
LIDERANÇA EDUCACIONAL
uando se fala em mar-
keting, estamos fa lan-
do de "modelo de ser".
E, na educação, o princi-

pal marketing que há é a forma co-
mo o líder lida com a sua equipe.
Uma das principais características
de um líder é a de ser virtuoso, pois
é esta que ordena o porte exterior
do mestre de acordo com a modés-
tia. Assim, ele adquire amabilidade

para conquistar o afeto de seus alu-
nos. Deve também almejar e ler o
direito de receber o apreço, bem co-
mo o respeito de seus liderados.

É negado a um líder forçar ou
coagir alguém a fazer a sua von-
tade, pois isso significa "poder" e
não "liderança". Ele deve, sim, ter
a habilidade de Levar as pessoas a
fazerem de boa vontade o que lhes
é proposto, devido à sua influência
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pessoal. Isso se chama autoridade.
Do contrário, caso se aproveite do
fato de ocupar um lugar de poder,
estará comprometendo os relacio-
namentos, o que dificultará o exer-
cício e a aceitação de sua influên-
cia.

O líder deve incentivar e dar
condições para que as pessoas se
tornem o melhor que podem ser.
Mas, para que isso ocorra, c ne-
cessário que o líder seja um servo.
Sendo assim, construirá autorida-
de, pois é servindo e se sacrifican-
do que sua postura se concretizará.
É valido ressaltar que, com essa no-
va postura, estará deixando de la-
do o chamado "velho paradigma" e
construindo um novo.

Como líderes, podemos forne-
cer todas as condições, mas são as
pessoas que devem fazer as próprias
escolhas para mudar. No entanto,
podemos motivá-las a fira de in-
fluenciá-las em suas escolhas. Ser
líder "é um desafio constante do ho-
mem e das organizações no mundo
moderno. As mudanças políticas e
econômicas, os processos produti-
vos e o mundo do trabalho reque-
rem a atualização constante de
conhecimentos, habilidades, com-
petências e valores.

A liderança educacional vem
sendo considerada como estratégia
fundamental para a implementa-
ção de mudanças necessárias à edu-
cação do século XXI Nesse senti-
do, o líder deve analisar e atuar de
acordo com as circunstâncias im-
previsíveis, planejar o previsível e
definir rumos para o bem comum.
Sendo assim, conseguirá alcançar
os objetivos e as metas que deseja

atingir. Vale ressaltar ainda que o
líder educacional desse século rom-
pe a barreira das diferenças, estabe-
lece parcerias, tem controle sem es-
tar no comando, mas, para isso, são
necessários o conhecimento teórico
e a experiência prática.

As instituições que melhoram
significativamente são aquelas que
orientam seu trabalho no sentido
de estabelecer metas para a melho-
ria da aprendizagem, do desempe-
nho de seus alunos e das condições
para promovê-la; melhorar e au-
mentar a capacidade de mobiliza-
ção de pessoas cm torno da educa-
ção. Além disso, se comprometem
com o desenvolvimento de progra-
mas de longo prazo, bem como ut i -
lizar recursos e desenvolver o espí-
rito de equipe.

O verdadeiro líder, alem de mo-
tivar pessoas e mobilizá-las, ofere-
ce feedback, a fim de levar os seus
liderados a se desenvolverem inte-
gralmente. É criativo, carismático,
comprometido, flexível. É comuni-
cador, competente, corajoso, cola-
borador. É aquele que focaliza sem-
pre os aspectos fortes dos liderados,

investe tempo nos outros e não tem
medo de perder o poder ou ser subs-
tituído. Enfim, é aquele que con-
duz a mudanças e cria novas rea-
lidades.

O gestor tem que assumir uma
postura de líder democrático, o qual
possui uma macrovisão do cosmo,
atitudes, habil idades para incen-
tivar a equipe a fim de aprender a
trabalhar em conjunto.

Toda l iderança requer esfor-
ço pessoal, aber tura e humildade.
Necessita de um trabalho interior
para que haja motivação externa. O
líder é o primeiro a mostrar atitu-
des e comportamentos de mudança.
Ele sempre será avaliado por toda a
equipe, pela qual é responsável.

Levando essa idéia à escola, a
conhecida frase "Quem arma, edu-
ca!" somente faz sentido quando o
educador/gestor e todos os envolvi-
dos no processo educativo, que fa-
zem a instituição caminhar, têm
em mente que educar é tornar-se
co-responsável pelo educando e por
todos que participam diretamen-
te ou indiretamente do âmbito es-
colar.

Na medida em que o gestor traz
um novo paradigma de liderança, de-
ve ter em mente que os novos mode-
los de educar não são inadequados,
pois a verdadeira educação necessita
de "firmeza" e "afetividade".
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