
DE DIRETOR A GESTOR DE ESCOLA
Como transformar talento em desempenho

Você tem idéia do que aconteceria se homens e mu-
lheres gastassem mais de 75% do seu tempo na
empresa usando suas melhores habilidades e en-
gajados em suas tarefas preferidas, basicamente

fazendo o que têm capacidade de fazer bem?
Levantamentos mostram que, num dia típico de trabalho,

apenas 17% das pessoas nos Estados Unidos usam as capaci-
dades nas quais são boas e apenas 21% dos dirigentes esco-
lhem reforçar os pontos fortes. Dados de 2005 e 2006 mos-
tram que 59% das empresas estão preocupadas em consertar
as falhas e 41% em fortalecer os pontos fortes.

Em Portugal, um estudo revelou que quase 75% dos pro-
fessores mudariam de profissão se tivessem alternativa e 40%
não reconhecem sua capacidade de avaliar com rigor e isen-
ção. O estudo mostrou ainda os objetivos e metas estabeleci-
das nos projetos educativos das escolas: 40% dos professores
acreditam que os mesmos são alcançáveis, mas com menos
sobrecarga de trabalho administrativo, enquanto 23% subli-
nham a necessidade de mais condições de trabalho.

No Brasil, o estudo mais recente sobre o tema aponta que
53% dos professores consideram o amor a profissão sua princi-
pal motivação e 63% trabalham no que gostam. Ainda que aqui
o cenário seja um pouco mais animador, a pergunta que fica
é: entre excelência e fracasso, por que a maioria das empresas,
inclusive da área de educação, decide concentrar tempo e re-
cursos na falha?

Marcus Buckingham, uma das autoridades mundiais em
produtividade, gerenciamento e liderança, afirma que se qui-
sermos que as pessoas usem seus pontos fortes, mais especi-
ficamente em suas vidas, que deem uma contribuição mais
duradoura, inovadora e significativa, temos de começar pela
educação e não pelo local de trabalho. O que dizer quando o lo-
cal de trabalho representa o próprio ambiente de educação?

Pode parecer estranho, mas tem sentido. Muito do que
se aprende nas escolas não são para que a criança descubra
seus talentos naturais, mas sim para transferir habilidades
e conhecimento. A essência deveria ser ajudar a criança a
descobrir as qualidades únicas e a contribuição que elas po-
dem trazer para a sociedade.

É assim que os grandes professores trabalham, mas não é
assim que as grandes escolas operam. De certa forma, a edu-
cação precisa fazer o mesmo que as empresas: os sistemas edu-
cacionais precisam se estruturar de acordo com as práticas de
seus melhores professores.

BONS LÍDERES X LÍDERES MEDIANOS
E qual é a ligação entre professores engajados, produtivida-
de, lucro, satisfação do cliente e taxa de retorno nas em-
presas? Buckingham dá a dica: boas equipes têm sempre
um grande gerente. E isso vale para as escolas. Bons alunos
também têm bons professores. E a duração da permanência
de um profissional em uma empresa depende muito da qua-
lidade de sua liderança. Já ouviu falar que os funcionários
abandonam seus gerentes bem antes de abandonar a em-
presa? O mesmo acontece com os professores.

Buckingham explica que a diferença entre grandes geren-
tes e outros medianos é que os primeiros focam nas fortalezas,
enquanto os pequenos trabalham nas fraquezas, buscando fa-
lhas para serem remediadas. Quantas vezes fazemos isso com
os alunos quando tiram notas baixas? Ao invés de enaltecer o
10,0 em língua portuguesa, vamos conversar sobre o 4,0 que ti-
rou em matemática. E fazemos exatamente a mesma coisa com
a avaliação do corpo docente.

Em sua pesquisa, iniciada com uma sondagem de 80 mil
gerentes, conduzida pela Gallup Organization, Buckingham
constatou que apesar de existir tantos estilos de gestão



quanto o número de gerentes, há uma
qualidade que diferencia os realmente
grandes: descobrir o que é peculiar a
cada pessoa e aproveitar isso. Ele com-
para a um jogo de xadrez: um gerente
típico joga damas, enquanto o grande
gerente joga xadrez.

Diferente do jogo de damas, onde
as peças são iguais e movidas da mes-
ma forma, no xadrez, cada peça é mo-
vida de um jeito diferente e não se po-
de jogar sem conhecer como cada uma
deve ser movimentada. E é impossí-
vel ganhar sem pensar bem sobre co-
mo movê-las. Buckingham explica que
um grande gerente conhece e valoriza
as habilidades singulares e até as ex-
centricidades de sua equipe e a melhor
forma de integrá-las num plano coor-
denado de ataque. Já um grande líder
faz o oposto: descobre e potencializa
aquilo que é universal.

Para acabar com o comportamento
corporativo coletivo que foca nas fraque-
zas, Buckingham propõe o que chama de

"revolução dos pontos fortes". Que tal o
professor aplicar essa revolução em sua
sala de aula, e o diretor em sua escola?

TRIPÉ
Atualmente, as pessoas não crescem
mais apostando em suas áreas de fra-
queza, mas nos pontos fortes. São ne-
les que residem as grandes chances de
melhoria profissional e as oportunida-
des de crescer. Excelentes times enfati-
zam e capitalizam nos pontos fortes de
cada membro. Grandes profissionais
trazem o que possuem de melhor, sen-
do esta a contribuição mais efetiva que
podem oferecer para o crescimento e a
produtividade do grupo.

Seria melhor se a sociedade pu-
desse dizer "a força é obtida por meio
da diferença, das singularidades".
Buckingham, que tem como missão
criar o melhor casamento entre os so-
nhos dos trabalhadores e os caminhos
das empresas para o sucesso revela que
para manter essa revolução viva, é ne-

cessário não esperar a empresa chegar
e dizer: "nós te ajudaremos a encon-
trar sua força", porque ela não vai fazer
isso. Você precisa pensar no seguinte:
"nesta semana, quais são as poucas
atividades que me fortalecerão?". E a
resposta que levará você ao tripé: efici-
ência, competência e sucesso.

Será que não está na hora de mu-
dar algumas coisas? Como você está
enxergando oportunidades em expe-
riências sem sucesso? Está esperando
o mercado mudar para tentar acom-
panhá-lo? Lembre-se: a melhor hora
de mudar é antes que seja necessário.
Então, se for líder, ou diretor de escola,
ao invés de punir professores por suas
fraquezas, por que não premiá-los por
suas forças?
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