
Ensinar valores e princípios é
sim uma das funções da escola,
assim como, ajudar aos educa-
dores e estudantes a serem líde-
res de seus próprios destinos, a
estabelecerem metas para suas
próprias vidas. Visto assim, pa-
rece um tanto utopia com jeito
de auto-ajuda, mas na verdade,
é a base de sustentação do novo
modelo de ensino que a Abril
Educação está trazendo ao país,
em parceria com a americana
FranklinCovey International.
Trata-se do programa Líderes
do Futuro (The Leader in Me, em
inglês), baseado no livro Os 7
Hábitos das Pessoas Altamente
Eficazes, do consultor Stephen
Covey, lançado em 1989.
O sistema traz para dentro

da escola princípios há tempos
utilizados por corporações co-
mo Volkswagen, Pão de Açú-
car e Embraer para melhorar a
eficiência de seus funcionários
e que foram adaptados pelo fi-
lho de Stephen, Sean Covey,
nos livros Os 7 hábitos das
Crianças Felizes e Os 7 hábitos
dos Adolescentes Altamente Efi-
cazes. A franquia animou Ma-
noel Amorim, presidente e
CEO da Abril Educação e entu-
siasta da parceria. Umdosmoti-
vos é que não se trata de mais
um sistema de ensino ou pro-
posta curricular, e sim, uma fer-
ramenta de qualidade para ensi-
nar lideranças às crianças.
A Abril Educação, maior em-

presa com foco no ensino bási-
co no país, será representante
exclusiva do programa no Bra-
sil e vai começar a distribuição
do método pelas escolas que
adotam um dos sistemas de en-
sino da empresa, no caso, o pH.
A empresa fará a apresentação
do Líderes do Futuro nesta sex-
ta-feira para representantes
das escolas. “A ideia é trabalhar-
mos com aqueles que ficarem
bastante empolgados com o
programa”, afirma Amorim.
No longo prazo, Amorim vê es-
paço de levar a ferramenta para
omaior número de escolas pos-
síveis, inclusive as públicas,
uma vez que a Abril Educação
atende 20 municípios com os
sistemas Ser, Anglo e Maxi.
O programa Líderes do Futu-

ro foi desenvolvido para aten-
der crianças de 6 a 14 anos, e
hoje está presente em mais de
1,3 mil escolas em países como
Chile, China, Cingapura, Co-

reia do Sul, Estados Unidos,
Guatemala e Reino Unido. O fo-
co é desenvolver as competên-
cias essenciais para o século
XXI. O que não significa trei-
nar as crianças para serem os
próximos CEOs ou a base da pi-
râmide social, explica Sean Co-
vey, criador do método e vice-
presidente da FranklinCovey
International. “Todos têm capa-
cidade para ser líderes de sua
própria vida”, afirma.
Segundo Covey, em pesqui-

sas feitas com professores e
pais, o quesito nota não é o
mais importante, mas sim
questões como relacionamen-

to, adaptação à novas situa-
ções. E isso é exatamente o que
o programa estimula. “Notas al-
tas são importantes, mas não
suficientes”, afirma.
Covey conta que dentre os re-

sultados obtidos nos colégios
que já tiveram o sistema estão a
redução de problemas discipli-
nares, maior integração entre
professores, alunos e família, e
melhoria no desempenho aca-
dêmico. “As crianças passam a
usar a linguagem dos 7 hábitos,
como ganha-ganha e sinergia.
De uma forma, acabamos edu-
cando também os pais”, diz Co-
vey. “Elas ganham confiança.
Os pais adoramquando elas che-
gam em casa e dizem coisas co-
mo ‘temos que colocar as pri-
meiras coisas em primeiro lu-
gar’”, lembra. A Abril Educa-
ção vai investir R$ 2 milhões
em três anos para promover o
programa e, por enquanto, não
tem plano de vender a versão
para o ensino médio. ■
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A Digital SK, empresa
franco-brasileira criada em 2004,
tem mais de 370 projetos
implementados nas áreas
de educação corporativa,
instituições de ensino, setor
público e terceiro setor. A sua
principal plataforma de trabalho
é o Moodle, software criado pelo
australiano Martin Dougiamas
para superar uma frustração em
relação aos ambientes virtuais de
aprendizagem proprietários, que
além de caros não apresentavam
um nível de flexibilidade
satisfatório aos professores.

O que faz o Moodle?
O Moodle é um ambiente virtual
de aprendizagem (LMS – Learning
Management System), criado na
Austrália e tem como objetivo
ajudar professores a gerenciar
o fluxo de aprendizado de seus
alunos. É o software mais
utilizado no mundo no ensino
a distância (EAD) — são mais de
50 mil plataformas registradas
e 40 milhões de usuários
em 213 países. Trata-se de um
sistema livre, de código aberto,
amplamente utilizado pela
educação corporativa e
instituições de ensino em geral.

Quais as vantagens
do software livre
para a educação?
O principal diferencial é que,
após customizado determinado
projeto, ele permite que a solução
seja de domínio total do cliente.
Além disso, por ser de código
aberto, tem uma evolução
mais rápida e eficiente.

Como está o crescimento
dessa tecnologia no Brasil?
O Brasil é o terceiro maior
mercado do mundo EAD, atrás
apenas dos Estados Unidos e da
Espanha. Hoje 15% da graduação
é por ensino a distância. Em 2001,
não tínhamos nenhum. Temos
várias empresas e instituições de
ensino que trabalham com o uso
do software livre, como o Sistema
S, a Universidade Aberta do
Brasil, a Universidade Federal
da Bahia, além de HSBC e Vale.
A Eletrolux, por exemplo,
faz capacitação da rede de
pós-vendas com ensino a
distância. Já a Associação
Brasileira das Agências de
Viagens, capacita os profissionais
das agências de turismo. R.O.

TRÊSPERGUNTASA...

Rodrigo Capote

Fotos: divulgaçãoUmmodelode ensinoque
forma líderes do futuro

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Diretor de tecnologia, marketing
e inovação da Digital SK

O foco é desenvolver
nas crianças de 6 a 14
anos as competências
e habilidade
essenciais para a
vida no século XXI
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“Moodle é um
ambientevirtual de
aprendizagem”

Abril Educação fechou parceria com FranklinCovey International para trazer ao
país sistema de liderança utilizado por corporações para melhorar desempenho

...ROMAIN MALLARD

OS 7 HÁBITOS 

Estratégias do mundo 
corporativo que podem ser 
usadas na sala de aula 

2 COMEÇAR COM O OBJETIVO EM MENTE

Definir visões e valores

Fixar metas pessoais e profissionais

Alinhar metas prioritárias

Focar nas metas mais desejadas

3 PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE

Executar a estratégia

Focar nas atividades mais 
importantes

Aplicar planejamento eficaz e 
priorizar as suas habilidades

Utilizar ferramenta de planejamento 
eficazmente

4 PENSAR NO GANHA-GANHA

Construir relacionamentos
de grande confiança

Construir equipes eficazes

Utilizar colaboração eficaz

5 PROCURAR PRIMEIRO COMPREENDER, 
DEPOIS SER COMPREENDIDO

Aplicar melhor a comunicação 
interpessoal

Superar armadilhas na comunicação

Entender outras pessoas

Comunicar pontos de vista
com eficácia

6 CRIAR SINERGIA

Utilizar o potencial da diversidade

Resolver problemas com eficácia

Aplicar criação de decisão 
colaboradora

Valorizar diferenças

Construir forças através
das diferenças

7 AFINAR O INSTRUMENTO

Atingir equilíbrio na vida pessoal 
e profissional

Aplicar processo de melhoria 
contínua em sua vida

Procurar aprendizado contínuo

Fonte: FranklinCovey 

SER PROATIVO

Tomar iniciativa

Gerir mudanças

Tomar para si as responsabilidades

1
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




