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SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA
QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Com foco em educação, Alfredo
Pinto, da Bain & Company,

dissemina boas práticas de gestão

dos professores
características triviais para sobrevivência no setor empresarial

Marcela Beltrão

Gestão sob medida
para tiranossauros
Participei recentemente de um grande congresso onde
se discutiam as principais mudanças da educação nes-
ta virada de século, buscando classificá-las em ordem
de importância para o resultado da aprendizagem.

Falou-se sobre tudo, do computador em sala de aula
até o uso de redes sociais, passando, é claro, pelos am-
bientes virtuais de aprendizagem e as novas mídias.
Alguns chegaram a propor que a maior inovação ainda
irá acontecer, através do uso dos telefones inteligentes
(os chamados smartphones) como mídia convergente,
ou seja, ele irá substituir o caderno, o livro, o compu-
tador e muito mais.

Não faltou quem lembrasse da TV digital interativa,
do ensino on-line centrado no estudante e das tele au-
las via satélite. Um importante grupo de especialistas
atentou para a importância da valorização do professor
e da meritocracia como uma inovação, principalmente
na educação pública brasileira.

Em que pese a importância de todos estes elemen-
tos, na minha concepção, a maior inovação ocorrida

na educação nesta
virada de século foi
o início da aplicação
dos princípios bási-
cos de gestão no se-
tor educacional.

Não se assuste, foi
isso mesmo que eu
disse: a grande ino-
vação neste setor foi
descobrir que existe
gestão. Por mais in-
crível que possa pa-
recer para o leitor de
outros setores, na
educação nunca foi
comum haver práti-
cas do tipo: orienta-
ção por resultados;

indicadores de desempenho; avaliação 360 graus; esta-
belecimento de metas quantificáveis; meritocracia;
análises estruturais e funcionais; métodos gerenciais,
entre outras possibilidades.

Finalmente, especialistas e governantes começaram
a perceber que mais dinheiro, mais treinamento, mais
computadores, mais professores, maiores salários, iso-
ladamente, não significa nada. O problema é, e sempre
foi, falta de gestão.

Avaliar o que funciona e o que não funciona; identifi-
car de que modo o estudante pode aprender mais e o
professor pode ensinar melhor; como podemos tirar
mais partido do computador, da internet e das novas
mídias; quais são as melhores metodologias de ensi-
no/aprendizagem; quais são os melhores materiais de
apoio, enfim, para tudo isto precisamos de gestão.

Mudanças à vista
Até há pouco tempo, os cargos de dirigentes educacio-
nais e diretores de colégios eram cargos considerados
políticos. Em outras palavras, eram funções onde a ca-
pacidade administrativa do dirigente nunca chegou a
ser considerada. Este fato só começou a mudar nesta
década, portanto, o amadorismo nas escolas ainda
predomina, mas lentamente começamos a perceber
mudanças e melhores resultados.

Sem a correta aplicação dos princípios da gestão,
não tiraremos a educação brasileira da posição medío-
cre em que se encontra. Felizmente, a gestão chegou
às salas de aula neste século, ainda que muitos tira-
nossauros da educação considerem o termo gestão um
verdadeiro palavrão. ■

Felizmente,
a gestão chegou
às salas de aula
neste século,
ainda que muitos
tiranossauros
da educação
considerem o
termo gestão um
verdadeiro palavrão

MERITOCRACIA Estado de São Paulo promoveu
primeira turma de mestres

O projeto de valorização pelo mérito foi
aprovado como lei em outubro. No fim de janeiro
deste ano, foi feita a primeira prova, com
participação de 92 mil professores e 44,5 mil
foram promovidos, que já tiveram aumento de
25%. A próxima prova será em julho de 2011.
No programa, a remuneração inicial de R$ 1.835
pode chegar a R$ 6.270 ao longo da carreira.
O secretário de Educação, Paulo Renato
Souza, admite que havia falta de estímulo para
progressão na carreira e problemas na formação.

CONSULTORIA NA ESCOLA

Interesse do aluno em
permanecer na escola
Na metodologia de disseminação
das melhorias em gestão, Alfredo
Pinto, da Bain & Company, explica
o valor dos mecanismos de
engajamento: acesso, alocação,
assiduidade, exposição ao
conteúdo e interesse. “A escola
precisa despertar o interesse do
aluno, tem de combater a evasão”.
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Defesa da integração
do conteúdo escolar
Outra vertente é a estrutura
pedagógica. A integração do
conteúdo serve para evitar
dispersão de desempenho dos
professores. A exemplo de um
ambiente de força de vendas em
que um talentoso se sobressai, e
o resto fica à margem, sem apoio.
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Distância entre perfil
técnico e de gestão
A orientação acadêmica
arraigada entre os gestores das
escolas atrapalha na introdução
de temas da iniciativa privada.
“É um setor onde o aspecto
técnico prevalece, e nem sempre
o melhor professor é o melhor
diretor”, observa Alfredo Pinto.
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RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

Beto Barata/AE

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 25.
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