


faculdades concorrendo com um cole-
ga de Harvard? Jogo duro, professor... 

Outro paradigma que vai se quebran-
do é sobre a utilidade de todo esse con-
teúdo que abarrota os nossos currícu-
los escolares. Ele é de fato necessário? 
Ao vivenciar uma experiência no ex-
terior, nossos estudantes e profissio-
nais degustam outro tipo de formação. 
Menos conteúdos, porém mais aplicá-
veis e aprofundados. Nesse aspecto, é 
importante nossas escolas entenderem 
que ficar repassando conteúdo já era. 
Todo aquele conhecimento estruturado 
e transferido ao aluno pela escola não 
mais se justifica. Ele hoje está ao alcan-
ce dos dedos... ou do mouse. Um mun-
do conectado e com acesso universal à 
tecnologia diminui material impresso 
e alivia a mochila. Dispensa bagagens 
que são ali inseridas na hipótese de o 
aluno precisar dela, um dia. O modelo 
"Estrutura - Just in case" dá lugar ao con-
ceito "Conjuntura - Just in time", onde o 
conhecimento é disponibilizado de acor-

do com a conjuntura e somente é buscado 
quando ele se torna, de fato, necessário. 
Some-se a isso a vivência de outras cultu-
ras e o enriquecimento que isso propor-
ciona, e "bye bye" apostilas... 

Mas engana-se quem restringe essa 
nova forma de lidar com o conhecimen-
to aos estudantes. O conceito de apren-
dizagem colaborativa agrega experiên-
cias novas, troca de saberes e intercâmbio 
de idéias e atinge a todos. Profissionais 
do mundo todo trocam informações em 
tempo real. Grupos de discussão, fóruns e 
chats colocam frente a frente especialistas 
sem se importar com as fronteiras. 

Na educação, gestores educacionais 
e educadores em geral podem aprender 
muito com a experiência de seus pares, 
nos quatro cantos do planeta. Redes de 
relacionamento, por exemplo, vêm se 
tornando ponto de encontro para con-
tatos importantes e formação de ne-
twork profissional. É o conhecimento 
flutuando à nossa volta. Só não pega, 
quem não quer. 

Todo esse conhecimento e expe-
riência levam à formação e valoriza-
ção do chamado capital humano. Para 
as empresas, escolas principalmen-
te, item fundamental no processo de 
desenvolvimento, inovação e quali-
dade. Para as pessoas, passaporte pa-
ra a vida e condição de sustentabilida-
de profissional, num mundo onde as 
competências serão cada dia mais va-
lorizadas. 

Como sua escola gerencia o seu ca-
pital humano? Como você se mantém 
valorizado no mercado de trabalho? 
Como seus alunos são preparados para 
ampliar sua carteira de competências? 
Think about it...  

Marcelo Freitas é consultor nos 
segmentos de educação e do ter-
ceiro setor. Diretor da Corporate 
Gestão Empresarial e coordenador do 
Movimento Escola Responsável, é pa-
lestrante, articulista e autor de livros de 
empreendedorismo para o ensino mé-
dio. E-mail: marcelofreitas@yahoo.com. 
Blog: www.viadefatos.blogspot.com. 

mailto:marcelofreitas@yahoo.com
http://www.viadefatos.blogspot.com
Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 6, n. 65, p. 26-27, jun. 2011.




