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INTRODUÇÃO

O

cotidiano de uma instituição de ensino
é sempre corrido. Afinal, são muitas
pessoas envolvidas no processo de
educação: professores, alunos, coordenadores,
fornecedores e até os pais. Em meio a isso,
trazer melhorias práticas que contribuam para o
aprendizado final é o objetivo de todo gestor.
Contudo, para seguir evoluindo não basta ter
disposição e boa vontade. É preciso se manter
atualizado em relação às principais tendências
da área. E o que muitos gestores esquecem
é que essa atualização não vem apenas de
cursos, encontros e workshops. Uma das
principais fontes de informação e descoberta de
tendências muitas vezes é ignorada: a pesquisa.
Por meio de dados e pesquisas, é possível obter
informações de maior profundidade, acelerar
os processos de análise e garantir uma visão
muito mais clara da realidade. Entenda, a partir
de agora, quais são as principais tendências em
gestão na área da educação e como a pesquisa
pode ser útil para a sua instituição de ensino!

NA ERA DO
CONHECIMENTO,
A GESTÃO
DA INFORMAÇÃO
É O QUE PODE
GERAR VALOR
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A

informação nunca teve tanto valor quanto
atualmente. Diferente da era industrial,
onde a mão de obra era utilizada de forma
sistematizada, o que vemos hoje são as tarefas
até então humanas sendo feitas por máquinas.
Com isso, o nosso diferencial passa a ser o de
pensar, ou seja, usar o nosso conhecimento para
inovar e aprimorar o que já existe.
Desse modo, a era do conhecimento exige que
se faça uma gestão da informação, obtendo a
geração de valor como resultado desse processo.
Nessa era, nada tem um poder de transformação
maior do que a informação que é revertida em
conhecimento permanente.

GESTÃO PARA A APRENDIZAGEM
Nesse contexto da era da informação,
a Fundação Lemann e o Instituto Elos
desenvolveram um projeto chamado de Gestão
para a Aprendizagem. Esse é um belo exemplo
do momento que estamos vivendo.

A iniciativa apoia redes públicas para alcançar
educação de excelência e bons resultados de
aprendizagem para todos os alunos. Isso é
possibilitado por meio de consultoria em gestão
pedagógica aliada à formação de gestores e
educadores.
Apesar de o projeto ser voltado para as escolas
públicas, é interessante compreender como o
conceito de gestão para a aprendizagem pode
ser usado em todos os colégios, incluindo a
rede privada. Para isso, basta desenvolver um
trabalho conjunto que envolva consultores
pedagógicos, diretorias e professores. Juntas,
as três partes devem elaborar diretrizes
estratégicas e planos de ação a serem
implementados.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Monitoramento e avaliação andam juntos e vêm
sendo aplicados há tempos nas mais diversas
áreas. Entretanto, só agora têm se tornado
tendência na gestão da área educacional.
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COMUNIDADE EDUCACIONAL
Esse conjunto representa o interesse e o
comprometimento por determinar a qualidade da
gestão nas escolas.
A partir do momento em que você monitora
diferentes aspectos estratégicos, torna-se
possível avaliar o que está funcionando e o que
necessita de melhorias. Assim, só não evolui
quem não quer. Obviamente, o processo leva
tempo, mas, sem dúvida, o monitoramento
contínuo também abre espaço para uma
evolução contínua.

Foi-se o tempo em que os únicos responsáveis
pela educação eram os professores e o
aprendizado só ocorria na sala de aula.
Atualmente, caminhamos para a compreensão de
que a aprendizagem acontece em tempo integral,
em todos os círculos de convívio, a partir de
diversas ferramentas, plataformas e fontes de
informação.
A educação agora é vista como um fenômeno
social e onipresente. Além disso, é contínua: não é
interrompida pelo final de semana, pelas férias ou
até mesmo pelo término de uma fase, como o ensino

No ambiente escolar, pelo fato dos gestores
estarem bastante próximos dos alunos e
professores e, — em alguns casos, até dos pais
— é comum a sensação de que se tem todas as
informações necessárias. A falta de um sistema
de monitoramento e avaliação, pensado de forma
estratégica, pode levar a percepções parciais do
todo, conduzindo à tomada de decisões e ações que
nem sempre resolvem a essência dos problemas.

médio ou a graduação.

Por causa disso, a gestão da educação atual
busca envolver as famílias e as comunidades
que estão em torno do aluno. Quanto
maior a colaboração, maior é a imersão em
relação à informação e ao aprendizado.
Consequentemente, os resultados obtidos
costumam ser superiores.
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Vale lembrar que o exemplo de casa tem grande
influência sobre os educandos. Porém, ao mesmo
tempo, os pais costumam seguir orientações e
opiniões que não necessariamente contribuem
do ponto de vista educativo. Muitas vezes, suas
práticas pedagógicas são baseadas em tradições
familiares ou em uma combinação de diferentes
posições e opiniões – formadas em contato com
seus círculos de convívio e, em grande parte,
pelos meios de comunicação de massa.

servir como uma base, proporcionando ao aluno
entender a relação entre teoria e prática. Assim,
ele próprio será capaz de determinar quais
habilidades pretende desenvolver.

Segundo Jamil Cury, ex-dirigente da Capes e
do Conselho Nacional de Educação, “o principal
objetivo da gestão escolar é montar um projeto
coletivo que garanta a aprendizagem”. Portanto,
ao incluir a comunidade no processo de
educação, os gestores devem também considerar
a necessidade de envolver os pais e familiares.

Ainda segundo Jamil Cury, “é muito importante
o estudante saber para que está aprendendo
e, assim, adquirir uma base epistemológica
e prática para saber o que fazer com o que
aprendeu. Isto é uma perspectiva nova: saber o
que fazer com aquilo que eu sei”.

VISÃO ALÉM DO CURRÍCULO

Isso só se torna possível quando as informações
apresentadas em sala de aula têm um propósito
bem definido. Afinal de contas, o verdadeiro
conhecimento é a informação que pode ser
aplicada.

Segundo o especialista, quando o estudante sabe
aprender por conta própria e sabe o que fazer com
o seu conhecimento, ele ganha autonomia. Assim,

De acordo com as tendências atuais, o currículo
escolar deixa de ser um fim e passa a ser um
meio. Deve ser pensado e estruturado para

passa a buscar novas fontes de aprendizado por sua
própria vontade.
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Olhando por esse prisma, é preciso que o gestor de educação pense
nos fins, e não nos meios.
O currículo deve ser planejado para que outros fins – interesse em
aprender, autonomia e capacidade própria – sejam atingidos.

A NOVA ESCOLA
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N

ão é novidade que a educação está em
constante evolução. Diversas mudanças
estão acontecendo nas metodologias
de educação e ensino, desenhando um novo
panorama que hoje é chamado de educação 3.0.
Entenda melhor as tendências da nova escola e
como elas podem afetar a sua gestão.

África do Sul. Segundo Keats, a educação
3.0 define o impacto e o uso na educação do
aprendizado personalizado e colaborativo,
bem como a reutilização de conteúdos de
aprendizado, além do reconhecimento do
aprendizado por meio de métodos informais
ou formais.

EDUCAÇÃO 3.0

ENSINO HÍBRIDO

Computadores, tablets e uma série recursos
técnicos e audiovisuais presentes na atualidade.
De microscópios a smartphones, a tecnologia
invadiu as salas de aula. Isso tudo é bom ou ruim?

Uma das características da educação 3.0 é o
ensino híbrido, que promove o uso da tecnologia
com o objetivo de personalizar o aprendizado.
Uma das maneiras de aplicação do ensino
híbrido se dá a partir da integração de aulas
on-line e presenciais. Assim, cada aluno pode
complementar os conhecimentos que julgar
necessários, da mesma forma que os professores
podem disponibilizar novas matérias.

Depende. Na visão da educação 3.0, a
tecnologia é um facilitador para integrar
pessoas. Mas se engana quem pensa que a
nova escola só diz respeito aos gadgets e
tecnologias. Bem pelo contrário.

Além de vídeos e áudios, é possível utilizar quizzes

O termo Educação 3.0 foi introduzido em
2007 na Universidade de Witwatersrand pelo
professor Derek Keats, em Joanesburgo, na

(testes de perguntas e respostas), fóruns de
discussão e grupos de estudos virtuais.
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O ensino híbrido ainda pode incluir mudanças
na estrutura física da sala de aula, alterando a
disposição das classes e a distribuição do espaço.
Além de despertar a curiosidade da turma, essas
alterações proporcionam que o professor assuma
uma postura mais participativa, saindo da posição
fixa de autoridade para um trabalho colaborativo.
Esse ciclo estreita a relação professor-aluno, o que
invariavelmente impacta no aprendizado.

INOVAÇÃO DISRUPTIVA
Uma inovação ou tecnologia disruptiva é aquela
que surge para simplificar ou revolucionar outra
já existente, muitas vezes tornando o produto
mais acessível à população. Um exemplo clássico
é a comparação entre a fotografia analógica e
a digital. Quando falamos de aprendizado, a
educação a distância se encaixa como disrupção,
uma vez que permite que muito mais pessoas
tenham acesso aos conteúdos, cursos e
informações — além de reduzir o tempo gasto e
os custos com deslocamento.

Do ponto de vista das instituições de ensino,
a inovação disruptiva cria a possibilidade de
alcançar novos públicos-alvo. Ao promover
cursos livres, workshops, cursos on-line
e seminários, a instituição atende a novas
demandas por aprendizado, diversificando seu
perfil de aluno.

DIFERENÇAS ENTRE A ANTIGA
EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO 3.0
Até pouco tempo, a educação era vista como
um processo temporário, exclusivamente
presencial, no qual o professor era detentor do
conhecimento.
Desde então, o mundo passou a evoluir e sofrer
modificações em uma velocidade muito mais
rápida. Começou a aparecer um déficit entre
os currículos escolares e a realidade prática do
mercado de trabalho ou conhecimento científico,
por exemplo. A facilidade com que as mudanças
ocorrem hoje fez com que os livros didáticos
– e mesmo os melhores professores – já não
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dessem conta de transmitir, sozinhos, todo o
conhecimento necessário.

»» Diferentes pessoas aprendem de forma
diferente, e isso deve ser respeitado;

Nesse contexto, a educação 3.0 tem uma nova
postura orientada para o que se chama de
Sociedade do Conhecimento. Entre os princípios
dessa nova escola estão:

»» É necessário contar com uma infraestrutura
que proporcione o aprendizado, tanto
presencial como virtual.

»» Desenvolver alunos motivados, engajados e
com capacidade de encarar desafios atuais e
futuros;

Portanto, segundo a educação 3.0, o
conhecimento pode estar em qualquer lugar e
em qualquer pessoa.
A nova educação é descentralizada e ocorre em

»» Visão do aprendizado como uma ação
contínua, que não acaba quando a aula
termina ou mesmo quando o aluno se
forma;
»» O aprendizado não está restrito ao que é
apresentado pelo professor, pela escola ou
pelos livros didáticos;
»» O aprendizado é para todos e ninguém deve
ser excluído;

comunidade, onde todos podem contribuir e aprender.

Para isso, não basta investir na evolução
tecnológica. É preciso que ocorra uma mudança
de mentalidade, a fim de aceitar e aderir ao
aprendizado bilateral, onde os alunos estão
cada vez mais informados e conectados. Isso
sem esquecer da importância dos educadores,
já que mais do que nunca os estudantes buscam
mentores que acelerem e facilitem o seu
processo de aprendizado.

COMO A
TECNOLOGIA
PODE SER
UMA ALIADA?
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M

uitos educadores ainda encaram
a tecnologia como uma inimiga da
educação, principalmente porque ela
costuma roubar a atenção dos alunos. Porém,
tecnologia e educação definitivamente podem
ser aliadas.
Hoje, existem ferramentas e práticas
tecnológicas que contribuem de maneira
significativa para as novas metodologias
de ensino. Inclusive, alguns pesquisadores
e professores já se dedicam há tempos a
compreender como as novas tecnologias são
integradas aos currículos das instituições.
É o caso da professora Nuria Pons Vilardell
Camas, da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), que afirma que "o melhor resultado não
virá pela tecnologia, mas pela compreensão do
que se espera da educação. A tecnologia é parte,
não é o todo".
Segundo a professora, o importante é usar
a tecnologia para trazer mais possibilidades

dentro da sociedade do conhecimento. Ela é
um facilitador com o qual alunos e professores
constroem, juntos, um currículo e um ambiente
de aprendizado cada vez mais efetivo.

MAS AFINAL, QUAIS OS
BENEFÍCIOS DO USO DA
TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO?
Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que a
educação 3.0 é uma educação integrada à vida
do aluno. Em outras palavras, um aprendizado
continuado é aquele que faz parte da rotina. E,
atualmente, nada está mais presente no dia a dia
dos jovens do que a tecnologia.
Por meio dela, quem souber se posicionar de forma
inteligente, pode obter atenção em vez de apenas
tentar competir contra tantas atrações disponíveis
nas telas de computadores e dispositivos móveis.

Um segundo benefício da tecnologia na
educação é que ela proporciona uma fixação
maior do conhecimento, por estimular diferentes
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sentidos. Nunca foi tão fácil
transmitir conteúdos nos mais
diversos formatos, como texto,
áudio, vídeo, imagens e até mesmo
jogos e desafios on-line.
A quantidade de atividades
educacionais presentes hoje na
internet seria impensável até
pouco tempo. Para ter uma ideia,
o próprio Google desenvolveu uma
plataforma voltada para educação,
a Google Play for Education, com
o objetivo de auxiliar o professor
na busca por conteúdos a serem
trabalhados.

O USO
DE DADOS,
PESQUISAS E
A EDUCAÇÃO
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A

pesquisa e, consequentemente,
o uso de dados e estatísticas,
possibilitam reconhecer
oportunidades e pontos de melhoria em
qualquer setor.
Na educação não é diferente. Ao utilizar

professores e instituições. Só assim o
MEC pode tomar decisões baseadas em
fatos, e não em suposições.

A PESQUISA COMO BASE
PARA VISÃO 360º NA
EDUCAÇÃO

pesquisas, torna-se possível otimizar
resultados e solucionar futuros problemas
ou desafios.

A gestão escolar pode aproveitar o
conhecimento sistêmico e estruturado das
metodologias de pesquisa para monitorar
e avaliar uma série de processos, desde
a aprendizagem até a própria gestão
institucional, passando pela elaboração
e viabilidade de projetos na área
educacional.
O próprio Ministério da Educação avalia o
Índice de Desempenho Escolar Brasileiro
(IDEB) por meio de pesquisas, o que
permite medir o desempenho de alunos,

Mais do que simplesmente pesquisar, é
fundamental saber como aplicar os dados
encontrados para otimizar o processo
educativo e conseguir, de fato, ter uma
base para a visão 360º, isto é, uma
avaliação do todo.
As técnicas de pesquisa podem ajudar os
gestores a compreender melhor a relação
da escola com seus diversos públicos de
relacionamento, buscando oportunidades
de melhoria e, consequentemente, uma
melhor gestão.
Uma visão 360º pressupõe que a escola
se mantém informada e atualizada sobre
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as percepções, expectativas e imagem
do colégio sob a ótica dos professores,
alunos, pais e comunidade.
Assim pode fazer uma melhor conexão
entre a sua proposta educacional e as
necessidades e demandas da sua rede de
relacionamento.

As metodologias de pesquisa, que
privilegiam a informação que gera
transformação, ajudam os gestores
escolares a acompanhar o ciclo de
vida do aluno na escola, oferecendo
informações para uma gestão cada vez
mais humana, eficiente e pró-ativa,
apoiando a construção de uma relação
saudável e sustentável entre todos os
elos da cadeia.

CONCLUSÃO
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A

nova escola é diferente daquela educação a que estávamos acostumados. Hoje, o aluno assume um
papel de protagonista, construindo seu próprio aprendizado junto com a instituição de ensino e a
sociedade. Entender essas mudanças, comportamentos e contextos é a chave para fazer escolhas
conscientes, capazes de levar a gestão das instituições de ensino muito à frente.

SOBRE A OFICINA DA
ESTRATÉGIA

A Oficina da Estratégia percorre o caminho da decisão com
você. Desde entender a realidade do seu negócio até criar
planos de ação que estejam efetivamente ligados aos objetivos
da empresa e ao coração de todos os envolvidos. Nossa
forma de atuar se diferencia no mercado pela capacidade em
transformar ideias e informações em estratégias e resultados,
gerando impactos positivos nas empresas e nas pessoas.
Fazemos isso por meio de desenvolvimento e aplicação de
pesquisas, planejamento estratégico para empresas e coaching,
oferecendo aos nossos clientes uma experiência única na
construção de informações relevantes para a gestão do seu
negócio. Trabalhamos com pesquisas qualitativas e quantitativas
para avaliação dos diferentes pontos de contato das
organizações com os seus públicos de relacionamento, como:
engajamento, satisfação de clientes, qualidade de produtos
e serviços, imagem e reputação de mercado. No segmento
escolas contamos uma carteira de renomados colégios.

