
A escola que aprende sobre seu capital intelectual e emocional  

Gestão  

 
Como é óbvia a percepção de que investir no SER humano é a grande saída para um mundo onde 
os valores estão invertidos, onde há a má utilização dos recursos naturais e tecnológicos, 
desperdícios, inclusive energia humana. Um cenário de crise interpretada como ameaça 
culminando em dramas e sonhos perdidos.  
 
Cientistas das mais variadas áreas do conhecimento afirmam que seus inventos servem para o 
bem e para o mal. Afirmam que a Educação da Consciência é que poderia garantir um mundo 
melhor. Um mundo melhor pelas mãos de pessoas conscientes de suas responsabilidades no 
trabalho e na sociedade. Um trabalho bem feito expressa talento, prazer e cidadania. Enfim, 
nenhuma escola será melhor do que suas pessoas. Desenvolver o capital humano é desenvolver a 
instituição, e conseqüentemente, o mundo. A mudança no mundo através da transformação de 
nossas pessoas.  
 
Cada vez mais, entende-se o “ser humano” como a chave do sucesso dos negócios, e por que 
não, o “Negócio Educação”. Uma organização é o conjunto de objetivos de pessoas que precisam 
aprender a “negar o ócio”. Desde que o mundo moderno estabeleceu que aprendizagem é 
sinônimo de produtividade, aprender como modo de ser passou também a ser considerada uma 
atitude rotineira no ambiente de trabalho.  
 
Por essa razão o processo de modernização empresarial de nossas instituições de ensino passa 
pela busca de Excelência na Gestão de Recursos Humanos. Ou, como hoje preferimos dizer: 
GESTÃO DE PESSOAS.  
 
No mundo global, tudo parece estar disponível para todas as escolas, menos a energia humana. 
Esta precisa ser desenvolvida. Assim a Qualidade na Gestão do Desenvolvimento das Pessoas 
(GDP), passa a fazer parte dos objetivos estratégicos do Negócio Educação e precisa ser evidência 
em qualquer plano de desenvolvimento institucional.  
 
Algumas reflexões são necessárias nesse momento. A instituição de ensino que deseja 
transformar seu planejamento estratégico em ações de qualidade deverá desenvolver a Gestão de 
Pessoas como um objetivo estratégico para o Negócio Educação. Pense nisso:  
 
A Gestão do Desenvolvimento das Pessoas como estratégia de sucesso do negócio foi reforçada 
pelo PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade, desde a versão de 1997, onde encontramos dentro do 
critério “Estratégia”, a exigência de Planos Estratégicos relativos a PESSOAS.  
 
Cenários e tendências globais exigem uma nova estratégia na Gestão de Pessoas. Um Modelo 
Vencedor em Gestão de Pessoas.  
 
O Espaço de Trabalho no Século XXI aponta para um perfil empreendedor. Pessoas que sonham e 
trabalham para a realização do sonho com constância de propósito.  
 
A sistematização da Política de Recursos Humanos em conexão com o SER. A alma da organização 
sendo levada muito a sério. O ambiente invisível interfere na qualidade institucional.  
 
A Instituição de Ensino precisa realinhar a Cultura Corporativa: Um conjunto de crenças e valores 
para orientar o comportamento das pessoas.  
 
Medir o Clima Organizacional é um jeito de subsidiar decisões estratégicas relativas a Gestão de 
Pessoas.  
 



Instituir a Escola que Aprende é a principal estratégia para transformar produtividade em 
aprendizado humano e corporativo.  
 
Os esforços acima citados precisam fazer parte da Política de Recursos Humanos de nossas 
Instituições de Ensino. Hoje, o grande capital das empresas é o humano. São colaboradores que 
determinam o sucesso ou o fracasso de qualquer empreendimento, a despeito da mais moderna 
das tecnologias.  
 
A busca pelos melhores talentos já virou uma guerra entre as organizações, transformando o 
antigo departamento de recursos humanos em um setor estratégico dentro das instituições. Mas 
nem sempre foi assim.  
 
No inicio do século passado, a gestão científica de Frederick Taylor revolucionou a produção 
industrial. A organização científica do trabalho trouxe o conceito de linha de produção e a 
possibilidade de produção em massa, a partir da sistematização dos processos. Produzir mais era 
a tônica e o trabalhador passava a fazer parte da engrenagem – como mostrou Charles Chaplin, 
em “Tempos Modernos”. Henry Ford inspirou-se na doutrina de Taylor e nos matadouros de 
Chicago – onde as carcaças se deslocavam em correntes, para aplicar técnicas de produção em 
massa que permitiram a produção de 15 milhões de modelos T entre 1908 e 1927, na aurora da 
sociedade de consumo.  
 
Nem tudo eram flores. Apesar de Taylor ter previsto uma cooperação amigável entre patrões e 
empregados, a realidade mostrou que o taylorismo acabou representando uma desumanização 
das tarefas. Taylor é conhecido até hoje como o Pai da Produtividade.  
 
Ele conseguiu através da robotização humana, aumentar o índice de produtividade. No entanto, 
hoje, ela carrega um novo significado: “produtividade” é igual a “aprendizagem”. Produzir, na era 
do conhecimento é trabalhar aprendendo.  
 
“Como se explica que quando preciso de um par de mãos eu tenha de lidar com um ser 
humano?”, perguntava-se Henry Ford. O empregado era visto como um autônomo, efetuando as 
tarefas de acordo com o exigido. Em 1930 veio o chamado blues industrial quando a depressão 
tomou conta dos operários e a cadeia de produção passou a ser contestada.  
 
Na mesma época, através de experimentos científicos em Chicago, Elton Mayo concluiu que o 
simples interesse da chefia pelos assuntos dos operários já era o suficiente para aumentar a auto-
estima do grupo e motivá-lo. O psicólogo australiano chamava a atenção para a necessidade de 
canais de comunicação nas organizações para promover o alinhamento dos indivíduos e grupos 
com os objetivos da empresa. Seria a pedra fundamental corrente das relações humanas, que fez 
escola com Abraham Maslow, Douglas McGregor e Frederick Herzberg, entre outros.  
 
A sociedade ideal, segundo Maslow, é a que permite que cada pessoa aproveite o seu potencial 
máximo. Descobriu-se depois, com Chris Argyris, que “motivar” os empregados a desenvolver o 
seu pleno potencial era um bom negócio para todos. Argyris é considerado o pai do conceito da 
“learning organization” ou organização em contato com a aprendizagem, difundido por Peter 
Senge em “A quinta disciplina”.  
 
Neste conceito, felizmente, o homem é a locomotiva. É o “cérebro de obra que aprende”. Por 
acreditar profundamente no processo de “aprender como modo de ser” é que dediquei minha tese 
de mestrado a este conceito.  
 
O verdadeiro significado da aprendizagem precisa ser aprendido nas empresas que querem 
nomear-se como uma Empresa que Aprende. Todos aprendem. Mas como é que o ser humano 
aprende? Eis a grande questão. Uma resposta que só poderá vir através de um estudo científico 



sobre a cognição e o comportamento humano. A Escola que realmente aprende como se aprende 
é competente para facilitar o aprendizado de sua equipe interna e de seus clientes.  
 
Então poderemos responder a incrível pergunta de Henry Ford “Como se explica que quando 
preciso de um par de mãos eu tenha de lidar com um ser humano?”. Pois é. Ele é o poder, a 
força, a máquina. É o básico de tudo. Há que se ter criatividade ao criar estratégias para o 
desenvolvimento de nosso capital intelectual e emocional.  
 
De uma vez por todas precisaremos discutir que para além de gestores educacionais, somos seres 
humanos, contratamos professores, mas recebemos seres humanos. Se a Política de Gestão de 
Pessoas de sua instituição lembrar desse simples detalhe, ela conseguirá fazer uma grande 
diferença. Uma Escola que aprende sistematiza a educação continuada, renova sua alma 
constantemente, cuida de seu espírito e institui um clima de sucesso. Tudo porque começa pelo 
óbvio: instituindo o conceito de trabalho como fonte de realização humana e não de sofrimento. 
Estas são instituições ótimas para se trabalhar e aprender.  
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