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tivos bem definidos, com resultados 
significativos em escolas que rece-
bem crianças pobres na Inglaterra e 
no País de Gales. A professora Alma 
Harris esteve este ano no Brasil, 
durante o GEduc 2011 - Congresso 
Brasileiro de Gestão Educacional & 
I Congresso Internacional de Gestão 
Educacional, quando concedeu esta 
entrevista exclusiva. 

Gestão Educacional: A senhora 
enfatiza que os sistemas e as ins-
tituições de ensino necessitam 
promover constante mudança e 
transformação. Quais tipos de mu-
danças são essas? 
Alma Harris: Vivemos num mundo 
com redes globais que nos impõem 
novos desafios, aos quais não esta-
mos acostumados, em que as frontei-
ras conhecidas estão sendo derruba-
das. Não podemos desconsiderar que 
a juventude atual, já formada com a 
tecnologia da informação e de cultu-
ra empreendedora, está remodelando 
rapidamente o mundo. Ela está numa 
globalização que desencadeia talentos 
sem fronteiras e dentro de uma eco-
nomia mundial indecisa numa encru-
zilhada. Nesse mundo, as crianças e 
os jovens estão em ecossistemas dis-
tribuídos, ligados em rede, de estrutu-
ras flexíveis e papéis menos definidos 
do que nas gerações anteriores. Eles 
desenvolvem a capacidade de apren-
der e inovar rapidamente. Como con-
sumidores, participam da criação de 
marcas. As organizações escolares em 
geral têm que saber trabalhar em con-
junto com essas redes emergentes e 
comunidades virtuais, que gradativa-
mente demolem as normas do mundo 
planificado em que nos habituamos a 
ensinar e a aprender. 

Gestão Educacional: E como as li-
deranças são influenciadas nessa 
sua leitura? 
Alma: A grande questão é como po-
demos transformar as instituições e 
os sistemas de ensino de modo a as-
segurar o sucesso a qualquer crian-
ça, de qualquer organização escolar, 
em um desenvolvimento susten-
tável e de longo prazo. A educação 

Gestão Educacional: Como é possí-
vel para as instituições ou sistemas 
mudarem de forma sustentável? 
Alma: Poucos mudam ou passam de 
um desempenho insatisfatório para 
bom da noite para o dia. Como diz [o 
autor estadunidense] Larry Cuban, 
reformas que não levam em conta 
o que acontece em sala de aula têm 
efeito similar ao de uma tempesta-
de no oceano: a superfície é agita-
da e turbulenta, porém o fundo do 
mar é calmo e sereno, isso se não es-
tiver também um pouco turvo. As 
melhores escolas alcançam bons re-
sultados melhorando condições de 
ensino e aprendizagem, e para is-
so elas procuram maneiras de mu-
dar o que acontece na sala de aula. 
Já as instituições que tentam mudar 
e fracassam nas suas reformas nor-
malmente subestimam as propostas 
implantadas, ou as realizam muito 
rapidamente, ou de modo arbitrário, 
ou de modo impositivo, ou com uma 

baixa capacidade de construir lide-
ranças ou combinando várias, senão 
todas, dessas características. 

Gestão Educacional: Transformações 
seguras e sustentáveis, consideran-
do a liderança como algo a ser mu-
dado, na sua opinião podem ser fei-
tas de que forma? 
Alma: A direção não pode ter que 
dar atenção a muitas prioridades. 
É necessário selecionar e escolher. 
Também precisa fazer um uso ro-
busto dos dados de que dispõe, com 
ênfase implacável nos processos de 
ensino e de aprendizagem, desen-
volvendo uma infraestrutura alta-
mente profissional. Também deve 
deixar claro quem são os responsá-
veis por cada área e criar a capacida-
de de construir novas lideranças em 
todos os níveis. Isso faz muita dife-
rença na qualidade e no resultado, 
é determinante na efetividade e na 
qualidade das instituições e siste-
mas de ensino. 

Gestão Educacional: A senhora 
enfatiza a liderança lateral como 
a mais efetiva na transformação 
em relação à liderança vertical. 
Poderia explicar melhor o que 
são elas? 
Alma: A liderança vertical é o ti-
po formal comum nas organiza-
ções. O diretor é quem ocupa o 
cargo de líder maior e chefia uma 
equipe hierarquizada em cargos e 
funções. A lateral é exercida es-
sencialmente fora da es t rutura 
formal, por agentes integrantes 
das instituições, como professo-
res, alunos, pais e qualquer ou-
tra pessoa inf luente . Não se tra-
ta de uma proposta excludente, a 
idéia é que as lideranças laterais 
auxiliem a vertical para buscar 
mudanças para melhor, num con-
ceito de liderança distr ibuída. As 
lideranças verticais devem exer-
cer as suas funções formais, po-
rém compar t i lhando com as late-
rais. Ambas t rabalhando juntas 
podem criar um sistema educacio-
nal com uma capacidade maior do 
que a atual . 
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Gestão Educacional: E como fun-
ciona exatamente essa organiza-
ção das lideranças? 
Alma: Os princípios fundamentais 
são o envolvimento de uma ampla 
base de pessoas que estão direta ou 
indiretamente ligadas às instituições 
e sistemas, desde professores, funcio-
nários, alunos até pessoas de fora das 
organizações. Consiste em organizar 
uma liderança que se dá pelo conhe-
cimento especializado em vez da po-
sição numa hierarquia, distribuindo 
entre essas pessoas as responsabili-
dades pelo resultado da aprendiza-
gem. Tal distribuição, contudo, não 
deve ser permanente ou que cons-
titua outra estrutura engessada. 
Trata-se de implantar a liderança co-
mo prática. Isso conduz a mudanças 
seguras e sustentáveis na capacidade 
de liderança dos membros das insti-
tuições e sistemas, na sua capacida-
de profissional pelo desenvolvimento 
e melhor gerenciamento de talentos, 
na organização escolar, pois todos os 
níveis passam a trabalhar alinhados 
e conectados, além da formação de 
comunidades profissionais de apren-
dizagem. 

Gestão Educacional: A liderança 
distribuída não pode gerar uma la-
cuna de responsabilidades na lide-
rança formal? 
Alma: Tecnicamente, sim. Alguns 
líderes formais poderiam ver es-
se modelo como uma ameaça às 
suas próprias responsabilidades. 
Essencialmente não se trata de atri-
buir, mas estender as responsabili-
dades de liderança a outras pessoas. 
Essas posições informais de lideran-
ça retêm um senso de direção, de até 
onde eles podem atuar. É um traba-
lho fortemente coordenado pela dire-
ção escolar para chegar a um ponto de 
equilíbrio sobre como trabalhar jun-
tos. Deve-se ter claro que é a adminis-
tração de formas diferentes de liderar. 

Gestão Educacional: Mesmo com-
plementares, não são formas an-
tagônicas? 
Alma: Enquanto uma é hierárqui-
ca e fixa, a outra é lateral e intercam-
biável. A antiga tem cargos e funções 
em maior destaque do que talento e 
capacidade, fundamentais no funcio-
namento da liderança distribuída. Há 
outras aparentes oposições entre as li-
deranças formal e distribuída, como 
ações concentradas em uma escola es-
pecífica versus um movimento ao redor 
de várias escolas, basear-se nos proble-
mas em vez de enfocar a solução, va-
lorizar conhecimentos e competên-
cias antes da prática, concentrar-se em 
controle e eficiência em detrimento da 
capacidade de construção de redes, en-
fatizar a organização antes da instru-
ção e manter ligação à remuneração da 
equipe versus o desenvolvimento pro-
fissional. Mas o importante é saber 
que distribuir a liderança e responsa-
bilidades não implica abolir a estrutu-
ra formal verticalizada. 

Gestão Educacional: Onde há re-
sultados positivos? 
Alma: Esse tipo de liderança não é es-
pecífico da educação. Há melhoria no 
desempenho em três setores: algumas 
equipes esportivas, tanto profissionais 
quanto amadoras, no Reino Unido e na 
Austrália; equipes de trabalho na área 
de negócios nos Estados Unidos, Itália 

e Reino Unido; e, claro, na educação, 
em pelo menos nove escolas de nível 
primário e secundário na Inglaterra 
e no País de Gales, nas quais direto-
res, assistentes de direção, professores, 
funcionários administrativos e os pró-
prios alunos foram envolvidos na dis-
tribuição da liderança e extensão das 
responsabilidades. Nas melhores es-
colas esse modelo funcionou incrivel-
mente bem, porque engajou, potencia-
lizou e assegurou o envolvimento de 
muitas outras mentes da comunidade 
escolar. Verificou-se que quanto mais 
engajadas estiverem as pessoas ligadas 
à escola e aos professores, melhor é o 
desempenho da instituição no geral. 

Gestão Educacional: Quais públi-
cos essas escolas atendem? Houve 
um enfoque em escolas para crian-
ças pobres? 
Alma: A maioria das escolas é sim pa-
ra crianças pobres, mas não exclusiva-
mente. Foram feitos acompanhamen-
tos de experiências com escolas com 
desempenho já mais avançado. Porém 
temos visto que nas escolas em des-
vantagem, no que se refere a desempe-
nho no ensino e na aprendizagem, a li-
derança faz mais diferença. 

Gestão Educacional: Até pelo con-
vívio cotidiano, a direção pode 
preparar líderes na sua estrutu-
ra hierárquica. Mas como fazer o 
mesmo trabalho entre pais, alunos 
e outras pessoas de fora do am-
biente escolar? 

Alma: É importante ressaltar que não 
se conseguem desenvolver lideranças 
laterais nas escolas sem que a dire-
ção esteja envolvida. Ela deve se em-
penhar para fazer com que os alunos 
se tornem tomadores de decisão, que 
os pais se engajem no processo de en-
sino de seus filhos e que os professores 
usem a sua experiência e seu conheci-
mento em momentos diferentes, além 
daqueles em sala de aula, todos como 
lideranças positivas, pois nem toda li-
derança é boa. É um trabalho de enco-
rajamento das outras pessoas que têm 
suas vidas ligadas à escola, porém que 
não fazem parte da estrutura formal, a 
se tornarem líderes. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Gestão Educacional: Como a dire-
ção e a coordenação podem lidar 
com a liderança ruim no modo dis-
tribuído? 
Alma: Numa instituição escolar, 
as pessoas da estrutura formal podem 
não ser os líderes mais eficazes. Não é 
demérito, pois é algo que acontece em 
qualquer tipo de organização. Os lidera-
dos talvez não assumam uma liderança 
má em essência, porém fazem inversão 
de papéis. Mesmo sem ignorar a estru-
tura, algumas pessoas a percebem co-
mo fraca e atuam por conta própria. 
Assim, observa-se que há professo-
res, por exemplo, assumindo mais 
atribuições do que deveriam e lide-
rando a instituição escolar de modo 
vertical, no entanto de baixo para 
cima, questionando eventuais novos 
ocupantes dos cargos formais. Não 
se pode abolir a estrutura formal de 
liderança, mas alguns pontos fracos 
devem ser observados e compensa-
dos. Identificar as falhas e lidar com 
elas são ações fundamentais do su-
cesso organizacional também na 
educação. 

Gestão Educacional: Como a com-
binação das lideranças vertical e 
lateral pode ser iniciada? 
Alma: Coisas importantes para o 
diretor seriam identificar na esco-
la pessoas que particularmente têm 
experiência no uso de seus conhe-
cimentos, influência, entusiasmo, e 
dar mais oportunidades para parti-
cipar de ações em contextos menos 
vultosos, dar a essas pessoas opor-
tunidades de liderar projetos e ações 
que, no modo estritamente vertical, 
nunca teriam. Observe que são apro-
veitados os potenciais talentos não 
como uma liderança contínua, mas 
em demandas com duração determi-
nada, com alternância para diferen-
tes líderes, em períodos distintos. A 
estrutura formal e vertical permane-
ce a mesma. A transformação pode 
ser promovida com as mesmas pes-
soas, ajudada pelo uso significativo 
e inteligente de informações e dados 
que a instituição já possui, criando 
um ambiente em que há um híbrido 
de cooperação e competição. 

Gestão Educacional: Quais são os 
riscos da proposta ser usada da 
forma equivocada? 
Alma: O diretor não pode se basear 
em cinco mitos amplamente difun-
didos sobre as mudanças organiza-
cionais. O primeiro é que elas devem 
acontecer rapidamente. O segundo é 
que as mudanças devem ser profun-
das em todos os níveis de lideran-
ça e equipes. Essas linhas se refor-
çam com o terceiro mito, de que as 
metas mais difíceis e os resultados 
são o que mais interessa, relegan-
do ao caminho para atingir os obje-
tivos uma importância secundária. 
Consequentemente, muitas ações se 
baseiam no quarto mito, de que a pa-
dronização e imposição de exigên-
cias gera melhores resultados. Então 
se aposta no quinto mito, de que a 
alta concorrência eleva o padrão de 
dedicação e desempenho, melhoran-
do assim os resultados. Ao contrário, 
as organizações de alto desempenho 
buscam a constante reinvenção, mas 
sem mudanças bruscas e arbitrárias, 
com avaliação horizontal de todas as 
pessoas, engajamento com as idéias 
mais recentes e ênfase na inovação. 
Essas instituições estão sempre co-
nectadas nas redes ao seu redor e 
combinam as lideranças vertical e la-
teral como uma estratégia poderosa 
para a sua contínua transformação, 
de maneira positiva. 

Gestão Educacional: A senhora su-
gere quais caminhos para buscar 
as mudanças positivas? 
Alma: A transformação nas instituições 
e sistemas educacionais passa por estraté-
gias claras e compartilhadas entre as pes-
soas envolvidas, num ambiente onde há 
infraestrutura adequada para mudança 
e inovação. A direção necessita de dados 
confiáveis para usá-los de forma apropria-
da às mudanças, com absoluta e resoluta 
ênfase nos resultados de aprendizagem. A 
interdependência da prática profissional, 
com sinergia e responsabilidade recíproca 
entre setores, gera alinhamento de políti-
cas e práticas. E nunca pode haver medo 
de reajustar procedimentos no meio do ca-
minho. Estratégias que se mostram equi-
vocadas devem ser descontinuadas.  
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 76, p. 14-18, set. 2011.




