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Durante muito tempo, nós, professores, nos trancamos na sala de aula. Nosso mundo era ali, 
entre quatro paredes. Havia também a sala dos professores, concordo. Mas era isso.  
Estávamos em uma confortável zona de segurança. Isso acabou. O mundo mudou. Tudo está 
acontecendo muito rápido. Antigamente é o mesmo que cinco anos atrás. O futuro é a próxima 
semana. E nós ali, na sala de aula, ou na coordenação.  
 
Em minhas palestras procuro dar uma visão geral das forças e das tendências que estão 
modificando o nosso mundo. Procuro aproximar Howard Gardner (mundo educacional) de 
Peter Senge (mercado, "learning organizations"). O segundo está ligado às empresas, ao 
mercado. Entendo que o mundo educacional não pode simplesmente aceitar todas as 
alternativas e modismos que o mercado sugere. Nem é essa a função. Mas estivemos muito 
focados em nosso mundo. Esquecemos que o computador e a Internet aceleraram a educação, 
as economias, a geografia, as finanças, as empresas, os comportamentos (jovens, 
principalmente).  
 
Busco não focar minhas apresentações em temas "fechados": dicas de liderança, motivação, 
administração do tempo, etc.  
Como falar sobre isso se não se tem uma idéia macro do que se passa nessa aldeia global? 
Como ensinar a planejar ou liderar se não se percebe que o Amapá e o Rio Grande do Sul se 
avizinharam? Que o que afeta a economia turca afeta também a rede de supermercados Pão 
de Açúcar?  
 
A instabilidade vai ser a regra deste milênio, ainda mais no que diz respeito à cambiante 
cartografia do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Nada vai durar muito tempo.  
 
Um estudo americano revelou que as pessoas dedicam muito pouco de seu tempo a planejar 
(vida, carreira, aulas, o que você quiser). Apenas, em média, 2,4% do dia. Posto de outra 
forma: 34 minutos. Isso lá, onde as pessoas estão mais preocupadas com o fim do mundo. 
Aqui, no Brasil, estamos mais preocupados com o fim do mês (com razão).  
 
Na velocidade que as coisas estão mudando é nosso dever pensar um pouco mais para onde 
estamos indo, e levando conosco nossos estudantes. Precisamos sair da toca. Não somos mais 
apenas professores, somos, também, analistas de tendências. E isso é muito estimulante. 
Devemos entender melhor o mundo para dialogarmos melhor com ele. Liderança, motivação, 
criatividade e outras pílulas mágicas que desesperadamente buscamos vêm depois, como 
conseqüência da compreensão de onde nos inserimos nesse contexto. Existe um provérbio 
bávaro que diz não adiantar sair correndo se não se sabe para que lado ir.  
Qualquer lado serviria, concorda?  
 
Caros leitores, deixemos nossas tocas. Quem hiberna são os ursos. Muitos deles, aliás, estão 
ameaçados de extinção. 
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