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Ocimara Balmant

Aquela visão (antiga e encrus-
tada) de que o diretor é o res-
ponsável pela parte adminis-
trativa da escola enquanto os
professores se incumbem de
ensinar os alunos é um equí-
voco a ser combatido. “O di-
retor deve sentar com os
seus docentes para estabele-
cer metas sobre o que os es-
tudantes vão aprender . De-
vem ser educadores visioná-
rios e apaixonados que lide-
ram escolas onde todas as ati-
vidades tenham a meta de
acelerar o aprendizado e o
crescimento acadêmico”, de-
fende Irma Sardoya.

Desde 2003, a educadora
está à frente da Academia de
Lideranças de Nova York,
instituição que já formou
1.600 diretores, a maioria
com atuação em áreas de vul-
nerabilidade social. A seguir,
Irma explica como funciona
essa capacitação que inclui
curso de formação inicial,
um ano de residência e pro-
grama de mentoria.

● O que motivou a criação da
academia?
Há nove anos, o prefeito e o
secretário de educação perce-
beram que havia muitos dire-

tores da cidade que se aposenta-
riam em breve e que não havia
um grupo de novos profissio-
nais capacitados para as vagas.
Dessa necessidade, várias fun-
dações e empresas se uniram e
criaram um fundo para abrir a
Academia de Liderança. Nasce-
mos, portanto, com o objetivo
fixo de recrutar, capacitar e pro-
videnciar a colocação desses no-
vos diretores.

● E já havia o perfil do diretor
ideal a ser buscado?
Sim. Partimos do pressuposto
de que a pessoa não deve apren-
der apenas a cuidar dos aspec-
tos administrativos, mas tam-
bém conhecer métodos didáti-
cos, estar apta a ajudar os pro-
fessores a melhorar suas aulas e
saber como desenvolver um
currículo. Porque para ser um
diretor, é preciso saber o que é
ser um bom professor e conhe-
cer as noções básicas de como
ensinar alunos Por isso, já sele-
cionamos candidatos com essa
vontade de aprender.

● Era uma condïção?
Era. Além de ter habilidade em
lidar com as pessoas, se expres-
sar bem, saber gerir seu próprio
tempo, ter o hábito de dar retor-
no sobre a execução de uma ta-
refa e estar aberto a ter o traba-
lho avaliado e, se necessário, re-
ver suas ações. Verificamos isso
em textos e dinâmicas. Por fim,
a última parte da seleção é uma
entrevista sobre didática.

● Por que eles já são professo-
res, não é?
Exatamente. Por uma exigência
estadual, precisam ter no míni-
mo três anos de experiência em
sala de aula. É assim que pode-
mos ter uma ideia do que eles
sabem, de quem são, se são apai-
xonados, se querem efetivamen-
te fazer os alunos aprenderem.
Também vemos os que não se
importam em trabalhar em um
lugar em que a situação não se-
ja tão boa assim, e, pelo contrá-
rio, demonstram interesse nas
escolas mais difíceis. Isso é vis-
to logo, porque não se pode con-
vencê-los a fazer depois de já te-
rem sido selecionados.

● Passado o filtro, como funciona
exatamente essa capacitação?
A primeira fase é um curso de
verão de seis semanas onde nós
os treinamos em um cenário
que simula uma escola e onde
ele deve resolver problemas, to-
mar decisões e ajudar seus alu-
nos a melhorarem seu desempe-
nho. Sempre trabalhando em
equipe. Nós os forçamos a tra-
balhar em equipe porque assim,
ao irem para a escola, vão privi-
legiar o trabalho conjunto dos
professores e farão questão de
trabalhar em parceria com os
docentes. Porque lá na frente,
se ele verificar que os alunos es-
tão indo mal em matemática,
precisa trabalhar com os docen-
tes de matemática para melho-
rar os resultados. Afinal, tanto
ele como o professor são res-
ponsáveis pelo aprendizado de
cada estudante.

● Ao final desse tempo, ele se
torna um diretor aspirante, mas
não assume uma escola. É isso?
Isso. Segue para um ano de resi-
dência em uma escola gerida
por um diretor mentor selecio-
nado e treinado pela academia.
Esse mentor sabe os pontos for-
tes e fracos do aspirante, a
quais situações ele deve ser ex-
posto e os aspectos que precisa
desenvolver. Então, de várias
formas durante o ano, o aspiran-
te não só observa como o dire-
tor mentor trabalha, mas tem a
oportunidade de assumir certas
responsabilidades para se posi-
cionar, tomar decisões, traba-
lhar com os professores, ir para
a sala de aula, obter retorno
etc. É só no fim dessa residên-
cia que ele obtém a qualificação
para assumir uma escola. E mes-
mo assim não é sozinho. Em
seu primeiro ano de trabalho,
um treinador vai acompanhar
seu desenvolvimento nos pon-
tos que ambos acreditam que
ainda possam ser melhorados.

● E quem paga por isso?
O Departamento de Educação
da Cidade de Nova York. Gran-
de parte da verba que tínhamos
nos primeiros anos acabou. Ago-
ra a prefeitura precisa pagar
por todos os gastos. Por isso,

querem ter certeza de que nós
estamos gerando bons líderes
para o sistema.

● É possível mensurar os impac-
tos no rendimentos dos alunos?
Há um estudo da Universidade
de Nova York que mapeou os di-
retores formados pela acade-
mia com outros novos direto-
res que começaram a trabalhar
na mesma época. A constatação
foi que as escolas com baixo de-
sempenho que foram assumi-
das por nossos ex-alunos conse-
guiam obter melhores resulta-
dos em artes em língua inglesa.
Em matemática, diminuiu mui-
to a lacuna de aproveitamento
que havia entre essas escolas ca-
rentes, com professores mais
inexperientes e que foram assu-
nidas por nossos ex-alunos, e
as que historicamente tinham
resultados melhores por esta-
rem em regiões mais favoreci-
das. Deu tão certo, que, neste
momento, um em cada seis dire-

tores da Cidade de Nova York é
um ex-aluno da academia.

● E a satisfação dos diretores?
O índice de satisfação do treina-
mento que fazemos com os di-
retores no primeiro ano deles é
bastante alto. Está na casa dos
90% de aprovação.

● Há alguma parte do trabalho
que vocês desenvolveram que é
ministrada a distância?
Apenas em outras cidades, dis-
tritos e estados. Quando traba-
lhamos com o estado do Mis-
souri, desenvolvemos módulos
de treinamento on-line porque
eles tinham treinadores que tra-
balhavam com novos diretores
de escola, mas queriam ofercer
capacitação para esses seus trei-
nadores. Mas estamos pensan-
do no que mais poderíamos fa-
zer para desenvolver o ensino a
distância.

● No Brasil, a situação mais co-

mum é oferecer capacitação
aos diretores depois que já
foram selecionados, seja por
concurso, eleição ou indica-
ção. O que você acha disso?
Respondo com uma pergun-
ta: quando essas pessoas são
selecionadas, seja de que for-
ma for, como se sabe que
elas serão capazes de realizar
o trabalho? Como saber se es-
tão preparadas para dirigir
uma escola?
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IRMA ZARDOYA PARTICIPA NA SE-

GUNDA-FEIRA, DIA 28, DO CICLO DE

DEBATES “FORMAÇÃO DE LIDERAN-

ÇAS PARA A GESTÃO ESCOLAR”.

O EVENTO É GRATUITO E OCORRE

DAS 8H30 ÀS 12H NO ITAÚ CULTURAL,

EM SÃO PAULO.
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TAS PELO E-MAIL GESTAOEDUCACIO-

NAL@NINEOCLOCK.COM.BR, OU PELO

TELEFONE 0800 -774 - 0154.

✽ Educadora e gestora na
rede pública de Nova York,
Irma Zardoya é CEO da
Academia de Liderança.
Antes, foi docente, diretora
de escola pública e colabo-
rou na implementação de
um modelo que ajuda pro-
fessores e gestores a utili-
zar diagnósticos no planeja-
mento pedagógico.
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Formação. Irma Sadoya comemora sucesso da ação que capacitou 1.600 diretores em NY

ROBIN GIBB ✽ 1949-2012

JOSEPH MORAN

Morre o cantor Robin Gibb, do Bee Gees
Gibb esteve no palco durante 53 dos seus 62 anos de vida, cantando ao lado dos irmãos e compondo hits que venderam mais de 100 milhões de discos pelo mundo

13%

Jotabê Medeiros

Ele foi a voz de diamante do
mais importante grupo vocal
familiar de nossa era. Combina-
da ao desaparecimento, na se-
mana passada, da cantora Don-
na Summer, a morte ontem,
também de câncer, de Robin
Gibb, um dos vértices do grupo
australiano Bee Gees, parece
encerrar um ciclo de fantasia e
elevação artística de um resplan-
decente período da vida pop.

The Bee Gees foram uma es-
pécie de milagre genético, uma
rara combinação de falsetes e
harmonias vocais de três ir-
mãos (Barry e os gêmeos Mauri-
ce e Robin). Barry era quem
mandava nos Bee Gees, mas era
a voz de Robin que impulsiona-
va o visionarismo do grupo.
Sem ele, o sonho de ouvir aque-
las inflexões vocais acabou. So-
zinho, ele já tinha feito uma noi-
te celestial para cerca de 7 mil
pessoas no Credicard Hall, em
novembro de 2005. Em novem-
bro de 2010, cancelou uma apre-

sentação no Via Funchal.
De aparência franzina, deno-

tando problemas de saúde, ócu-
los redondos de lentes azula-
das, o olhar que transmitia
amargura, Robin Gibb esteve
no palco durante 53 anos dos
seus 62 anos de vida - começou
a cantar aos 9, com os irmãos.

Eles tinham um talento inco-
mum para a composição de hits
populares, associado à felicida-
de de estar no lugar certo na
hora certa. Venderam mais de
100 milhões de discos e tiveram
6 singles consecutivos no topo
das paradas, entre 1977 e 1979.
Ganharam 6 Grammy e foram
elevados ao Hall da Fama do
Rock, em 1997.

Mas a divisão sempre marcou
a família Gibb, embora muitas
vezes isso tenha sido produtivo
artisticamente. Se você ouve os
Bee Gees cantando Wine and
Women, em 1965, não os distin-
gue de nada que não estivesse
dentro dos cânones da chama-
da “invasão britânica”, com pou-
co potencial de “explodir” co-

mo um fenômeno pop. Mas Ro-
bin parecia pressentir que o ca-
minho não era copiar os mods
de sua época e saiu em carreira-
solo, gravando, em 1970, Robin's
Reign. Voltaria a cantar com os
irmãos em 1975, quando uma

tempestade elétrica chamada
disco music varria o planeta.

Os irmãos Gibb eram como
se fosse a família Jackson, só
que branca e igualmente com
propensões à megalomania. O
pai, Hugh Gibb, coordenava as

escolhas artísticas, a produção,
os negócios. Barry e Robin se
estranhavam, ao mesmo tempo
que dependiam um do outro
para cunhar pérolas geniais do
pop. Foram abençoados com a
fortuna e a tragédia do desapare-

cimento precoce (o irmão Andy
Gibb morreu em 1988; o gêmeo
Maurice Gibb foi o segundo a
morrer, em janeiro de 2003).

Robin seguiu carreira com
seu senso de grandiloquência e
ambições sinfônicas. Seu últi-
mo trabalho, lançado em abril
de 2012, intitula-se Gibb - The
Titanic Requiem (feito para as
celebrações do centenário do
naufrágio), e se constitui numa
série de peças em parceria com
seu filho, Robin-John Gibb.

Gibb era milionário e excên-
trico. Ele e a mulher, Dwina,
viviam em um antigo mosteiro
reformado do século 12 em Ox-
fordshire, na Inglaterra, restau-
rado com estátuas de Buda e
suítes de mármore. Em Miami,
sua mansão vivia cheia de cele-
bridades e políticos, como Tony
Blair, lembra o New York Times.
Como artista, no entanto, era o
contrário, sugeria introspecção
e sensibilidade refinada. Foi
uma voz delicada e quebradiça
que se impôs como a tradução
de um estado de espírito.

foi a taxa de reprovação no ensino médio, entre escolas públicas e
privadas, em 2011. Um aumento de 5% em relação a 2010
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MAX NASH/AP – 24/5/2007

‘O diretor é responsável
pela aprendizagem’

15,4%

Irma Sardoya, presidente da Academia de Liderança de Nova York

foi a taxa de reprovação nas escolas da rede estadual de São
Paulo no ano passado, 11% a mais do que a registrada em 2010

Despedida. Robin Gibb morreu ontem após lutar por dois anos contra câncer no cólon e fígado

Programa de formação
em Nova York capacita
gestores por um ano e
meio antes de eles
assumirem uma escola
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A19.




