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Escolas do mundo todo começam a criar programas para
desenvolver líderes entre seus próprios professores, garantindo
uma administração ainda melhor para o futuro

Amaior parte das escolas
espera que profissionais
talentosos surjam sem-
pre que é aberta a va-

ga da diretoria. Entretanto, algu-
mas estão tomando a dianteira,
agindo de forma mais ativa na
identificação e suporte de futu-
ros gestores, entre o próprio cor-
po docente, desde o começo de
suas carreiras.

Este método mais sistemático de desenvol-
vimento de lideranças, conhecido como "pla-
no de sucessão", já é comum em vários tipos
de empresa e nas Forças Armadas. Agora, uma
combinação de fatores está fazendo também
com que as escolas, em todo o mundo, adotem
a prática. "Está ocorrendo uma verdadeira re-
volução na profissão de educador, tanto em re-
lação a professores como gestores. Uma gera-
ção está saindo e ainda não há outra pronta
para assumir", considera Andrew Hargreaves,
professor de educação na Universidade de
Boston e co-autor do livro Liderança Sustentável:
Desenvolvendo Gestores da Aprendizagem, lançado
no Brasil pela editora Artmed.

O constante crescimento das atribuições e
responsabilidades dos diretores e as mudanças
nas expectativas de trabalho entre as gerações
mais jovens significam que há cada vez menos
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pessoas prontas ou com desejo de
ocupar cargos de liderança.

Fazer um planejamento de su-
cessão "é essencial para aumen-
tar o número de possíveis candida-
tos à liderança da escola e melhorar
a qualidade desses futuros líderes",
argumentou a Organização pa-
ra a Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (OECD) em um re-
latório lançado recentemente, com-
parando as políticas e práticas de li-
derança educacional em 22 países.
"É uma forma de neutralizar a fal-
ta de diretores e de garantir que ha-
ja um banco de profissionais qualifi-
cados para escolher, quando o líder
deixa seu cargo".

O estudo, chamado "Melhorando
as lideranças escolares", descobriu
ainda que "não está sendo dada
atenção suficiente para a identifica-
ção e estímulo de líderes potenciais
na maioria dos países".

Nos Estados Unidos, várias esco-
las c organizações aderiram a pla-
nos de sucessão. As razões vão desde
o envelhecimento da força de traba-
lho até o crescimento na quantidade
de alunos nos distritos, passando pe-
la preocupação com a qualidade dos
candidatos às vagas de diretor.

"Escolas são organizações mui-
to complexas", considera Francês
McLaughlin, diretora da Fundação
Broad, que treina lideranças educa-
cionais. "Elas precisam tomar cui-
dado para não criar redundâncias
em suas lideranças, e planejar para
que a sucessão ocorra sempre de for-
ma natural. Esse planejamento é es-
sencial para que as culturas, valores
e a missão da instituição permane-
çam sempre os mesmos", enfatiza.

PRÊMIOS
Há cerca de cinco anos, o Estado
americano de Delaware percebeu
que mais da metade dos diretores e
assistentes estariam se aposentando
dali a cinco anos. Então, foi forma-
da uma força-tarefa para recrutar,
manter e melhorar as condições de
trabalho de potenciais novos líderes.
Uma das recomendações foi desen-
volver um plano de sucessão.

Em colaboração com a com-
panhia Development Dimensions
International, que ajuda as maiores
empresas do mundo a identificar e
treinar talentos, o Estado desenvol-
veu um dia de treinamento e enco-
rajou as escolas a criarem seus pró-
prios planos de sucessão, oferecendo
prêmios de dez mil dólares. "No mo-
mento, temos 14 escolas com o pla-
nejamento organizado e formas de
identificar seus talentos internos",
informa Jackie O. Wilson, diretora
associada da Academia de Liderança
Escolar de Delaware.

"EM 2007, MAIS
DA METADE DOS

DIRETORES DE
ESCOLAS PÚBLICAS
DE TODO O MUNDO
TINHAM MAIS DE 50

ANOS, SEGUNDO
ESTUDO REALIZADO

PELA OECD"

Uma dessas escolas fica na cida-
de de Appoquinimink, que, preocu-
pada em gerar um volume constan-
te de novos líderes, criou o programa
"Aspirantes a Administrador" e en-
corajou todos os professores com mais
de três anos de experiência a partici-
par.

No primeiro ano, 31 professo-
res participaram das aulas notur-
nas aplicadas por administradores.
Daquele grupo, foram identificadas
18 pessoas com "alto potencial", que
participaram de mais um ano de es-
tudos, debates e trocas de idéias. Os
participantes também freqüenta-
ram audiências públicas e todas as
reuniões da escola.

"Tentamos envolvê-los em todo
o trabalho que é feito para oferecer
uma educação de qualidade", infor-
mou Marion E. Proffitt, superinten-
dente do programa. Cinco diretores e
seis assistentes já foram escolhidos.

"Eles são extremamente produtivos,
pois já conhecem todo o procedimen-
to", comenta Marion.

ACOMPANHAMENTO
No condado de Fairfax, na Virginia,
também foram fatores demográficos
que alertaram as autoridades. "Há
cerca de sete anos, descobrimos que
perderíamos 70% de nossos gestores
dali a cinco anos", conta Andrew M.
Cole, diretor de desenvolvimento de
liderança do condado.

Por isso, o distrito decidiu focar
sua atenção em constituir um ban-
co de futuros líderes, que estariam
prontos para assumir essas posições.
Com apoio financeiro da Wallace
Foundation, o distrito criou um pro-
grama interno que seleciona profes-
sores-líderes e os tira de sala de au-
la por um ano, colocando-os para
acompanhar um diretor. Até agora,
150 professores já realizaram o pro-
grama e 40 assumiram diretorias.

"Acho que todas as escolas deve-
riam ter programas como esse", con-
sidera Nardos E. King, que partici-
pou do treinamento e hoje é diretor
de uma escola primária com quase
dois mil alunos. "Olhando para trás,
vejo que a melhor forma de me pre-
parar para assumir esse trabalho foi
o acompanhamento. Tive um ano in-
teiro para observar, perguntar todo
tipo de coisa e adquirir muito conhe-
cimento."

Com a colaboração de universida-
des públicas e particulares, o conda-
do de Fairfax também desenvolveu
um curso de um ano para a certifi-
cação como gestor. Trinta e nove pro-
fessores já completaram e programa.
Todos tiveram excelentes resultados.

PRATA DA CASA
Desenvolver o talento de pessoas que
já conhecem o contexto e a cultura
local pode ser particularmente im-
portante para as escolas. Porém, não
basta somente escolher o melhor
professor e promovê-lo à diretoria.
Glenn J. Liebeck, diretor do progra-
ma de treinamento do Centro pa-
ra Excelência Escolar de Nova York,
afirma que isso nem sempre funcio-
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na: "muitas vezes, quando a experi-
ência não dá certo, a escola acaba per-
dendo, além do diretor, um excelente
professor".

Em 2006, o distrito escolar de Long
Beach, na Califórnia, enfrentou pro-
blemas para preencher as vagas para
diretor. Por isso, criou três programas
para aqueles que estavam aspirando
tornar-se líderes escolares: uma série
de três workshops para os professores
que queriam ser diretores; um curso
de cinco dias para os assistentes de di-
reção que queriam postos mais altos; e
um treinamento para os que já eram
considerados líderes e podiam aprimo-
rar sua prática.

"Houve uma grande mudança des-
de que começamos com esse projeto",
comentou Kristi A. Kahl, administra-
dora do programa de liderança. "Isso
é muito empolgante, pois consegui-
mos identificar verdadeiras estrelas.
Estamos encontrando pessoas que têm

muito potencial e trabalhando com
elas".

CRESCIMENTO
O número de alunos do condado de
Gwinnett, na Geórgia, aumentou
muito de 1983 para cá - de 36 mil pa-
ra 155 mil crianças. Esse crescimento
exigiu a abertura de novas escolas e,
conseqüentemente, a contratação rá-
pida de novos diretores.

"Analisamos os candidatos às va-
gas, onde e como eles tinham sido
preparados para o cargo de gestor e
as qualidades de cada um", enume-
ra Glenn E. Pethel, diretor do depar-
tamento de liderança do distrito. "A
partir desses dados, nos conscienti-
zamos de que deveríamos procurar a
ajuda de especialistas e de universi-
dades para aprimorar esses novos lí-
deres".

Assim, o distrito fez parceria com
cinco universidades públicas e priva-

das, e aqueles que desejavam ocupar
as vagas de diretor participaram de
programas nessas instituições. "Mas
não queremos simplesmente esperar
que bons líderes apareçam, estamos
indo atrás deles", disse Pethel.

O autor Andrew Hargreaves lem-
bra que, apesar dos constantes avan-
ços na busca por lideranças, é im-
portante que o foco seja ainda mais
expandido. "A estratégia corporati-
va deve passar de planejamento de
sucessão, que é simplesmente uma
forma de substituir uma pessoa por
outra, para a administração de suces-
sões, que é a criação um grande banco
de pessoas que podem se tornar bons
líderes", aponta. G
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