialistas em liderança para
saber a resposta.

Para a consultora Janete Teixeira
Dias, psicóloga e coordenadora da área
de gestão de carreira da Faculdade de
Informática e Administração (Fiap) e
da Faculdade Módulo, o professor que
vai assumir um novo cargo tem de en-
xergar pais e alunos como clientes. "A
visão precisa estar focada na escola co-
mo uma empresa. Além disso, o do-
cente deve mostrar à atual direção in-
teresse e se informar sobre a gestão. O
item principal em qualquer liderança
é a credibilidade. Se o professor a tem,
ele será respeitado", afirma.

No entanto, nem todos os professo-
res estão preparados para assumir es-
ses cargos. "É comum as instituições
de ensino contratarem um executi-
vo do mercado para gerir uma escola
porque ele está apto a liderar qualquer
empresa. Já o professor só aprendeu a
liderar sua classe e não entende a es-
trutura de uma organização. Por isso,
é fundamental se aperfeiçoar antes de

assumir um cargo desse, fazendo cur-
sos de gestão e administração." Mas
Janete ressalta; o professor deve se re-
ciclar sem deixar de fazer com quali-
dade o que já estava habilitado, que é
lecionar. É preciso dar conta das du-
as coisas.

No mercado educacional, há três
tipos de perfis de profissional para li-
derança, segundo a consultora: o exe-
cutivo, o empreendedor e o especialis-
ta. O executivo já está craque em gerir
e não tem problemas quando precisa
dirigir uma escola ou faculdade. O em-
preendedor geralmente pensa na esco-
la como um negócio. Já o especialista
é o professor que virou diretor. Apesar
da desvantagem em termos de gestão
em relação aos demais perfis, ele tem
a vantagem de saber exatamente o que
os professores precisam dentro da sa-
la de aula e o que os alunos querem.
"É aqui que ele ganha a credibilidade",
diz Janete.

A opinião do coach (técnico) de
executivos Silvio Celestino é a mesma:
a maior dificuldade do professor na
hora de assumir um cargo de lideran-
ça é entender que a escola é uma em-
presa. "Ela 'vende' conhecimento e o
professor precisa desenvolver atitudes
que vão além dos compromissos didá-
ticos. Para desenvolver essa competên-
cia - primeiro ponto da escalada - é
preciso identificar todos os fatores da
instituição c como eles podem intera-
gir com os alunos, meio ambiente, go-
verno e tudo o que diz respeito à ges-
tão", diz.

O segundo ponto para se sair
bem nos altos cargos, na opinião de
Celestino, é saber lidar com a hierar-
quia, e para isso dá um bom exem-
plo. "Professor parece piloto de avião.
Dentro da sala de aula, só ele manda,
é soberano, assim como o comandan-
te que, dentro da cabine, dá as ordens
sozinho. E esse é o principal proble-
ma quando ele vai para a coordena-
ção sem mudar seus conceitos. Passa a
ser mandado e terá de cumprir ordens
da direção geral e até dos donos da es-
cola. Muitas vezes, ele não vai concor-
dar com várias situações, mas é preci-
so relevar para não bater de frente com
quem realmente manda." A saída, de
acordo com o coach, é analisar e ofere-
cer sugestões para solucionar os pro-
blemas da melhor forma possível, para
ambos os lados e em conjunto.

O terceiro fator na transição de
cargo é aprender a lidar com a gestão
de pessoas. "O ambiente do professor
é debater com os alunos, que sempre
têm um ponto de vista diferente devi-
do à diferença de idade. Muitas vezes,
são até crianças. Quando ele chega à
coordenação passa a debater com adul-
tos de igual para igual e se não estiver
preparado para lidar com isso, não será
bem-sucedido", destaca Celestino.

O consultor não aconselha aos pro-
fessores aprender a liderar na prática.
"É um erro, pois essa é uma habilidade
que ele nunca teve c isso só se apren-
de estudando." Workshops, palestras,
cursos de coach e liderança são as me-
lhores opções. "O coach executivo tem
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