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APRESENTAÇÃO 

 

Em meio a um momento histórico sem precedente da pandemia da COVID 19, que 

alterou a dinâmica global em todos os níveis, inclusive no cenário educacional, sentimo-nos 

motivadas a elaborar esta obra. Entendemos que o atual cenário pandêmico que levou a uma 

rápida mudança dos modelos de ensino e aprendizagem, com a parada repentina das aulas 

presenciais e a necessidade de estratégias de Educação Remota, levou os atores do processo de 

ensino/aprendizagem a terem que se reinventar. Desta forma, nossa intenção consiste em 

estabelecer um canal de diálogo com reflexões voltadas a contribuir para a tomada de decisão 

de novas estratégias.  

Continuar a aprender, estar aberto ao novo, seguir na busca diária por compartilhar os 

conhecimentos com entusiasmo e fazendo a diferença em cada aula, em cada turma, eis o perfil 

do profissional criativo que atua na educação.    

Para renovar nossas práticas em sala de aula, é preciso, para início de conversa, sair da 

zona de conforto e estar aberto a correr o risco de erros e acertos. Se você se sente desafiado a 

essa busca, acreditamos que essas abordagens aqui propostas podem ecoar em você, suscitando 

imaginação para que possa aplicá-la visando resolver problemas.  Este é o mote da reunião 

dessas três perspectivas e esperamos que ecoem tal qual as reticências, que nas palavras de 

Mário Quintana, “são os três primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o 

seu caminho...” 

 

Arceloni, Taís e Simone 
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PREFÁCIO 

 

Foi com surpresa que recebi o convite para prefaciar o livro organizado pela Prof. Dra. 

Maria Tais de Melo, sempre muito ativa em suas pesquisas e produções científicas no meio 

acadêmico. Fiquei muito honrado e inicialmente apreensivo porque já estou há muito tempo 

fora do ambiente escolar, mas não de seu contexto, pois ainda me dedico à luta em prol dos 

professores em suas relações laborais. 

A obra, de fácil leitura, mas nem por isso menos profunda, reúne três artigos muito bem 

fundamentados teoricamente que jogam luz, em momento tão delicado por que passa a 

educação e seus professores, que se viram obrigados a fazer uso das tecnologias da informação, 

mesmo sem que para isto tenham se preparado, pegos de surpresa por uma pandemia em escala 

global, exigindo exatamente o que se faz possível, necessário, e agora, mais urgente que nunca: 

o fomento à Criatividade e a Inovação no Contexto Educacional. 

Sem perder a referência dos princípios basilares da educação e de seu contexto, as 

autoras trazem à tona questões importantes, desafios para a educação que se pretende em 

consonância com o século XXI, com os avanços tecnológicos e com as possibilidades que as 

ferramentas da comunicação possibilitam quando utilizadas de forma criativa, a serviço de uma 

educação inclusiva, contextualizada e plural.  

O resultado é base sólida para discussões, ponderações, rupturas com o arcaico modelo 

estabelecido há séculos, possibilitando ainda encarar definitivamente o paradoxo existente no 

ambiente escolar: inovação dos meios de comunicação versus atraso do uso destes meios por 

parte da educação. 

O livro é um passeio na contemporaneidade e contribui sobremaneira, trazendo 

sugestões que corroboram para sanar demandas atuais quanto ao como utilizar os meios, as 

ferramentas e as linguagens necessárias à educação, para que sejam ainda mais eficientes os 

resultados na relação ensino e aprendizagem.  

Tenho certeza que, assim como eu, todos os professores e leitores preocupados com os 

rumos da educação serão agraciados com este primor, que com tanta proficiência trata os temas 

aqui elencados, assuntos que continuarão em voga por muitas décadas, pois uma coisa é certa, 

não há mais espaço para o inflexível, autoritário e impositivo modelo secular de educação. O 

futuro é agora! 

 

Boa leitura! 

 

Carlo Magno da Silva Bernardo 

Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina - 

SINPROESC 
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CAPÍTULO 1 

 

 

O pensador 

Obra de Auguste Rodin 

 

 

 

 

Eu vejo um novo começo de era 

De gente fina, elegante e sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que não, não, não 

Lulu Santos 
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

Maria Tais de Melo 

 

Vivemos em um mundo globalizado onde a informação circula rapidamente por meio 

dos meios de comunicação e redes sociais, entretanto, apesar de vivenciarmos uma atmosfera 

de crescente inovação, parece-nos que no cenário educacional pouco se tem avançado neste 

quesito.  

   Embora as escolas tenham, na sua maioria, acesso às novas tecnologias da informação, 

sentimos em boa parte da fala de docentes e gestores uma angústia no que tange a 

operacionalizar processos criativos. Por este motivo, resolvemos organizar esta obra, contando 

com a participação de especialistas na área para que possamos promover um espaço de reflexão 

sobre o tema Criatividade e Inovação. Não pretendemos apresentar receitas de 

operacionalização e sim reflexões e possiblidades de práticas criativas e inovadoras. 

     Para iniciamos esta nossa jornada reflexiva, precisamos esclarecer o que entendemos 

por Criatividade e Inovação.  O primeiro passo para entender o processo criativo é entender que 

a criatividade consiste em um processo que começa na subjetividade de cada sujeito. Neste 

aspecto, Carneiro (2013, p. 136) afirma que “[...] criar transcende a ação de gerar, porque 

ninguém cria a partir do nada, já que a base para tal processo é a própria experiência”. 

   O autor nos incita a refletir, com esta afirmativa, sobre nossas experiências de vida. A 

cada momento, nossa existência nos coloca frente à necessidade de ações criativas para 

enfrentarmos os obstáculos diários de nossa trajetória, seja pessoal ou profissional. Este espírito 

inovador e criativo vem acompanhando a humanidade e é o responsável pelos grandes saltos da 

ciência e melhoria de qualidade de vida. 

     A criatividade e inovação está presente em nossa vida diária, começa em ações 

cotidianas, como por exemplo, conseguir sobreviver com baixos salários, com injustiças 

sociais, com discriminações, com falta de acesso a serviços básicos de saúde e educação. 

Embora estas reflexões sociais não sejam o foco desta obra, servem como ilustração ao fato de 

que cada um de nós precisa ser criativo e inovador para nossa sobrevivência. 

     Com esta introdução, queremos deixar explícito que nosso conceito de criatividade e 

inovação vai além das novas tecnologias da informação. Parte da ação subjetiva de cada um de 

nós. 

     Para Nascimento (2013, p. 90), “o ser criativo precisa de liberdade e também associa o 

envolvimento de seu meio para expressar o que faz parte de seu contexto, pois [...] a criatividade 
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é o próprio exercício da liberdade de pensar, de agir, de ser, além dos padrões que adotamos. 

Ser criativo implica em uma atitude livre, a partir da qual se assume um papel de 

responsabilidade pela criação (criar+ação) de sua própria realidade”. Para tanto, a prática 

escolar incentivadora do desenvolvimento criativo é imprescindível, pois “[...] o ser humano 

tem uma tendência natural de exprimir para si e para o outro aquilo que pensa e o que sente e 

isso só será possível se a escola permitir, incentivando a prática da criatividade”. 

Nesta ótica, temos também a contribuição de Rajadell (2012, p. 108):  

 
[...] transcender o conhecimento de conteúdo, requer alguns passos 

interessantes que vão desde a curiosidade, a demonstração, a sensação, a 

incerteza, a lógica, a imaginação, a corporeidade e a conexão, pois [...] 

produtos orvalhados de criatividades impactam, motivam o aluno, aproximam 

o aluno, transmitem bem-estar. 

   

Torres (2009, p. 68) também contribui para esta reflexão: “[...] as Escolas Criativas são 

aquelas que vão adiante do lugar de que partem, oferecem mais do que têm e ultrapassam o que 

delas se espera, reconhecem o melhor de cada um e crescem por dentro e por fora, buscando o 

bem-estar planetário”. 

 

A inovação é tarefa daqueles que estão convencidos de que a ordem habitual 

e rotineira do ensino deve ser alterada por novas formas [...] de compreender 

o mundo e exercer a docência. [...] para que as mudanças, nas práticas 

educativas, aconteçam é necessário que devamos interagir intencionalmente 

com os sujeitos e favorecer a interação entre eles, de forma a termos uma ação 

pautada numa nova concepção. As práticas inovadoras são possibilidades 

dessas ações porque se fundamentam na dimensão ontológica, epistemológica 

e metodológica do conhecimento. Tais práticas evidenciam que há 

necessidade de rompermos com o paradigma conservador e com a prática 

meramente transmissiva do saber com forte tradição no ensino [...]. 

(SUANNO; DITTRICH; MAURA, 2013, p. 225). 

         

Em síntese, os autores aqui elencados nos incitam a repensar o ato pedagógico para além 

das barreiras do que está instituído, sem menosprezar os avanços tecnológicos. 

       No momento atual da esfera globalizada, não podemos ilhar os alunos nas escolas, como 

se instituíssemos barreiras físicas entre a escola e o mundo real. Neste contexto, as novas 

tecnologias da informação e as redes sociais são importantes para não criamos nos alunos a 

sensação de que estão encastelados nas escolas. De nada adiantam estes recursos tecnológicos 

se não forem acompanhados de práticas criativas e inovadoras no processo ensino-

aprendizagem. Precisamos resgatar o humano das relações dentro do cenário educacional. 
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    Para seguirmos em nossa linha de raciocínio, traremos agora a contribuição de duas das 

principais pesquisadoras desta área no cenário brasileiro: Ribeiro e Fleith. Para estas duas 

autoras, é de fundamental importância destacar o papel que os professores exercem no 

desenvolvimento criativo; elas reforçam a necessidade de que eles tenham conhecimento sobre 

alternativas de desenvolver a capacidade criativa, como forma de estarem preparados para 

identificar esses comportamentos e estimular os alunos em direção às suas possibilidades 

máximas. 

      Segundo Alencar (1995), o que a escola propõe como objetivos a alcançar, em termos 

de aprendizagem e ensino, poderá favorecer ou, pelo contrário, dificultar o desenvolvimento do 

potencial criador, considerando-se que fatores tanto intrapessoais como interpessoais, 

individuais ou sociais, exercem um impacto significativo na produção criativa do indivíduo e 

da sociedade.  

        Não queremos com isto dizer que a criatividade no contexto educacional passe somente 

pela formação do professor. Fleith (2011) questiona o quanto a escola como um todo tem 

contribuído para preparar o aluno para identificar e solucionar problemas, para integrar e 

produzir com liberdade.  

        Em síntese, esta é uma temática complexa que envolve diversas variáveis: gestão, 

formação acadêmica, processos de ensino e aprendizagem, ambientes de aprendizagens, novas 

mídias etc. Este tema é debatido em todo o mundo e há algumas teorias que embasam esta 

discussão. 

Vamos rever algumas. 

 

1. Teoria de investimento em Criatividade de Stemberg 

 

Stemberg e Lubar (1999) e Stamberg (2000, 2003) apresentam a criatividade como 

produto de seis elementos, que apesar de distintos, são inter-relacionados: habilidades 

intelectuais, conhecimentos, estilos de pensamento, personalidade, motivação e ambiente 

adequado. 

Esta teoria se sustenta na tese de que são necessárias interações de aspectos individuais 

e contexto ambiental, pois há uma relação direta entre estas duas esferas. Os autores salientam 

que pode haver limites para alguns destes componentes. O conhecimento, por exemplo, parece 

ser o mais afetado destes elementos, pois ele depende de acesso e dos níveis alcançados por os 

outros componentes. Ressaltam também que um destes componentes pode servir de alavanca 

para os outros. A motivação, por exemplo, é apresentada como potencializador de componentes 
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que estejam enfraquecidos como o conhecimento. Também podemos observar em alguns casos 

a interação de dois ou mais elementos, como a inteligência e a motivação, que podem resultar 

no aflorar de processos criativos, mesmo que os outros componentes estejam enfraquecidos. 

 

2. Modelo componencial da criatividade de Amabi 

 

Para Amabi (1966, p.35), “[...] um produto ou resposta será julgado criativo na medida em que: 

a) é novo e apropriado, útil, correto ou de valor para a tarefa em questão, e b) a tarefa é heurística 

e não algorítmica”. 

        A autora explica que para que o ato criativo se concretize, é necessária a interação de três 

componentes: habilidades de domínio, processos criativos relevantes e motivação intrínseca. 

        As habilidades de domínio são descritas como a base do processo, pois requerem amplo 

conhecimento, habilidades técnicas e talento em uma determinada área.        Processos criativos, 

por sua vez, estão associados ao estilo cognitivo, que possibilita a exploração de novos recursos 

cognitivos e de trabalho.  A motivação intrínseca (subjetiva) está relacionada ao envolvimento 

do sujeito com determinada área em que atua ou quer atuar. 

 

3. Perspectiva de Sistemas de Csikszentmihalyi 

 

Segundo a perspectiva de sistemas (CSIKSZENTMIHALYI, 1988; 1997), a criatividade 

resulta da interação de três fatores: o domínio, o indivíduo e o campo. O domínio transmite 

informações ao indivíduo, e este produz variações que, por meio do campo, podem ou não ser 

incorporadas a esse domínio. Nesta visão sistêmica, um sistema influencia o outro ao mesmo tempo 

para condução de um ato criativo. 

     O autor ressalta ainda um outro componente importante:  essa produção criativa só será 

reconhecida criativa através do julgamento de sujeitos de um dado campo.  Este julgamento é 

influenciado por um contexto sociocultural, podendo, portanto, deixar de ser considerada criativa 

em outro contexto temporal.   

   Podemos perceber que as teorias aqui exemplificadas trazem sempre a ideia que o processo 

criativo é complexo e está inter-relacionado a outros elementos. 

       Esta discussão acerca da criatividade que até pouco tempo estava mais focada em 

ambientes laborais, vem recentemente sendo trazida para o contexto educacional. A escola 

começou a ser percebida como um contexto de suma importância para o aflorar da criatividade 
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nos sujeitos envolvidos no processo educacional, o que nos levou a repensar processos 

pedagógicos descontextualizados e ultrapassados no nosso espaço-tempo. 

     Autores como Solé et al. (1996, p.18) contribuem para esta reflexão e enfatizam que: “a educação 

escolar promove o desenvolvimento na medida em que promove a atividade mental construtiva do 

aluno, responsável por transformá-lo em uma pessoa única, irrepetível, no contexto de um grupo 

social determinado”. 

        Nesta mesma linha de raciocínio, De La Torre (2005) alerta para o fato de que proporcionar 

uma espaço-ambiente que promova o aflorar de processos criativos deve começar desde a 

educação infantil. 

     Como pretendemos estabelecer um paralelo entre criatividade e inovação no contexto 

escolar, faz-se necessário também revermos alguns conceitos de inovação, lembrando que todos 

foram formulados tendo como base as empresas e indústrias. 

      Para Nick Baldwin (2003), inovação é a exploração com sucesso de novas ideais. Na 

mesma linha, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2003) 

compreende inovação como um conjunto de diligências científicas, financeiras e comerciais, 

incluindo o investimento em novos conhecimentos tecnológicos, organizacionais, financeiros 

que visem a produção de novos produtos e processos mais eficientes.  

   Podemos observar que os conceitos aqui delineados estão relacionados à produção de 

novos produtos ou processos. 

   Você deve estar se perguntando o que estes conceitos ligados à economia têm a ver com 

o contexto educacional ou com o tema criatividade.   Respondendo: pontuamos que podemos 

fazer a transposição didática destes conceitos para nosso cotidiano profissional e aproveitarmos 

a possibilidade de repensarmos novos processos pedagógicos e ensino, aprendizagem e também 

de gestão com foco em fazer o novo, através de processos criativos.    

   A seguir, vamos elencar alguns exemplos de ações que podem ajudar no aflorar de 

processos criativos no cenário educacional: 

 

1. Jogos – os jogos, desde os mais simples, tendem a envolver os alunos e tornarem as 

aulas mais atraentes. Nesta mesma linha, podemos organizar competições colaborativas 

entre os alunos. Não devemos incentivar a competição e sim a colaboração. 

2. Autonomia – estimule os alunos a criarem soluções para situações hipotéticas e 

incentive as iniciativas de resolução de questões de forma diferenciada da preconizada 

pela lógica imposta nos modelos e formulas conhecidas. 
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3. Mudança de ambiente - procure planejar aulas fora da sala de aula. Esta mudança de 

espaço pode ser muito interessante, pois indiretamente podem sinalizar aos alunos que 

o processo educativo está muito além das barreiras físicas da sala de aula. 

4. Responsabilidade – procure envolver os alunos nas atividades. Promova o envolvimento 

deles no planejamento e desenvolvimento de atividades. Procure ouvi-los. Proponha 

debates de temas que gostariam de incluir no planejamento da disciplina. Promova 

rodadas de conversa sobre a relação da disciplina que estão estudando com o contexto 

de vida de cada um deles. 

5. Atividades grupais – planeje ao máximo atividade grupais. Mas tenha cuidado para não 

deixar que estas atividades se tornem a divisão de conteúdo entre os alunos, onde cada 

um saiba apenas a sua parte do trabalho. Trabalho em grupo, para ser eficiente, precisa 

promover o debate e organização conjunta para socialização do conhecimento. 

6. Metodologias diferenciadas - cada aula precisa ser planejada de forma diferenciada. Use 

metodologias diferenciadas e novas mídias. Quando falamos de mídias nos referimos a 

todas as mídias disponíveis, que vão desde o giz e o quadro até as novas tecnologias da 

informação. A mídia deve ser variada, e não importa se é uma nova tecnologia ou uma 

simples folha de papel em branco. Você pode estar se perguntando: como motivar 

alunos com uma folha em branco? Um exemplo de atividade: você entrega uma folha 

para cada aluno e pede para que eles coloquem mentalmente naquela folha um 

determinado tema que o tem preocupado muito atualmente. Depois, peça para que todos 

levantem a mão com a folha e comecem a sacudi-la. O resultado será um barulho 

coletivo. Depois você propõe que cada um aja sobre este problema. Todos são 

convidados a amassar a folha com força e intensidade. Na sequência, peça que abram 

as folhas. Incentive que ajam sobre ela novamente com mais intensidade. Ao voltarem 

a abrir a folha, dê o comando para que todos levantem novamente as mãos e voltem a 

sacudir a mesma. Você vai observar e eles também, que o barulho diminuiu muito. Pois, 

ao serem dobradas, as folhas sofreram uma alteração em sua forma e o barulho foi 

sufocado em grande parte. Aproveite este momento para refletir com eles que quando 

temos um problema que nos inquieta, que nos tira o sono e que faz barulho, se agirmos 

sobre ele, nos mobilizarmos, a tendência é que o barulho diminua e estas ações só se 

fazem mais acentuadas quando são feitas no coletivo. 

7. Utilize novas tecnologias da informação, incluindo as redes sociais. As novas TICS e 

as redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos e não podemos encastelá-los na 

escola, ignorando que no cotidiano eles estão permanentemente conectados. Procure 
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incluir também acesso e atividades onde estas mídias possam ser utilizadas como 

ferramentas pedagógicas. 

8. Problematização – procure problematizar situações relacionadas com as disciplinas e os 

incentive a debaterem e encontrarem soluções para as temáticas apresentadas. Incentive 

sempre as iniciativas, mesmo quando não forem as que você esperava. Procure entender 

a lógica utilizada pelo aluno e não apenas os resultados. Lembre-se de que a ciência se 

fez em um movimento de ensaio e erro.  O erro no cenário educativo é esperado, pois 

trata-se de um ambiente de aprendizagem e reflexão. 

9. Coerência entre as disciplinas – é de suma importância que os alunos percebam a 

coerência entre as disciplinas e que os professores procurem realizar planejamentos 

conjuntos para deixarem claro para os alunos que os conteúdos escolares não estão 

desconectados dos contextos socio-históricos e econômicos de onde vivem. 

 

Estes são apenas alguns tópicos para refletirmos frente as demandas que se apresentam 

em nosso cotidiano. Para concluir, ressalto que existem várias maneiras de repensar a forma 

dos processos de ensino-aprendizagem, e nesta perspectiva, nós, educadores, temos que nos 

reinventar cotidianamente... 

NTA      
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CAPÍTULO 2 

 

O beijo 

Obra de Gustave Klimt 

 

 
 

 

“Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma 

experiência afetiva.” 

Rubem Alves
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TUDO QUE É SÓLIDO DESMANCHA NO LÍQUIDO 

 

Simone Regina Dias 

 

A Escola como espaço da ordem: sob o signo da modernidade 

 

O presente texto pretende trazer à tona uma reflexão sobre a educação em tempos 

líquidos, pensando nas novas demandas contemporâneas e possíveis estratégias para a escola 

neste cenário.  

A Escola surge como espaço da ordem, sob o signo da modernidade sólida, quando nos 

tempos modernos, a educação se torna pública, leiga e obrigatória. Ainda que a Escola tivesse 

função distinta, por sua organização e estrutura, se aproxima de outras instituições modernas, 

como os hospitais, as prisões e a caserna, que possuem atributos singulares que atuam como 

dispositivo de vigilância e controle do Estado Moderno. Ao mesmo tempo, o estabelecimento 

de instâncias controladoras da vida forneceu as bases para a disseminação da ideia de liberdade 

para além das instituições normativas, o que em última instância é o que pode ser visto ao longo 

do século XX, e que colocou essas mesmas instituições, as “fábricas de ordem” em xeque. 

Vivemos novos tempos de transformação da modernidade, dos seus aspectos sólidos 

para liquefação, e construção de uma nova ordem definida pela economia. Passou a ser urgente 

derreter os sólidos para que o mundo se tornasse previsível e administrável. E “derreter os 

sólidos” significa questionar crenças e tradições, que permitiam que os sólidos resistissem a 

liquefação.   

Entendemos a modernidade líquida a partir da perspectiva de Zygmunt Bauman, que a 

define como um momento em que a sociabilidade humana experimenta uma transformação que 

pode ser sintetizada nos seguintes processos: a metamorfose do cidadão em indivíduo em busca 

de afirmação no espaço social; a crise das grandes narrativas; a passagem de estruturas de 

solidariedade coletiva para as de disputa e competição; a fragilidade dos laços entre as pessoas; 

o enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal; as incertezas no lugar das certezas; o fim 

da perspectiva do planejamento a longo prazo. 

Bauman, em Legisladores e intérpretes, mencionava a educação escolarizada como o 

conceito e a prática de uma sociedade amplamente administrada. Em texto posterior, publicado 

em A sociedade individualizada, ele retoma essa interpretação da educação escolarizada como 

fábrica da ordem, destinada à produção de corpos dóceis, disciplinados e eficientes, abordando 

a “transição” da modernidade sólida à líquida - passagem que fora caracterizada pela oposição 
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entre modernidade e pós-modernidade. E a que conclusão ele chega? Essa concepção da escola 

e da educação enfrenta uma imensa crise desencadeada pela “falência” das instituições 

modernas. 

O primeiro sólido a ser dissolvido foi o impedimento da atuação de movimentos sociais, 

a fim de construir uma nova ordem eliminando os direitos. E a nova ordem surge com o 

derretimento dos grilhões que aprisionavam a liberdade individual de escolher e agir que só 

seria sanada com a flexibilização, a desregulamentação e a liberação do mercado. Isso significa 

dizer que o “mundo do lado de fora” das escolas cresceu de modo diferente daquele para o qual 

elas estavam preparadas a educar nossos alunos. Em tais circunstâncias, preparar para toda a 

vida vai adquirir um novo significado diante das atuais circunstâncias sociais. 

 

Facetas do século 21 

 

O século 21 nasce sob o signo da velocidade, da mudança e da inovação. Em suas 

primeiras décadas, o século 21 criou variáveis tecnológicas e informacionais que mudaram 

radicalmente a forma como praticamos a comunicação pessoal, organizacional e coletiva, e tais 

processos serviram para potencializar todos os tipos de relações, recriando formas de 

transmissão e também de compartilhamento de todo tipo de conteúdo. 

Evidentemente, os impactos desses processos sobre a educação foram abrangentes e as 

formas de ensinar se transformaram em um simulacro, que pode aqui ser traduzido como uma 

repetição esvaziada de sentido. O ensino ficou velho e deslocado, enquanto se multiplicam as 

formas de aprender. As pessoas aprendem de maneiras variadas e isso independe se estão ou 

não envolvidas em um processo formal de educação. 

Os paradigmas que caracterizaram a educação desde sua criação tal qual a conhecemos 

hoje, imitava a linha de produção da nascente indústria no século 19, e buscava preservar a 

ordem, a disciplina, o foco no conteúdo e a primazia do ensino sobre o aprendizado. Tudo isso 

foi ficando, gradativamente, para trás ao longo das últimas décadas, mas é possível perceber 

que o movimento se acelerou nos últimos anos. 

Todo esse movimento permitiu que a aprendizagem se tornasse cada vez mais acessível 

e se transformasse em um processo de recombinação por meio das plataformas de vídeos, das 

redes sociais e de outros mecanismos digitais de comunicação. 

A estrutura criada por plataformas e redes hiperconectadas é capaz de transformar e/ou 

recombinar informações e pode servir como recursos tecnológicos a serviço da educação. Mas 
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existem resistências e falta de conhecimento tecnológico no sentido das possíveis 

recombinações em seus usos a favor da educação. 

Embora haja potencial, as tecnologias digitais da informação e da comunicação não 

promoveram mudanças substanciais na sala de aula, porém elas provocaram profundas 

transformações na forma por meio da qual as pessoas aprendem. Em algumas formas mais livres 

de comunicação, como vídeos instrucionais do Youtube, por exemplo, as pessoas aprendem 

com liberdade de escolha e se divertem ao mesmo tempo. O audiovisual, sobretudo quando 

produzido sem os formalismos televisivos, tem o mesmo potencial para ensinar que a aula 

expositiva tinha, mas perdeu ao longo do tempo.  

As novas descobertas sobre os processos de aprendizagem vinculados às novas formas 

de cognição têm potencial para mudar a maneira como aprendemos, e o que é mais interessante, 

estamos descortinando o funcionamento de parte substancial do processo de aprendizagem. 

Uma das descobertas se relaciona ao fato já conhecido na prática de que o tempo de 

exposição ao discurso de uma aula expositiva, por exemplo, tem uma curva de aprendizagem 

que não passa muito dos 10 minutos de atenção. Alguns teóricos já apontam quatro minutos 

como tempo ideal de exposição de um audiovisual. Mas é importante registrar que esse tempo 

diminui a cada dia e se torna necessário aliar outras ferramentas, mais ligadas à imagética, como 

o áudio, o vídeo, o audiovisual, os simuladores, os infográficos, as histórias em quadrinhos, os 

jogos, enfim, existem uma gama diversificada de objetos educacionais digitais a ser explorada 

pelo estudante. 

  

Problemas estruturados e não estruturados 

 

Problemas estruturados são baseados em repetições. Para entender o que isso quer 

dizer, faremos uma pequena digressão. O mundo pré-internet era um mundo, digamos, mais 

lento, onde tudo caminhava mais devagar. Mas não era só o tempo que tinha outra velocidade. 

Havia ainda muita diferença entre morar no interior ou em uma grande cidade, havia grande 

diferença entre estudar em uma grande universidade ou em uma faculdade pequena. Em um 

mundo com muito menos informação, a formação tinha mais importância pois eram poucos os 

canais de informação. 

Portanto, o espaço também tinha outra importância. Digo outra porque, sob alguns 

aspectos, isso pode ser visto como melhor ou pior, mas não é essa a questão, o ponto a ser 

lembrado aqui é que espaço e tempo passaram a ser vividos de outras formas e com muito mais 

intensidade. 
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A velocidade da internet é o que importa hoje. E essa velocidade é mega, ou giga ou 

super ou hiper ou supermega, enfim, temos muitas palavras para descrever as velocidades cada 

vez mais rápidas. Toda essa velocidade pode ser usada para o bem ou para o mal. Vamos supor 

que a usemos para o bem, para o nosso bem. Vamos aprender por meio dela e, ao fazermos isso, 

suprimos nossa sede de informação e podemos nos aprofundar em direção ao desconhecido 

que, invariavelmente, gerará conhecimentos. Podemos acessar o conhecimento em qualquer 

local, desde que saibamos transformar informação em conhecimento. Não importa tanto onde 

estudamos ou onde moramos. O conhecimento está ao alcance de todos, basta romper com as 

barreiras dos preconceitos de todas as ordens, com as certezas e com as ideias prontas. 

Os problemas não estruturados nascem aqui. Pois eles surgem das incertezas e da falta 

de referência sobre a sua origem. Não sabemos como lidar com problemas novos, estamos 

acostumados demais à repetição, conhecemos a sua lógica, sabemos onde chegar com a 

repetição. Mas existe muita incerteza quando temos problemas novos, sabemos pouco e saber 

pouco gera insegurança e poucas pessoas estão dispostas a enfrentar seus medos, neste caso 

traduzidos por insegurança e incerteza. 

Esse novo cenário nos leva à necessidade de superação, na medida em que agora a 

mudança nos impele a um outro mundo, com novas demandas. Daí a necessidade de o professor 

se preparar para atuar em um espaço em frequente situação de mudança, que não obedece mais 

a formalizações prévias e que demanda ações que fogem de padrões e papéis rigidamente 

estabelecidos. Nesse sentido, isso demanda não apenas novas capacidades individuais por parte 

dos professores, mas clama por uma diferente concepção de educação pautada nas práticas 

educativas que se relacionam e problematizam o mundo e o modo de vida em que estamos 

inseridos na atualidade (SILVA; CARVALHO, 2015). 

Em particular, a profissão docente talvez seja uma das mais expostas quando o assunto 

é segurança. Espera-se demais do professor, espera-se, por exemplo, que dele partam certezas 

e verdades e não há nada mais equivocado do que pensar dessa forma. O mundo do professor 

seguro e das certezas e verdades se esvaiu junto com as longas aulas expositivas.  

 

E agora, professor?  

 

Se lançarmos nosso olhar para a educação nesse novo cenário, vemos que estamos nos 

reinventando a todo tempo, sendo a mudança palavra de ordem na esfera educacional também. 

Temos novas tecnologias de informação e comunicação à disposição e vivenciamos a 

necessidade de uma abordagem diferenciada para envolver os aprendizes nos processos de 
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aprendizagem. Se isso já era evidente e urgente antes de a pandemia assolar o mundo em 2020, 

tudo ficou ainda mais complexo com a implantação do ensino remoto em grande parte da rede 

educacional como alternativa viável para não se perder o ano letivo.  

As limitações, os obstáculos, as dificuldades, as superações, e novamente em cena a 

necessidade de o professor se superar, se reinventar e rapidamente assimilar a nova atuação, 

agora frente a uma câmera de notebook ou de celular, repensando suas estratégias de ensino, 

gravando videoaulas ou fazendo vídeos ao vivo, articulando uma narrativa no intuito de cumprir 

com êxito seu papel. O novo enquadramento se vale de instrumentos virtuais de aprendizagem 

e desafios postos aos professores e também aos alunos, com a migração das salas de aula para 

os ambientes virtuais.  

De toda forma, o que se sublinha aqui, independentemente da modalidade de ensino em 

que o professor atua, vamos nos ater à mediação dos processos para o alcance da tríade ensino 

- desenvolvimento – aprendizagem. 

A tecnologia embarcada junto ao ensino nas diferentes áreas vem ganhando força e se 

constitui como um dos principais pilares dessa evolução na forma de ensinar. As várias 

ferramentas de interação ajudam o aluno a aprender com mais facilidade através do meio digital, 

facilitando o acesso em diferentes momentos e espaço. A realidade virtual está aí e só avança 

para qualificar ainda mais o aprendizado. 

Hoje fala-se em empatia cognitiva, em escrita sensível, em comunicação não-violenta, 

que pode ser empregada para auxiliar nesse processo de engajamento dos acadêmicos em 

relação à aprendizagem. Nosso intuito aqui é justamente pincelar alguns matizes dessas 

concepções, que podem nos ajudar, enquanto docentes, a potencializar a interação e o 

engajamento dos alunos, a incrementar a comunicação, buscando elevar o nível de interação e 

estimular a motivação. 

Rubem Alves expõe com maestria que “toda experiência de aprendizagem se inicia com 

uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é 

afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. ”. E nos alerta para não confundirmos afeto 

com beijos e carinhos, mas afeto, do latim "affetare", que remete a "ir atrás". Trata-se, ele 

explica, do movimento da alma na busca do objeto de sua fome, a fome que faz a alma voar em 

busca do fruto sonhado. Para além do aspecto emocional, isso remete a tirar o aluno de um lugar 

confortável a fim de instigá-lo a conhecer outros modos de vida, em busca de estabelecer 

conexões que façam sentido.  

Como fazer isso? Como provocar esse afeto? A empatia cognitiva pode ser uma aliada 

nesse despertar.  
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E essa tal empatia cognitiva? 

 

Paulo Freire dizia que não existem professores sem alunos. Ora, dessa forma, nossa 

existência enquanto docentes só se efetiva na relação que temos com os discentes, aprendizes. 

Nessa bela carta direcionada aos professores, o educador pernambucano assim explicita:  

 

Não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que diria 

se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem 

aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que 

quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes 

aprendido e, de outro, porque, observado a maneira como a curiosidade do 

aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o 

aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos. 

(FREIRE, 2001, p. 1). 

 

Estamos num momento de reflexão profunda sobre os processos de criação e de 

transmissão dos saberes, bem como das estratégias de ensino-aprendizagem adotadas para obter 

resultados mais promissores.  Ao incorporar, no âmbito da sala de aula, estratégias inovadoras, 

a postura de quem ensina deve ser revisitada sistematicamente. E é preciso levar em conta que 

desenvolver a dinâmica de aprender e ensinar requer a oportunidade e o estímulo ao exercício 

da liberdade de expressão, de ação e o diálogo para todos os envolvidos no processo. 

Já sabemos que as metodologias ativas possuem a finalidade de desenvolver o processo 

de ensino e aprendizagem com o foco no desenvolvimento da autonomia do aprendiz. São 

pautadas no desenvolvimento da habilidade em identificar, descrever e solucionar problemas 

que ocorrem no dia a dia da prática profissional das diferentes áreas do conhecimento, propondo 

soluções práticas, seja por meio do desenvolvimento de equipes e/ou com base na construção 

de projetos. Isso significa que o ensino cognitivo cede um pouco de espaço para outras formas 

de aprendizagens laterais, cujo enfoque principal está no acadêmico, e não apenas no professor.  

Pode-se dizer que as metodologias ativas buscam desenvolver o aprendizado, utilizando 

parâmetros reais e/ou simulados, construindo processos interativos de conhecimento, de análise 

ou de pesquisa. Desse entrelaçamento decorre a tomada de decisões individuais ou coletivas 

com a finalidade de encontrar soluções para um determinado problema. Ao passo que os 

modelos de ensino tradicionais levam o aluno a uma postura quase sempre passiva, ou seja, sem 

a oportunidade de demonstrar suas opiniões, interesses e de repassar seus saberes também para 

o docente, por meio de uma comunicação mútua, com via de mão dupla, pode-se estabelecer 

uma nova configuração do aluno como protagonista ativo no processo. 
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Faz-se necessário, sabemos, que o aprendiz seja colocado no centro do processo de 

aprendizagem. Agora, então, com o aprendiz ocupando essa nova posição, é mister notar que o 

professor também possui um papel ímpar nesse processo. Afinal, ele é o mediador do processo 

de ensino e aprendizagem. Mas o que isso significa?  

O professor pode e deve auxiliar os alunos a construírem seus conhecimentos e a 

desenvolverem a autonomia, à medida que acompanha, motiva, orienta e estimula a 

aprendizagem autônoma. O professor possui uma função estratégica, tendo em vista que pode 

usar diferentes meios e pontos de vista para trabalhar o conhecimento com o aluno (SOUZA et 

al., 2004).  

Um dos diferenciais para incrementar essa relação é a comunicação dialógica, que 

estimula que diferentes vozes venham à tona. Abandona-se, neste sentido, o discurso 

autoritário, dando vazão ao diálogo, à confiança e à empatia cognitiva. Desse modo, consegue-

se propiciar segurança para que o aprendiz se sinta à vontade para perguntar e estimulado a 

construir essa resposta. Afinal, a educação é construção. E a empatia com o aprendiz pode (e 

deve) acompanhar todo o processo educativo. 

Mas o que vem a ser a empatia cognitiva? O psicólogo norte-americano Paul Ekman 

tornou-se reconhecido pela sua experiência no estudo das emoções. O autor menciona três tipos 

de empatia em função da forma como nós percebemos os sentimentos das pessoas. Trata-se da 

empatia emocional, da empatia compassiva e da empatia cognitiva. 

A empatia emocional é evidenciada na medida em que, para além do entendimento da 

forma de pensar, nós sentimos as emoções das outras pessoas, como se houvesse um contágio. 

Por sua vez, a empatia compassiva é aquela em que nós não somente entendemos e sentimos, 

mas agimos, ajudamos, fazemos uma ação. 

E a que nos interessa aqui é a empatia cognitiva, aquela que nos ajuda a entender, de 

forma assertiva, a forma de pensar de outra pessoa. Nessa linha, o autor aborda que captar com 

precisão a emoção do outro é a base para uma empatia autêntica.  

Paul Ekman sustenta que ao nos relacionarmos uns com os outros, temos sempre dois 

desafios em pauta: que as expressões emocionais das pessoas não nos passem despercebidas e 

que o nosso julgamento interno não nos desvie daquilo que estamos captando. Ele menciona 

ainda a ressonância emotiva, ou seja, eu não sinto a dor do outro, mas tenho uma emoção em 

resposta à dor do outro. E esta ressonância é crucial para os nossos relacionamentos. 

Vedove e Camargo (2008) sugerem, nesse sentido, a necessidade de detecção de “pistas 

emocionais”, pela escuta ativa; ajudar outra pessoa a se desenvolver, por meio de sugestões e 

feedback sobre os comportamentos e atitudes. 
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O desafio consiste em estimular os acadêmicos a lerem com atenção o material, 

interagir, mostrar-se interessado pelo que eles produzem, pelas ideias que apresentam. O elogio 

e o estímulo frequentes à participação nos momentos de aprendizagem fazem a diferença. 

Empatia é um desafio muito grande, pois pressupõe vontade de entender o outro, e 

aceitar e incorporar valores do outro. No ensino presencial, essas manifestações de empatia 

acontecem no relacionamento face a face, no dia a dia de sala de aula. Mas quando estamos 

tratando de educação a distância ou do ensino remoto (em tempos de pandemia), essa 

comunicação acontece nos meios digitais, seja por meio de vídeos ou mensagens. Os feedbacks 

das atividades constituem outra interação fundamental nesse processo. E em todas essas 

comunicações com o aprendiz, destaca-se aqui a importância de um fator fundamental: a escrita 

sensível. Ou seja, por meio da escrita, é possível imprimir um tom empático, empregar uma 

linguagem emocional que impacte nessa mediação. O professor deve se apropriar dela, para 

perceber as nuances no discurso do aluno e incentivar o diálogo. Nesse sentido, o discurso 

autoritário não é bem-vindo. 

Então, o desafio que se coloca é: como transcender o “diálogo” eletrônico cheio de 

formalidades e impessoalidade? Como alcançar a escrita sensível e o diálogo virtual efetivo? E 

na sala de aula presencial, como fazer a virada de chave em prol dessa comunicação em via de 

mão dupla? 

Barboza e Giordan (2009) sugerem que um dos caminhos para esse diálogo funcionar é 

com a explicitação de um assunto, em que o professor se vale do uso de exemplos e 

comparações que visam colaborar na construção do enunciado. Pode advir também da 

exposição de fatos e ampliar as discussões, levar à reflexão e fomentar questionamentos. Os 

autores ainda mencionam que o professor deve observar situações-problema que instigam, 

motivam e desenvolvem o senso crítico do indivíduo, ampliando relações, análises, críticas e 

diálogos.  

Assim, nas mensagens, deve-se priorizar o desenvolvimento do diálogo e a retomada da 

fala do outro, o que promove a continuidade da conversa. Nesse sentido, quando o professor 

retoma a fala do aprendiz, podemos perceber uma tentativa de explicitar adequadamente o que 

o aluno disse, trazê-lo à resposta e garimpar elementos que possam recuperar conceitos já vistos 

na disciplina.  

Convém resgatarmos a concepção de escrita sensível, proposta por Haetinger e 

Haetinger (2004), para situarmos melhor nossa reflexão. Os autores explicam que tal escrita é 

aquela forma de escrever que resgata as relações pessoais e afetivas nos diálogos, aquela que 

valoriza o uso das saudações, abusa dos adjetivos positivos, identifica a característica pessoal 
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dos alunos e as usa para fomentar particularidades de relações. Assim, evidencia-se em uma 

escrita carregada de mensagens emocionais, que pode se valer de símbolos de linguagem visuais 

da rede – os “emoticons” e fomentar o relacionamento interpessoal. 

Para compreender essa trajetória, explicam que se trata de aplicar na prática da escrita 

as ideias do educador francês Célestin Freinet a propósito da criação de vínculos. Isso significa 

linguagem do relacionamento, em consonância com a nova visão da educação, partindo-se do 

pressuposto de que a motivação e o relacionamento são fatores importantes para que se promova 

a aprendizagem.   

Sobre os vínculos pessoais e da confiança, Freinet aponta algumas características a 

serem consideradas quando pensamos em educar ou aprender, chamados “Códigos de 

Educação”, que podem, na visão de Haetinger e Haetinger (2004), ser aplicados nos cenários 

do ensino tecnológico em que o professor tutor precisa desenvolver a “escrita sensível”.  

Vejamos. 

1. “Todos nós, independentemente da idade ou tamanho, temos a mesma natureza”.  

2. “Nosso comportamento quanto às atividades escolares ou de aprendizagem 

dependem do nosso estado físico /orgânico e de toda nossa constituição”.  

3. “Ninguém gosta de imposições ou de disciplinas rígidas e sem explicação lógica 

(principalmente o adulto)”.  

4. “Os trabalhos propostos em sala de aula nunca devem acontecer por coerção, 

mesmo que, em si, eles não desagradem. Toda atitude coerciva é paralisante”.   

5. “Ninguém gosta de trabalhar sem objetivos”  

6. “A motivação é fundamental para o envolvimento e aprendizagem”.  

7. “Todos querem ser bem sucedidos. O fracasso inibe, destrói o ânimo e o 

entusiasmo”.  

8. “As aquisições de conhecimento não acontecem pelo estudo de regras e leis, 

como às vezes, se crê, mas sim pela experiência. Estudar primeiras regras e leis é colocar o 

carro à frente dos bois”.   

9. “Os adultos preferem os trabalhos individuais ou em equipes cooperativas, e não 

trabalhos ‘em rebanho’ (grupos sem afinidades, impostos pelo professor)”.   

10. “É preciso ter sempre esperança e otimismo frente à vida e nossos alunos”.  
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Em síntese, acerca desses “Códigos da Educação”, podemos dizer que o que pressupõe 

ali, de início, é não subestimar os alunos. Além disso, precisamos considerar os estados físicos 

e emocionais de nossos alunos e observar isto de forma a compreender certas atitudes e certas 

falas. Faz-se necessário criar um clima amistoso nesses ambientes de interação, de forma que o 

conhecimento seja construído por todos em sincronia de objetivos.  

Pensar sempre na motivação e no relacionamento, desde quando se organiza os 

conteúdos ou interações. É preciso ainda valorizar as atitudes e ações dos alunos, sempre 

buscando as ações positivas de cada um e valorizando-as. Trabalhar o incremento da 

autoestima, fornecer os feedbacks consistentes de modo que o aprendiz reconheça também as 

formas de avançar e melhorar seu desempenho. As interações devem ainda estar conectadas 

com o dia a dia dos alunos, respeitando-se o ritmo de cada um, estimulando a construção do 

conhecimento. 

E nesse cenário, então, podemos concluir que o otimismo, a crença na educação e no 

saber de todos constituem ferramentas fundamentais para a relação profícua entre o professor e 

seus aprendizes. 

 

Considerações finais 

 

Na modernidade sólida, temos, então, a instituição escola como sede a partir da qual se 

universalizavam os valores utilizados para a integração social. Os professores tinham a 

incumbência de fornecer as diretrizes aos incultos do que seria uma vida correta e moral, 

transmitindo as verdades e rumos de comportamento. Eram vistos como os guardiões da razão, 

os legisladores, os guardiões das boas maneiras e do bom gosto. 

Mas o mundo dá voltas, sofre mudanças abruptas e na nova configuração estremeceram-

se as certezas de outrora. Bauman (2001) vai definir a modernidade líquida como um momento 

em que a sociabilidade humana experimentou uma transformação que pode ser sintetizada em 

diversos processos, como a crise das grandes narrativas, a fragilidade dos laços entre as pessoas, 

o enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal, as incertezas no lugar das certezas.  

Ao professor, então, na nova configuração, o desafio constante de assumir o papel de 

intérprete, no lugar de legislador. Articular uma narrativa (em suas disciplinas) com boa 

interpretação e com repertório consistente que consiga afetar seus aprendizes.  

Já incorporamos a ideia de que não existe ensinar sem aprender e que o ato de ensinar 

exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Exige o movimento de mão dupla na 

comunicação. Aliada a essa ideia, percebemos que as transformações causadas pelas 
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tecnologias da comunicação e informação também podem ser coadjuvantes importantes nesse 

novo momento do ensinar-aprender. Trata-se de um modo mais interativo, onde o conhecimento 

se constitui em rede, deixando de ser isolado e passando a ser difuso, rizomático, 

interconectado.  

Fica o convite para potencializarmos a interação e o engajamento dos aprendizes (sim, 

essa responsabilidade nos cabe), e incrementarmos a comunicação, buscando estimular a 

motivação. 

Reinventar-se é, definitivamente, palavra de ordem para o professor no atual cenário... 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Dedo de Deus 

Obra de Leonardo da Vinci 

 

 

 

De tudo ficam três coisas 

a certeza de que estamos sempre começando. 

A certeza de que é preciso continuar. 

E a certeza de que podemos ser interrompidos  

antes de terminarmos. 

Fazer da interrupção um caminho novo. 

Da queda um passo de dança 

Do medo uma escada, 

do sonho uma ponte, 

Da procura um encontro. 

Fernando Sabino 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA NARRATIVA INOVADORA NA GESTÃO ESCOLAR 

 

Arceloni Neusa Volpato 

 

De um fôlego só, um pouco do que está posto... 

 

Quase parodiando o poeta Vinícius de Moraes, me desculpem os gestores que não 

planejam, não se organizam, não têm foco ou meta estabelecidos, mas gestão é fundamental. E 

o que é gestão? De acordo com Oxford Languages Dictionary Online, é o ato ou efeito de gerir; 

administração, gerência. Podemos ampliar esta definição para gerenciamento, administração, 

onde existe uma instituição, uma empresa, uma organização ou uma entidade social de pessoas, 

a ser gerida ou administrada, cujo escopo naturalmente é o crescimento, tangível ou não, 

estabelecido pela instituição através do esforço dos indivíduos organizados, ou pelo grupo, com 

um objetivo determinado. Com esta visão, vamos ampliar um pouco mais a visão sobre o tema.  

Ao administrador, cabe gerenciar os recursos humanos, os materiais e os financeiros da 

instituição, qualquer que seja a sua característica organizacional: pública ou privada, com ou 

sem fins lucrativos. É função precípua do administrador estabelecer as metas, criar políticas 

internas e gerenciar os fluxos e processos da organização; e ainda realizar análise destes 

processos todos, e resultante desta avaliação, dar manutenção a todos eles, readequando as 

necessidades e otimizando o que está alinhado. Ocupa-se também, nas últimas décadas, das 

políticas corporativas em que atua nas ações de sustentabilidade, assim como no escopo da 

responsabilidade social. Então, a pergunta emerge naturalmente: gestão e administração, gestor 

e administrador, são a mesma coisa?  

Se contemplarmos os termos dicionarizados, estes itens lexicais aparecem como 

sinônimos, portanto, no mesmo campo semântico. Entretanto, tanto em aspectos práticos quanto 

teóricos evidenciamos diferenças sutis, mas estratégicas. Administrar, etimologicamente, 

significa planejar algo, controlar e dirigir os recursos humanos, materiais e financeiros, como 

vimos. O termo, em sua concepção, é muito mais voltado para o aspecto técnico, com foco 

específico no processo administrativo. A Administração é uma ciência, e jovem, e também 

multidisciplinar, pois interconecta e relaciona conhecimentos de muitas outras áreas do 

conhecimento (Contabilidade, Direito, Engenharia, Economia, Sociologia...) para atuar.  

Jules Henri Fayol, francês, nascido em 1841 e falecido em 1925, foi um engenheiro, um 

grande gestor, conforme os registros da História, e um pesquisador, cujos estudos culminaram 

na Teoria Clássica da Administração: que postula que o administrador é responsável por 
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conduzir a organização, levando em consideração os objetivos institucionais, então, a 

administração é racional e visa atingir metas e propósitos empresariais. Sua teoria contempla 

cinco funções - ou responsabilidades do administrador - na instituição, que são: (i) planejar, (ii) 

organizar, (iii) dirigir, (iv) coordenar e (v) controlar todos os problemas e consequências que a 

organização possa vir a enfrentar. Estas funções são aplicáveis a qualquer organização, seja 

governamental, industrial, comercial, religiosa ou educacional. Sua teoria contempla ainda 14 

princípios: (i) Unidade de Direção, (ii) Unidade de Comando, (iii) Disciplina, (iv) Autoridade 

e Responsabilidade, (v) Divisão de trabalho, (vi) Subordinação dos interesses individuais aos 

da organização, (vii) Remuneração do funcionário de forma justa e garantida, (viii) 

Centralização, (ix) Ordem, (x) Cadeia, (xi) Equidade, (xii) Estabilidade do Pessoal, (xiii) 

Iniciativa e, finalmente, mas não menos importante, (xiv) Espírito de Equipe. Toda esta 

estruturação situa a administração como uma ciência moderna e nos traça um panorama do que 

é Administração e do que faz um administrador. Fica, então, demarcado o seu objeto; a ciência 

não cria, mas constata, procura conhecer e explicar – se possível predizer – seu comportamento. 

E assim está determinado o fato. 

Então, o que é gestão? Outra ciência? Outros fatos? Na prática, a gestão tem como 

princípios fundamentais incentivar a participação, o espírito de autonomia e a responsabilidade 

dos colaboradores. O processo é voltado para o político administrativo enquanto foco da 

questão gerencial; o que nos transporta a uma visão mais humana, mais intuitiva do que 

contempla a administração, mais técnica, racional e com foco no processo administrativo. Na 

gestão, o foco está centrado principalmente no aspecto gerencial. 

Como construímos um arcabouço de conhecimento para a Administração, vamos 

também nos debruçar, brevemente, na história da Gestão. Ainda que o Sapiens sequer 

contemplasse o termo gestão, com certeza podemos afirmar que o ser humano é gestor e exerce 

liderança faz muito tempo. Quando falamos em gestão, contemplamos liderança.  

Estes rudimentos de gestão formataram líderes que trouxeram a humanidade até nossos 

dias. Foram construídas obras exponenciais como catedrais e castelos, citadelas e cidades, 

estados e impérios, povos foram subjugados, alargaram-se os mapas, novos mares foram 

singrados. No início, vigorou força e medo, ordem e poder. Os gestores subjugavam e os mais 

fracos obedeciam. E a história foi acontecendo.  

Em meados do século XVIII, Adam Smith, inglês, nascido em 1723 e falecido em 1790, 

juntamente com um time de outros economistas, iniciaram estudos em produtividade e divisão 

do trabalho. Determinaram o aumento da produtividade por meio da divisão do trabalho. Uma 

vez lançados olhares descritivos, passamos a perceber a gestão de forma mais científica, 
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percebendo a sua atuação no crescimento e desenvolvimento das organizações. Foram 

contemplados conceitos como planejamento, custo de produção, padronização e controle de 

qualidade por estes estudiosos do século XVIII, portanto, criteriosamente, podemos afirmar que 

os primeiros passos para a gestão profissionalizada já são anciãos. 

Adam Smith é considerado um dos pensadores e economistas exponenciais da nossa 

história e o pai do liberalismo. Sua obra influenciou áreas como evolução social, ética, 

educação, crescimento econômico, evolução social, livre concorrência, divisão do trabalho. 

Considerado por muitos como propagador das ideias fundantes da globalização de nossos dias, 

desenvolveu conceitos que são usados contemporaneamente como a delimitação do papel do 

estado ou a valorização do individual. Interessante agregar que fez carreira na academia, como 

professor e Reitor. Um gestor. Em meados do século XVIII, ele afirmou: "não é da benevolência 

do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do 

empenho deles em promover seu auto interesse. Por que não olharmos para isso como auto 

gestão? "Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, 

é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele: o bem-

estar da sociedade." 

Chegamos a meados do século XX com ideários divididos, enquanto Max Weber, 

alemão, nascido em 1864 e falecido em 1920, enfatizava aspectos administrativos: organização 

de hierarquia e uma cadeia de controle e comando; Frederick Winslow Taylor, norte-americano, 

nascido em 1856 e falecido em 1915, defendia a gestão científica, o desempenho do trabalho, 

priorizando procedimentos para a realização das tarefas: medição e especificidade de atividades 

e de resultados, contemplando menos tempo e custo.  

Os simpatizantes dos aspectos administrativos assistiam os gestores do topo se 

encarregando do planejamento e da estratégia, os gestores do nível médio gerenciando os níveis 

inferiores, que a seu turno eram os supervisores que vistoriavam os que executavam o trabalho 

propriamente dito no chão da fábrica, os trabalhadores operacionais. No modelo de Weber, 

seguia-se a cadeia de comando. Observados estes processos, criticamente, começavam a 

reconhecer a importância dos aspectos humanos na gestão, ou a gestão passava a se humanizar, 

ideias dissonantes de modelos imperativos da época. 

 

A contemporaneidade nasce em 1868 

 

Mary Parker Follet, norte-americana, nascida em 1868 e falecida em 1933, foi uma das 

estudiosas que no século XVIII lançou as luzes sobre a humanização nos processos. Uma 
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mulher; e que trazia ideias que estavam muitos passos além do pensamento e tendências 

vigentes em sua época. Com certeza, não foi entendida pelo vanguardismo de suas propostas. 

Entretanto, o tempo passou e em nossos dias, quase dois séculos após, houve internalização das 

ideias de Follet no dia a dia das empresas. Ficou conhecida como a profetisa do gerenciamento, 

que Peter Drucker, austríaco, nascido em 1909 e falecido em 2005, um dos papas da 

administração em nossos dias, referendou.  

Já na década de 1930, Follet introduziu a teoria do conceito de circularidade na interação 

entre os indivíduos. A circularidade se faz presente em uma discussão aberta, com integração 

das diferenças, a confrontação e o jogo livre no compartilhamento e o ajustamento das ideias 

divergentes na construção de uma ideia comum a todos os envolvidos, em detrimento da 

prevalência da dominação de uma ideia sobre as outras (VIEIRA; EMMILY, 2020).  

Desta forma, surgindo um conflito no grupo, e certamente surgem, pois trata-se de 

pessoas em ebulição de sentimentos e ideias envolvidas no processo, as soluções são 

encontradas com a participação de todos os indivíduos componentes do grupo, um exercício de 

maturidade para o bem comum. É uma nova empresa em um modus operandis divergente da 

clássica organização de linha hierárquica de comando.  O RH também é repensando e 

redimensionado com a percepção da humanização. Deixa de ser apenas e meramente trânsito, 

guarda e expedição de documentos. Entra em cena a Psicologia. As ações requeridas passam a 

ser de criação e desenvolvimento e não de ajuste e adaptação. A criatividade entra em cena. 

Com a criatividade vem também a inovação.   

 

Novos tempos, novos relacionamentos, novos fazeres  

 

Em um dado momento, temporalmente podemos apontar para meados do século XX, 

alguém teve o insight de que todos os indivíduos do time organizacional poderiam contribuir 

muito mais para o sucesso da instituição se usassem a inteligência - a cognição entra em cena - 

ou seja, nem todo o conhecimento para a tomada de decisão vinha do topo.  

Gradativamente, a gestão foi se descentralizando e novos movimentos e ações foram 

acontecendo, como as novas legislações editadas pelos governos democráticos e o surgimento 

dos sindicatos. Os gestores precisavam contemplar o lado humano das organizações: o capital 

humano, principal ativo de uma organização, estava em cena! Diretrizes e princípios da ciência 

comportamental passaram a compor a gestão, termos como cultura organizacional, gestão de 

conflito, habilidades e competências tornam-se corriqueiros. A globalização passa a compor o 

cenário, questões como ambiente e sustentabilidade, tecnologia e rompimento de fronteiras e 
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barreiras fazem parte do cotidiano organizacional. E nas voltas que o mundo dá, na 

complexidade em que se tornaram as organizações, proliferam novas teorias, propostas e 

abordagens evidenciando ainda mais o humano. Habilidades e competências. É preciso ter e 

reter bons colaboradores. E naturalmente, dar espaço para ficarem cada vez melhores. 

Os funcionários, que funcionavam na operacionalização das linhas de montagem 

seguindo comandos, tornam-se colaboradores. Uma vez mais, semanticamente, os termos 

podem aparecer como sinônimos; entretanto, o campo semântico de significação é abissal, 

determina toda a estratégia organizacional. Como colaboradores, escalam para capital humano 

institucional e passam a compor a teia de conexões da gestão. A gestão de pessoas 

definitivamente é vista como fator de sucesso e continuidade de qualquer negócio. O 

relacionamento entre o capital humano interinstitucional e da instituição com a sua clientela, o 

seu relacionamento com o outro, ganham força; as empresas passam a estabelecer Missão e 

Visão para a sua existência, determinam valores para a sua vivência cultural. O planejamento 

estratégico compõe o seu DNA.  

Voltada para a sua clientela, com que precisa se conectar, pois certamente é ela que 

determina o seu ponto de equilíbrio e sustentação no mercado, Ferreira (2020) declara que não 

se trata de fidelizar o cliente, mas de estabelecer um relacionamento entre eles. O 

relacionamento da empresa com a sua clientela é fator fundamental para a sua perpetuidade. A 

empresa abre espaço para os diversos nichos em que a conexão entre os diversos públicos vai 

determinar a sua sobrevivência ou não. E nisso entram todas as habilidades e competências dos 

envolvidos nos diversos setores e níveis.  

 

Emprendedorismo & liderança, inovação & criatividade 

  

As pessoas estão instadas a empreenderem, a ocuparem espaços, nunca antes a 

criatividade e as oportunidades tiveram tantas possibilidades para se materializarem. É um tema 

recorrente, há financiamento e estímulos governamentais e não governamentais para os projetos 

e iniciativas.  

E o que é empreendedorismo? Para Dornelas (2005), o Empreendedorismo é instruído 

como o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias 

em oportunidades. Então, o empreendedor é aquele que, por sua ação e iniciativa, não mede 

esforços para abrir e administrar o seu próprio negócio. E novos negócios, se bem geridos, 

crescem, prosperam e geram empregos e renda para a sociedade. O empreendedor certamente 

tem habilidades e competências para a liderança, afirmam Rocha e Freitas (2014).  
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Onde há um empreendedor, certamente encontramos liderança, que é a função de 

liderar. Então, um grupo de pessoas transformadas em um time, conduzido por uma pessoa, 

com objetivos definidos claramente, e esta equipe gera resultados, estando eles motivados e 

influenciados, de forma ética, para que façam o gol, ou seja, atinjam os resultados pautados – e 

vibrem com eles. Isso é liderança! O chefe, que é a pessoa encarregada institucionalmente para 

o exercício de atividades ou tarefas, que comanda um grupo de indivíduos, tendo a autoridade 

de comandar, não é necessariamente um líder. É excelente quando o profissional reúne o 

comando institucionalizado e a empatia da condução do grupo, é o desejado para os gestores 

contemporâneos. O mercado seleciona os líderes. Estas duas palavras, portanto, têm campos 

semânticos bem distintos.  

A liderança tem sido estudada desde as primeiras elucubrações dos primeiros filósofos. 

Aristóteles, Platão, Confúcio, Lao-Tsé e Sun-Tzu expressam interesse no tema, portanto, no 

mundo ocidental e oriental. Os teóricos da administração, sociólogos, psicólogos, linguistas, 

enfim, diversas áreas, se não todas, a neurociência e a inteligência artificial também se ocupam 

do tema. Se olharmos para a História, vamos ver que boa parte dos acontecimentos que registra 

e narra são atrelados aos feitos e às posturas dos líderes que conduziram povos a mudanças.    

Inovação é derivada do termo latino innovatio, então, não é uma palavra criada para 

novas necessidades destes tempos, mas permeia toda a tradição dos romanos até nossos dias; e 

tem a significação de criar algo novo, seja um aparato, um método ou uma aplicação. Não 

necessariamente algo que não exista ainda, mas algo que foi ressignificado ou adequado com 

novas características.   

A inovação é uma necessidade premente atualmente para as organizações, uma demanda 

constante e um diferencial regulador de mercado. As empresas necessitam estimular seus 

colaboradores a desenvolver métodos e estratégias, visando sempre a inovação para sobreviver 

no mercado, decorrente da concorrência cada vez mais acirrada, conforme Scherer e 

Calarmagnop (2009). Foi um diferencial divisor de águas no Japão do pós-guerra quando 

colaboradores de alta formação foram para o chão de fábrica nas linhas de montagem e 

promoveram inovações em toda a produção, alterando a história do Japão e sua reconstrução. 

Podemos fazer tratados sobre criatividade, elencar muitas definições, tendendo para 

áreas de conhecimento, mas ficaremos com a definição de Stein (1974), simples, objetiva e 

funcional, em que o autor apresenta criatividade como o processo que resulta em um produto 

novo, que é aceito como útil, considerado satisfatório por um número significativo de 

indivíduos em algum ponto no tempo. A criatividade é considerada uma capacidade humana de 

valor universal e está diretamente conectada às habilidades cognitivas do Sapiens, que possui 
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um cérebro pensante e criativo, que o distingue das demais espécies. Uma vez mais, vamos em 

busca dos valores semânticos dos termos: criatividade apresenta-se como a ideia que atende a 

uma necessidade presente emergente ou criada, enquanto inovação é o processo de transformar 

essa ideia em realidade. Que não se confundam os processos, o que precisamos nas 

organizações é inovação – e não criatividade – não faltam ideias, mas é preciso colocar as ideias 

em ação. 

Existem tendências globais e existem tendências regionais, aplicáveis em variados 

segmentos, das instituições não governamentais aos conglomerados multinacionais, passando 

inclusive pelas pequenas empresas e micro empreendedores. Diagnosticar padrões? É função 

dos gestores que lideram o seu capital humano e estão empenhados no melhor desempenho de 

suas organizações.  

Em 1950, Theodore William Schultz, norte-americano, nascido em 1902 e falecido em 

1998, postulou, definindo capital humano como um conjunto de conhecimentos, competências 

e atributos de personalidade para realizar trabalho de modo a produzir valor (econômico). 

Naturalmente, estes atributos do ser trabalhador são tecidas por meio da Educação e urdidas 

pelas experiências ao longo da jornada de trabalho. Esboça profunda alteração no paradigma 

vigente: é um dos fatores mais importante para os bons resultados em uma empresa, o que 

anteriormente era visto exclusivamente como força de trabalho. 

Novos tempos trazem novas demandas por profissionais multidisciplinares. Mudam as 

organizações e mudam o capital humano, mudam também os clientes e suas necessidades. As 

atuais exigências vislumbram equipes atuando por projetos para tarefas específicas e não mais 

designadas por áreas, o que se caracteriza como uma forma mais funcional de desempenho. As 

novas demandas exigem o perfil empreendedor, colaborativo e flexível. Curiosamente, a 

geração millenial, que são os nascidos a partir da década de 1980, busca trabalhar por um 

propósito. Esta determinação está diretamente ligada à transparência dos objetivos perseguidos 

e a sua participação nos projetos amplos, integrados por estes profissionais multidisciplinares 

com vivências smarts no mundo do trabalho. A geração Z tem anseios semelhantes. 

Neste mesmo livro, as duas autoras remetem a um mundo em mudanças, Dias (2020) 

postula que tudo que é sólido desmancha no líquido. Profundas mudanças, e o mundo pede mais 

mudanças, principalmente na área da educação. É pós-modernidade. Estamos sob o signo da 

liquidez de Bauman (2011). Traçado este panorama, nossa leitura de mundo nos conduz à 

compreensão de que vivemos na:  

1. Volatilidade, encharcados de mudanças céleres e efêmeras; 
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2. Ambiguidade, que sacode nossa ética e nos faz vivenciar simultaneamente lado bom e 

ruim;  

3. Incerteza, nas quais estamos expostos a muitas informações, reais e fakes, que nos 

remetem a perspectivas, percepções e sentimentos contraditórios; 

4. Obscuridade, sem lastro para entendimento do momento político e econômico. 

Retomando, então, Millenials e Z pedem grupos de trabalho integrados, sem distinção 

de hierarquia ou faixa etária, com experiências integradoras mistas. Naturalmente, com 

desenvoltura na utilização de recursos tecnológicos e flexíveis para a construção dos novos 

paradigmas culturais. Talvez este seja o novo perfil para as novas formas de trabalhar. E tudo 

isto está diretamente relacionado com a instituição escola.  

 

E agora, a gestão na escola? 

 

 Complexidade e simplicidade se homogeneízam no espaço escola. Temos a escola per 

se, com seus gestores e processos educacionais, e temos o professor gestor do processo da sala 

de aula. Quanto maior o investimento da educação dos indivíduos, mais competentes estarão 

para concorrer e prosperar no mercado de trabalho, integrando equipes de alta performance, 

com habilidades e competências cognitivas e emocionais para comporem e atuarem com 

maturidade nestas equipes. A escola deve propiciar espaços, criticamente, para que o aluno 

desenvolva e aprimore valores e atitudes que fomentam autorrealização, conhecimento, 

produção e prosperidade. 

 A escola é uma instituição, organizada, com objetivo muito claro e transparente, situada 

na região que a abriga e na temporalidade em que está inserida; é o locus do ensino e da 

aprendizagem, das descobertas e do desenvolvimento e aprimoramento das habilidades e 

competências dos alunos – e por consequência e continuamente de toda a equipe que integra o 

fazer escolar. É o espaço do rito de passagem para a formação sistêmica do adulto 

empreendedor, seja do seu próprio negócio ou integrando como colaborador de outras 

empresas. Este será o lucro da escola e a venda do seu produto. Produto este que é sensível, 

complexo, intangível, mas de total força. Podemos ser românticos e dizer que tornamos 

realidade os sonhos. Mas precisamos ser bem coerentes: a escola deve fomentar o 

desenvolvimento das ferramentas emocionais e cognitivas, e por que não dizer, os talentos, que 

tornará pessoa e profissional aptos à qualidade de vida e à prosperidade.  

Cabe à escola coordenar e impulsionar as diferentes dimensões das habilidades, das 

competências A excelência do ensino ofertado é a qualidade e a eficiência de sua gestão, 
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conectada às tendências de gestão regionais e globais, inserindo o seu egresso nesta realidade, 

e no fluxo de aprimoramento contínuo da qualidade de ensino. 

 A gestão escolar é peculiar, pelas próprias características das instituições de ensino. 

Vale ressaltar que tal conceito se diferencia de administração escolar ou acadêmica. O objetivo 

da gestão escolar é aplicar princípios e estratégias essenciais para ampliar a eficácia 

dos processos institucionais e, assim, promover uma consistente melhoria do ensino ofertado 

aos estudantes. A gestão é decisiva, portanto, em seu escopo de ações, que deve contemplar 

todas as rotinas educacionais e ganhar capacidade de se concentrar na promoção do seu 

crescimento e desenvolvimento, na coordenação e na organização das condições de operação 

para alavancar mais e mais seus processos e atingir os resultados postulados. E tem o desafio 

de integrar, na obtenção destes resultados, a exibição da liderança empregada, visto que tem 

seres aprendentes no seu entorno, então, modelo de uma gestão exemplar, dar relevância ao 

currículo e trazer para o convívio escolar a participação dos pais. Este conjunto de ações 

resultará em sustentabilidade para a escola.  

 A gestão escolar contempla uma faceta pedagógica e uma administrativa. Ambos de 

extrema importância e interconectados, interrelacionados, embora com características próprias. 

Na gestão do pedagógico – e este é o escopo de sua existência, portanto, de extrema 

importância, coração e cérebro aqui estão, prioridade ao objetivo máximo da escola: é 

necessário que as atividades gestionadas integrem a construção de uma linha de ação conjunta 

em que estejam claras as metas da escola, que dê conta do planejamento e organização do 

sistema educacional, a melhoria contínua das estratégias e metodologias empregadas, 

significativas, avaliação da aprendizagem coerente, revisão constante do projeto pedagógico e 

formação continuada para o capital humano, tudo no âmbito da legislação federal, estadual e 

municipal. Estas ações naturalmente precisam de estrutura basilar para que ocorram em 

plenitude, que será gestionada pela atuação administrativa da escola, cujos principais objetivos 

são os gerenciamentos de recursos materiais, físicos e financeiros da instituição, com atenção à 

legislação vigente, atenção ao zelo do patrimônio e sua utilização coerente. Atenção às 

atividades rotineiras, urgentes e emergentes dos diversos setores, de forma a dar condições para 

que as atividades do docente ocorram da melhor forma. 

 Quanto à gestão dos recursos humanos, certamente desafiadora - posto que envolve a 

complexidade dos valores postulados para a atuação da escola -, materializa o exercício pleno 

destes valores, conectando e articulando o relacionamento entre os colaboradores dos diversos 

setores, docentes, discentes e pais de alunos e integrando esta diversidade aos processos 
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institucionais, com adesão e motivação, para que o comprometimento aconteça e atinja-se o 

melhor desempenho da escola.  

Como os gestores manejam a comunicação e a divulgação das informações, será 

fundamental no engajamento e comprometimento de todos os envolvidos. Deve-se pensar nas 

características e ferramentas para serem utilizadas na comunidade interna e externa ao espaço 

físico da escola. Hoje, as ferramentas tecnológicas – e redes sociais - são estratégicas neste 

processo de divulgação das informações e devem compor o acervo escolar.  

 Todo gestor deve estar atento ao dimensionamento do tempo e do espaço, otimizar estes 

dois elementos torna a fluidez do rol de atividades mais dinâmico e assertivo. Tratar e lidar com 

tempo coerente é estimular e proporcionar que todos os setores tenham condições de aumentar 

a produtividade e dar excelência aos processos internos. É interessante que os gestores 

organizem e coordenem o trabalho, de modo que o time obtenha um ótimo desempenho e, 

consequentemente, reduza ineficiências. Designar espaços apropriados e funcionais, com 

estrutura adequada, igualmente gera qualidade e eficiência. 

 E chegamos finalmente aos processos escolares sob gestão da secretaria escolar: 

matrículas dos alunos, recebimento e guarda da documentação dos alunos, transferência e 

remanejamento de alunos, formação de turmas, diários dos professores, resultado da avaliação 

de aprendizagem, controle da carga horária, frequência dos alunos e os conteúdos ministrados 

pelos professores, que resultam na expedição dos históricos escolares e na certificação das 

etapas e níveis obtidos. 

  

E, finalmente, últimas considerações e conclusões 

  

É um direito constitucional federal de todos os brasileiros o acesso à Educação e ao 

Trabalho. A escola é o espaço destinado a esta preparação. A missão das instituições escolares 

é ensinar e criar o ambiente e a estrutura adequados para que a aprendizagem aconteça, com 

ela, as mudanças comportamentais, e com estas mudanças que o cidadão esteja apto a exercer 

as opções pela qualidade de vida, vida plena, e ao exercício da profissão escolhida. É 

imprescindível, então, que a escola acompanhe os movimentos e as tendências que estão em 

efervescência no timing da formação do aluno. 

 Ao longo do texto, vamos descortinando as mudanças pelas quais passamos. A primeira 

vaga estava centrada na ordem e no lucro. A palavra de ordem era o comando e a linha de 

montagem cumpria as ordens recebidas. Assistimos às linhas de montagem do fordismo e à 

crítica do grupo de rock Pink Floyd, que cantou Another brick in the wall.  A segunda vaga 
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chega com o advento da tecnologia da informação e da comunicação, das máquinas que 

apoiavam e chegavam a desenvolver grande parte do trabalho do ser humano. Algumas 

correntes alarmistas estabeleceram prazos para o Sapiens deixar de ser necessário. De fato, as 

tecnologias garantem conforto, qualidade de vida e acesso à informação. Mas, o que fazer com 

isso? O ser humano é puro talento, e com isso chegamos à terceira vaga. Não é o lucro nem o 

suporte tecnológico que garantem o diferencial competitivo sustentado. São os homens e as 

mulheres, com seu cérebro pensante, com sua capacidade de receber a informação e transformá-

la em conhecimento. E aplicar este conhecimento, transformando o que está no seu entorno e 

que certamente repercute no mundo. Esta é uma das aprendizagens para um contínuo hoje, o 

limite físico já se foi, dissolveu-se no ar, como disse Simone Dias no capítulo 2. Materializa-se 

no espaço digital.  

 Cabe à escola mais que ensinar a ler e escrever, cabe à escola desenvolver a capacidade 

do indivíduo de aprender a aprender, da ação contínua da aprendizagem contínua, para toda a 

vida. Esta é a gestão inovadora da escola, a história que deve ser construída, que todos os 

recursos humanos da escola e toda a sua estrutura estejam empenhados em deixar os talentos 

florescerem, a criatividade emergir e o conhecimento acontecer. 

 O gestor escolar, os gestores escolares, incluindo os professores, no planejamento de 

cada disciplina, da elaboração do plano de aula até o preenchimento do diário com os resultados 

finais, os gestores dos setores e da instituição como um todo têm a missão de estabelecer os 

valores da caminhada. E que estes valores nos conduzam às equipes multidisciplinares de alto 

impacto, em que cada um dos talentos fazem a diferença, na autoaprendizagem e na aplicação 

destes conhecimentos.   

Quem é este gestor? Certamente ativo, empreendedor, inovador, motivado, 

comprometido, líder, conhecedor dos processos da educação, com pitadas de conhecimento em 

filosofia, psicologia, filosofia..., enfim, com humanidade nas relações e nas ações, com todas 

as características que vimos ao longo do texto e mais algumas. Receitas? Não existem. 

Fluxogramas, certamente não funcionam. Cada caso, cada instituição, cada região tem 

características próprias e vitais. Existe o fazer, com devoção, com inovação, empatia, estar 

preparado e pronto para os desafios e... fazer acontecer! Particularmente, acredito que ajuda a 

sutil percepção do que irá acontecer, será um aprendizado pela convivência, se antever os 

movimentos e ações com prevalência auxiliará na articulação das estratégias e na tomada de 

decisões mais assertivas. A sua narrativa será construída cotidianamente, ao fazer, e o caminho 

se constrói ao trilhar. E a inovação, de repente, acontece!  
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