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Editorial

A revista Tecnologia Educacional, na presente edição, destaca tema de grande 
relevância para as instituições de ensino, educadores e demais profissionais que atuam 
no setor e estudiosos das tecnologias aplicáveis à educação.

O primeiro artigo enfoca "O audiovisual na arquitetura da aula".   O autor, a 
partir de uma dissertação,  discorre sobre diferentes ângulos usados desse relevante 
tema  que  use  aspectos  teóricos  aos  do  cotidiano  dos  locais  vivenciados  na 
aprendizagem.

Na sequência, a "Ação docente na educação a distância:  as competências do 
“professor invisível” destaca a forma de atuação dos principais agentes da educação.

O terceiro texto abrange a  "Leitura  na rede: desafio  para o processo ensino-
aprendizagem em cursos a distância".  São grandes destaques inseridos no artigo de 
uma das mais renomadas autoras e permanentes colaboradoras da ABT.  

Já o penúltimo "paper", cujo título possibilita uma antevisão do seu conteúdo, 
evidencia o "Programa de capacitação em gestão de segurança no transporte terrestre: 
uma  experiência  em  formação  continuada  e  educação  a  distância  apoiada  pela 
internet".  Essa área, que tira preciosas vidas, tem ainda uma pequena literatura no 
âmbito brasileiro.

Por  fim enfoca-se  a  "Robótica  educacional  como  ferramenta  facilitadora  do 
processo  de  ensino  e  aprendizagem". e  É  um assunto  que  chama  a  atenção  pela 
demonstração  da  eficiência  e  eficácia  das  novas  tecnologias  que  se  aplicam  à 
educação.

Assim, a revista Tecnologia Educacional, que caminha para quatro décadas de 
circulação,  vem  cumprindo  sua  missão  de  disseminar  o  saber  para  brasileiros  e 
pessoas de outras nacionalidades que acessam regularmente os periódicos editados. 
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Outro Olhar: O audiovisual na arquitetura da aula

Outro Olhar: O audiovisual na arquitetura 
da aula

Another Look: The audiovisual architecture 
school

(1)Seizo Vinicius Soares

Resumo:  Este  artigo,  realizado  a  partir  de  uma 
dissertação de mestrado na área da Educação e Comunicação, é  
dirigido  a  professores,  gestores  educacionais,  pesquisadores  e  
estudantes interessados na busca pelo uso inovador das tecnologias  
de comunicação audiovisuais como recurso educativo.

Apresenta  o  conceito  de  arquitetura  da  aula  como um 
alargamento  do  conceito  de  planejamento  da  aula  e  aponta 
perspectivas  para o uso inovador do audiovisual  neste  contexto.  
Duas formas de uso do audiovisual são apresentadas, a saber: 1. A  
produção  audiovisual  como  construção  do  conhecimento;  2.  O  
audiovisual como portal hipermidiático para o compartilhamento 
de saberes.

Palavras-chave:  Tecnologias  de  comunicação,  
audiovisual, inovação

Abstract: This article, from a dissertation in the field of  
education and communication, is intended for teachers, educational  
administrators,  researchers and students interested in  the  search 
for  innovative  use  of  audiovisual  media  technologies  as  an  
educational resource.

Introduces the concept of architecture as an extension of  
classroom planning concept of class perspectives and points to the  
innovative use of audiovisual here.  Two ways of using audiovisual  
are  presented,  namely:  1.  The  audiovisual  production  and  
construction  of  knowledge,  2.  The  audiovisual  hypermedia  as  a  
portal for sharing knowledge.

Key  words Communication  technologies,  audiovisual,  
innovation

“É preciso buscar o vídeo onde ele surge como outra coisa, onde  
ele está respondendo às necessidades novas, fazendo desencadear  
conseqüências não antes experimentadas.” 
Arlindo Machado (1996) 

Luzes do cotidiano, câmeras portáteis, ação transformadora!

O atual cenário tecnológico visível nos meios de comunicação aponta para um tempo 
de contradições em que o otimismo exagerado contrasta com os problemas de um Brasil que 
vive uma importante crise no campo da educação. Neste tempo, percebemos um abismo entre 
as possibilidades tecnológicas e as ações concretas resultantes da ação crítica e ativa, com 
vistas  à  transformação  do  fazer  docente,  das  relações  entre  estudantes,  professores  e  os 
objetos de estudo e a conseqüente qualificação dos processos de ensino e aprendizagem.
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Este artigo se dirige a professores, gestores e estudantes que desejam influenciar e agir 
em seus meios sociais – especialmente na escola – e surge da necessidade da discussão sobre 
a utilização das tecnologias audiovisuais como uma “outra coisa”, sob um Outro olhar.

Este que chamamos  Outro olhar é a expressão que nos inspira na busca pelo espírito 
inovador,  criativo  e  desacomodado  que  deveríamos  adotar  em  nosso  fazer  pedagógico: 
imaginar novas relações entre as ferramentas de tecnologia visual e sonora, abrir o espaço da 
aula ao novo, ao surpreendente.

Esta idéia parece tornar-se um caminho adequado em um mundo em que a memória se 
constrói a partir de imagens inesquecíveis. Em rápida retomada histórica, podemos perceber a 
importância da imagem como elemento cognitivo em nossa cultura.

Podemos retroceder 10 mil anos, quando os homens se valiam dos desenhos nos fundos 
das cavernas como objetos de culto e seguir até Platão e Aristóteles, que chegam a conclusões 
distintas  a  respeito  das  imagens  a  partir  das  mesmas  características  que  nelas  observam. 
Platão, crítico da imagem, afirmava ser ela fonte de ilusões por ser imitadora e só aceitava 
como válidas as imagens naturais  – o reflexo e a sombra –,  fenômenos  que também são 
apontados como fontes primeiras do pensamento idealista. O pensador ainda lançava sobre as 
imagens o título de “sedutoras das partes mais  fracas da alma humana”,  o que a poderia 
fragilizar ainda mais. Neste sentido, a imagem é uma enganadora, pois imita a realidade.

O contraponto às idéias de Platão surge em Aristóteles,  para quem as imagens nos 
proporcionam prazer  por  tocarem as  partes  mais  frágeis  de  nossa  alma  humana  e  ainda 
educam, pois imitam.

Como veriam os antigos gregos as transformações da imprensa que levaram o livro da 
condição de objeto quase sacro à de objeto de consumo e o advento do cinema e da televisão 
como meio de comunicação global? Das telas digitais gigantes nas avenidas, os computadores 
sempre online, os dispositivos de captação e reprodução de imagens portáteis? 

A evolução dos meios de produção e disseminação de imagens têm acarretado claras as 
mudanças na vida das pessoas e das instituições ao longo das décadas.  Em Santaella (2004), 
encontramos a definição de três tipos de leitores. São eles: o contemplativo, o movente e o 
imersivo.  As diferenças entre  estes tipos  de  leitores está  na sua relação com o objeto da 
leitura, que passa da contemplação das bibliotecas da idade média, à leitura em movimento 
deflagrada pelas grandes cidades, no pós revolução industrial, até a relação de imersão virtual 
dos dias de hoje. 

Às vésperas da digitalização da televisão em escala global e em plena convergência 
midiática  pelas  fibras  óticas  e  auto-estradas  de  informação,  vivemos  a  sociedade  da 
informação visual. Vídeo games, internet, cinema oferecem ao indivíduo, muito antes de seu 
ingresso na escola básica, um letramento visual significativo.

Neste contexto, como educadores e gestores, como poderíamos olhar para o audiovisual 
de  uma  nova  forma?  Como  subverter  os  meios  tecnológicos  muitas  vezes  imersos  em 
intenções imediatistas, superficiais ou mercadológicas? Como adentrar a “Matrix” e voltar de 
lá armado para transformá-la? Como poderíamos traduzir nosso  Outro olhar? Quem possui 
Outro  olhar?  O  estrangeiro?  O  artista?  O  engenheiro?  O  publicitário?  O  fotógrafo?  O 
filósofo?

Entendemos que esta busca por uma nova perspectiva do uso do audiovisual passa pelo 
caráter interdisciplinar e polissêmico que ele traz em sua natureza. Neste sentido, o vídeo é 
um feito  tecnológico;  é  uma  forma  de  expressão  artística;  é  um instrumento  político  de 
comunicação;  é  entretenimento;  é  um  recurso  educacional.  Desta  maneira,  quando 
apresentado em suas diversas perspectivas, o audiovisual ganha corpo, pois ajuda a desfazer a 
confusão que sua gênese univitelina com a televisão criou.

O que buscamos enfim? Sobre qual arquitetura da aula falamos?
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Entendemos o termo arquitetura da aula como um alargamento do planejamento da aula 
que, para Vasconcelos (1995), é uma ação intencional e de tomada de decisões que possui 
caráter prático, mais que teórico. Ao assumir o ato de planejar, subentende-se uma crença ou 
confiança na possibilidade de mudança, de uma realidade passível de transformação a partir 
da ação planejada.

Entretanto, ao escolhermos o termo arquitetura, emprestamos os aspectos estéticos e 
visuais da arquitetura de ambientes e da urbanidade. O arquiteto da aula se preocupa também 
em compreender como se dará o percurso, o “trânsito”, dos estudantes através dos conteúdos 
trabalhados. 

Sabemos que é a vivência de cada gestor-educador-pesqusiador o que leva à construção 
de caminhos para a ação que transforma, entretanto, elegemos como conceito central desta 
nova  arquitetura,  elaborada  na  minúcia  do  cotidiano  das  relações  e  da  pesquisa  de  cada 
professor, uma característica comum: a aula deve extrapolar seu tempo e espaço.

A continuidade  da  aula  fora  da  aula  é  objeto  que  ganha  destaque  em nosso  atual 
contexto como gestores-educadores.  O estrangulamento  do tempo e  a queda de fronteiras 
espaciais fazem emergir necessidades próprias de nossa conjuntura, haja visto o crescimento 
das  demandas  pelo  ensino  à  distância,  a  busca  por  cursos  de  extensão  e  de  educação 
continuada e a atual crise no ensino superior brasileiro. Se desejamos extrapolar os limites da 
aula podemos começar localizando onde estão eles neste momento.

Podemos apontar para alguns cenários:

Abre parênteses: Porta adentro, o aluno se vê em mais uma noite de estudos, após um 
dia de trabalho. Muitas vezes, ele não sabe o que ouvirá ou fará durante as próximas horas, 
como quem entra em uma sala de cinema sem saber ao menos o título do filme. O professor 
desenvolve  seus  conteúdos,  vez  ou  outra  encomenda  leituras  e  tarefas.  Podemos  então 
imaginar até uma sirene grifando o final da aula. Fecha parênteses.

Por onde o aluno entra na aula?

Por uma porta ou por uma pergunta?

Como o aluno sai da aula?

Pelo fim do capítulo do livro ou pelo que deixa a reflexão?

Como enfim eliminar os parênteses que parecem encerrar a aula, transformando-a em 
um arcabouço pleno de significados que perduram e se multiplicam mesmo depois que seu 
tempo termina e o sinal toca? 

A  esta  reflexão  aliamos  a  observação  de  que  as  relações  entre  o  espectador  e  o 
audiovisual transformaram-se com a internet e com novas tecnologias de painéis eletrônicos e 
dispositivos  portáteis  de  comunicação,  como telefones  celulares,  computadores  de  mão  e 
tocadores de som e imagem.  Agora, o vídeo surge nas casas, no trânsito, no cotidiano do 
trabalho e dos estudos, produzido com equipamentos de relativo baixo custo como celulares e 
câmeras fotográficas.

Como citamos anteriormente, Santaella, ao caracterizar seus 3 tipos de leitores como o 
contemplativo, o movente e o imersivo, poderia ainda levar em conta que este leitor imersivo 
tende a voltar a estar em movimento, a caminho da escola e navegando em celulares, laptops 
e palmtops conectados à internet.

O audiovisual e o lugar que ele ocupa em nossa sociedade são agora outros. Assim, faz-
se necessário outro olhar para compreendê-lo também como professor, como pesquisador de 
metodologias  inovadoras,  pois  como  verificamos  em  perspectiva  histórica,  há  um 
descompasso entre o uso que se faz dos avanços tecnológicos dentro e fora dos domínios da 
educação.
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Para  Levy  (1994),  com a  informatização  surge  um novo  tipo  de  gestão  social  do 
conhecimento,  na  medida  em  que  usamos  um  modelo  digital  que  não  é  mais  lido  ou 
interpretado como um texto clássico, mas “explorado” de forma interativa. Entendemos que o 
pensamento que Levy aplica à internet pode ser entendido no contexto do audiovisual; Soares 
(2000) também aponta para a articulação do próprio saber pelo indivíduo como direção para a 
educação  do  olhar  imerso  em  novos  contextos  e  possibilidades  desta  construção  do 
conhecimento:

Ao aprendermos por nós mesmos,  buscando a fonte, experimentando, desenhando o 
caminho,  perdendo-nos,  indagando,  indo  e  voltando,  revendo  hipóteses  (...)  efetiva-se  o 
conhecimento  de  modo  peculiar  na  formação  do  indivíduo  (...)  Não  como  conseqüência 
planejada  na  relação  ensino  aprendizagem,  mas  como  algo  que  se  localiza  por  entre  as 
coordenadas do sujeito que articula e constrói o próprio saber. (SOARES, 2000, p. 82).

Em nosso contexto de pesquisa, a exploração passa pela desconstrução e reelaboração 
do uso da tecnologia  como instrumento  capaz de deflagrar  a  curiosidade e  aprofundar as 
relações humanas a partir do compartilhamento de saberes.

Neste  sentido,  o  desenvolvimento  deste  outro  olhar  que  buscamos  pressupõe  a 
compreensão de um conjunto de diferentes aspectos, perspectivas e possibilidades cognitivas 
que podem emergir do audiovisual em riqueza de som, imagem, enredos e sentimentos.

Em nossa prática docente e como pesquisadores do uso do audiovisual como recurso 
educacional  inovador,  identificamos  o  vídeo  como  elemento  da  arquitetura  da  aula,  nas 
seguintes perspectivas:

1. A produção audiovisual como construção do conhecimento

2. O  audiovisual  como  portal  hipermidiático  para  o  compartilhamento  de 
saberes.

A produção audiovisual como construção do conhecimento

A difusão de acesso a câmeras domésticas ultraportáteis e computadores para edição 
mais  acessíveis  pelo  barateamento  das  tecnologias  fez  emergir  uma  nova  categoria  de 
indivíduos,  que  são  ao  mesmo  tempo  produtores  e  consumidores  de  conteúdos.  São  os 
chamados  Prosumers,  neologismo  do  inglês  que  remete  a  uma  convergência  entre  quem 
produz e quem consome audiovisuais.

Neste  contexto  cotidiano,  buscamos  subsídios  teóricos  para  nosso  trabalho  e 
encontramos em Moraes (2001) a expressão-conceito  “Ação-execução-reflexão-depuração” 
como sendo etapas ou estágios do processo de construção de saberes. “Baseamo-nos na visão 
de aprendizagem como algo construído pelo diálogo que o indivíduo mantém consigo mesmo, 
com os outros, com a cultura e com o contexto.” (p. 150). 

Assim, podemos defender a hipótese de que o vídeo, em suas fases processuais de 
produção, pode vir atender à estrutura proposta por Moraes. As etapas descritas a seguir são 
também defendidas por Moran (1996) ao discutir a presença do vídeo na sala de aula.

Ação  /  execução:  Definição  do  objeto,  observação  e  estudo,  roteiro  e 
captação de imagens

A arquitetura  de  aula  para  a  produção  de  um vídeo  toma  formas  de  projeto,  pois 
demanda  um período de tempo mais  alongado e os objetos de estudo devem emergir  do 
diálogo entre o professor e os grupos de trabalho.

Esta ação de negociação para a escolha do objeto de estudo é a primeira tarefa a ser 
desenvolvida, e é seguida por uma pesquisa a respeito do objeto que gera o que chamamos de 
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roteiro. A roteirização é um exercício de imaginação e de elaboração textual que tem como 
objetivo detalhar o produto final que se deseja inicialmente.

Após  esta  pré-produção1,  pode-se  então  realizar  a  captação  de  imagens,  que  se 
caracteriza pela interferência na situação-objeto para captar com o uso de câmeras o material 
bruto  a  ser  editado.  Esta  interferência  traduz-se  como  a  observação  do  real,  havendo  os 
primeiros  recortes  dessa  realidade  de  acordo  com os  interesses,  objetivos,  preconceitos  e 
limitações técnicas do cameraman.

Neste fazer, observamos a importância do olhar. O olhar do cameraman sobre aquela 
situação  -  objeto  de  estudo  -  determina  a  natureza  do  material  que  será  utilizado 
posteriormente na edição do vídeo. A caracterização deste olhar é moldada por elementos da 
história, intenção, disposição e formação do operador da câmera. Um outro olhar na ação de 
capturar imagens em vídeo pode configurar um material mais interessante por oferecer ao 
espectador um ângulo inusitado ou um movimento de câmera intrigante.

Esta etapa pode também ser marcada pela pesquisa de imagens já existentes em fontes 
diversas, como a internet e as locadoras de vídeo. Neste caso, a atitude do pesquisador é um 
tanto diversa, pois, apesar da eficiência dos  softwares “buscadores”, ele acaba por  navegar 
por uma grande variedade de conteúdos antes de encontrar o que está procurando e, neste 
percurso, similar a um “garimpo” que se faz nos campos digitais das redes de informação, 
pode haver mudanças cognitivas, de intenção e até mesmo da proposta inicial do pesquisador-
produtor ou produtor-consumidor.

Reflexão / releitura: Edição de imagens

Após a captação ou pesquisa e seleção de imagens, o material em vídeo e som deve ser 
importado para um computador para ser editado. Neste momento, quando o produtor do vídeo 
revê o material que foi captado, ele poderá avaliar e refletir sobre seu desempenho como 
observador.  Irá  notar  deficiências,  falhas,  exageros,  ausências  e  enfim poderá,  através  da 
triagem do material levantado, verificar com criticidade os resultados obtidos.

A edição em si  se dá pela seleção dos trechos do material bruto a ser  utilizado no 
material final. Há então um segundo recorte realizado pelas mãos do editor, que pode, de 
acordo com as necessidades, imprimir ritmo, provocar sensações, sentimentos e apresentar 
conclusões à mensagem que será dirigida a uma platéia que se encontra, a princípio, atenciosa 
e crédula. Assim,  caracterizamos a releitura e a reflexão do processo descrito por Moraes 
(2001).

Depuração: Exibição

Moran (1995) recomenda uma pré-exibição para um grupo menor, com a finalidade de 
colher sugestões em uma primeira depuração, isto porque exibir o material editado para a sala 
constitui  a  hora  “H”  em que  todos  avaliarão  o  trabalho.  A  depuração  final  surge  desta 
avaliação  junto  ao  público,  no  caso  os  alunos,  por  meio  de  procedimentos  orais,  como 
discussões em grupo, ou escritos, como a produção de um texto reflexivo – então uma nova 
reorganização de conteúdos e idéias poderá ocorrer.

Notamos  uma  reflexão  dialética  neste  processo.  A  cada  etapa  o  realizador,  os 
participantes e os sujeitos do processo de desenvolvimento do vídeo são convidados a refletir 
sobre a etapa anterior e a que seguirá, situando-se nelas como protagonistas, atores, sujeitos 
de sua construção e da síntese que se dá por meio dela. A peça audiovisual torna-se assim o 
resultado da elaboração de conhecimentos que se deu em cada grupo de trabalho.

1 Pré-produção  é o termo utilizado nos meios profissionais de produção audiovisual  que 
caracteriza a etapa de planejamento do vídeo: quais imagens são necessárias, quais recursos materiais e 
humanos, cronogramas e orçamentos.
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A exibição destes resultados leva-nos à segunda perspectiva do audiovisual: um portal 
para o compartilhamento de saberes.

O  audiovisual  como portal  hipermidiático  para  o  compartilhamento  de 
saberes.

O vídeo proporciona, por si só, um micromundo-ecológico e cognitivo. Este conceito, 
utilizado  originalmente  por  Moraes  para  compreender  o  caráter  educativo  dos  ambientes 
virtuais da internet, lança-nos o desafio de aplicá-lo às relações de ensino e aprendizagem que 
se valem do vídeo na arquitetura da aula. 

Sobre estes ambientes virtuais e tecnologias hipermidiáticas, encontramos em Moraes:

Essas tecnologias da inteligência facilitam a criação de ambientes  
informatizados ricos em códigos simbólicos, em representações de  
imagens, sons e movimentos e...poderão contribuir para a criação 
de micromundos ecológicos nos quais os alunos poderão interagir  
entre si,  formular e testar hipóteses (...)  construir conhecimentos  
que  tenham  correspondência  com  a  sua  forma  de  pensar  e  
compreender  os  fenômenos  da  natureza  e  os  fatos  da  vida.  
(MORAES, 2001, p. 219)

Apesar de a autora estar se referindo aos ambientes interativos da internet, acreditamos 
que esta relação de interação que ocorre entre o professor,  o estudante e os conteúdos da 
hipermídia também se dá na esfera da memória e das relações que se constituem a partir dos 
estímulos de um audiovisual.

Entretanto, o percurso percorrido pelo estudante até o estabelecimento de novos elos 
cognitivos e o enriquecimento da reflexão tem como catalisador a ação do professor. Ainda é 
ele que favorece o estabelecimento de pontes, elabora perguntas contextualizadas no discurso 
do aluno, levanta possibilidades e deixa livre o caminho para as associações que emergem da 
expressão  dos  estudantes.  Os  objetivos  pedagógicos  estão  sempre  à  vista,  permeando  as 
intervenções do professor.

Na primeira categoria de uso do audiovisual que desenhamos acima, o vídeo aparece 
como um ponto de chegada, como resultado do trabalho de reelaboração de conhecimentos. 
Agora, este resultado passa - em seu ciclo dialético - a ser o ponto de partida para uma nova 
aventura cognitiva.

A partir da exibição do vídeo, repleto de signos cujos significados são definidos em 
parte pela história de cada indivíduo, percebemos que estes estudantes remetem suas reflexões 
a direções diferentes às planejadas pelo professor ou por quem elaborou o vídeo. Acreditamos 
que este fato não configura necessariamente um aspecto negativo da prática, pelo contrário, 
apresenta ao professor a oportunidade de refletir sobre sua própria prática, sob ângulos que 
atendam mais apropriadamente às necessidades do aluno.

Para Castanho: 

Urge pensar uma nova forma de ensinar e aprender que inclua a  
ousadia de inovar as práticas de sala de aula, de trilhar caminhos 
inseguros expondo-se, correndo riscos, não se apegando ao poder  
docente,  com  medo  de  dividi-lo  como  os  alunos  e  também  de  
desvencilhar-se  da  racionalidade  única  e  pôr  em  ação  outras 
habilidades que não as cognitivas apenas.

(CASTANHO, 2001, p. 87)
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Esta  insegurança  a  que  se  refere  a  autora,  bem  como  o  compartilhamento  da 
responsabilidade  do  professor,  são  elementos  centrais  de  um fazer  docente  inovador  que 
considera o contexto em que se insere e as necessidades de seus alunos.

Assim,  o  momento  da  exibição  dos  vídeos  produzidos  é  o  momento  para  novas 
avaliações e releituras sobre estes trabalhos: do grupo realizador sobre ele mesmo e sobre as 
reações da platéia, da platéia sobre o processo de trabalho e sobre os resultados obtidos pelo 
grupo que se apresenta, das auto-avaliações a respeito do envolvimento pessoal e coletivo etc. 
Não  cabe  a  esta  exibição  oferecer  conclusões  definitivas  ao  grupo  e  sim  possibilitar  a 
construção de uma nova plataforma de trabalho, um novo ponto de partida para o avanço da 
reflexão e da pesquisa.

É  preciso  um  outro  olhar  sobre  as  mesmas  coisas.  É  preciso  subverter  os  meios 
tecnológicos quase sempre cooptados pelos interesses conservadores e acríticos do mercado e 
dos meios de comunicação.

Cabe então ao educador e ao gestor da educação buscar novas lentes, navegar pelos 
conteúdos  digitais  como  um  pesquisador  de  imagens,  colecionando-as  e  armando-se  do 
domínio técnico de seu processamento e exibição como instrumento fértil de possibilidades de 
reflexão - aquela que persegue o estudante, que o carrega para além da sala de aula. 

Ao retomarmos a dialética dos processos aos quais nos referimos, encontramos em Joly 
(2005): “As imagens engendram as palavras que engendram as imagens em um movimento 
sem fim.”. É pelo engendramento entre conteúdos, palavras e imagens que as tecnologias de 
comunicação visual têm seu maior potencial educativo. Cabe ao professor e à instituição – 
enquanto provedora de infraestrutura técnica - oferecer condições para este engendramento, 
que surge da colaboração entre os participantes do processo e que se percebem como sujeitos 
ativos na construção da aula e na aquisição de novos saberes.
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AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA:  AS COMPETÊNCIAS DO 

“PROFESSOR INVISÍVEL”

ACTION IN TEACHER EDUCATION DISTANCE: 
THE POWERS OF THE "INVISIBLE TEACHER"

(1) Eloiza da Silva Gomes de Oliveira

Resumo: Este texto apresenta estudo desenvolvidos pelo Laboratório de 
Estudos da Aprendizagem Humana (LEAH), envolvendo os processos de  
ensino e aprendizagem realizados em ambientes virtuais. Neste cenário a 
tutoria,  seus  processos  e  competências,  surgem com ênfase especial.  A  
Educação a Distância não desfaz a relação triádica que existe em todo o 
processo de ensino e aprendizagem. Trata-se do triângulo didático em que  
um  vértice  é  constituído  pelo  aluno,  outro  pelo  professor  /  tutor  e  o  
terceiro pelo objeto do conhecimento (conceitos  a serem construídos ).  
Desta  triangulação  dinâmica  decorre  a  necessidade  de  estratégias  
diferentes da relação ensino - aprendizagem presencial, mas que também  
propiciem  a  análise,  a  problematização  e  a  reflexão.  Partindo  das  
competências  docentes  descritas  por  Tardiff,  Nóvoa  e  Perrenoud,  
comparamos  as  atividades  do  professor  na  Educação  Presencial  e  na 
modalidade  a  distância.  Apresentamos,  ao  final,  um  quadro  de  
competências  do  tutor,  segundo  quatro  dimensões:  pedagógica,  
tecnológica, didática e pessoal.
Palavras-chave: Educação a Distância; competências docentes; tutor

Abstract:  This  text  presents  study  developed  by  the  Human  Learning 
Studies Laboratory (LEAH), involving the teaching and learning processes  
accomplished  in  virtual  atmospheres  (ciberspace).  In  this  scenery  the 
tutor,  their  didactic  processes  and  competences,  appear  with  special  
emphasis.  The  Distance  Education  doesn't  undo  the  triangular 
relationship that exists in whole teaching process and learning. It is the  
didactic triangle in that a vertex is constituted by the student, other for the  
teacher / tutor and the third for the object of the knowledge (concepts to be 
built).  Of  this  dynamic  triangulation  elapses  the  need  of  different  
strategies from the relationship teaching - learning accomplished at the  
classroom, but that also propitiate the critical analysis and the reflection.  
Leaving of the educational competences described by Tardiff, Nóvoa and  
Perrenoud,  we  compared  the  teacher's  activities  in  the  traditional  
education and in the modality at the distance. We presented, at the end, a  
picture of competences of the tutor, second four dimensions: pedagogic,  
technological, didacticism and personal.
Key-words: Distance education; educational competences; tutor.

1. A importância da tutoria para  a Educação a Distância

Comecemos  discutindo  uma  idéia  distorcida,  mas  bastante  presente  no  imaginário 
educacional: a de que, na modalidade a distância, a Educação necessita menos do professor. 
Esta  idéia  se  desdobra  em  crenças  como  a  de  que  os  meios  virtuais  de  aprendizagem 
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substituem o professor, ou de que basta um bom material didático para que a construção dos 
conceitos aconteça.

Para  ilustrar  a  significância  do  professor  /  tutor  na  Educação  a  Distância  (EAD), 
tomamos a colocação de dois conhecidos autores.

Ao elencar  os elementos centrais da EAD, Keegan  (1991, p.38) aponta:

• A utilização de meios técnicos de comunicação, unindo o professor e os alunos e 
mediando a construção do conhecimento;

• a  existência  de  uma  organização  acadêmica  característica  (planejamento, 
sistematização, didática, avaliação), distinta da organização da educação presencial;

• a utilização de meios tecnológicos (o autor os chama de “forma industrializada” de 
educação);

• a possibilidade da existência de encontros entre o tutor e os estudantes do grupo de 
aprendizagem (forma semi – presencial de EAD);

• a separação física entre o professor e os alunos;
• e a previsão de uma “comunicação  de mão dupla”,  assim como de iniciativas  de 

“dupla via”.

Vemos que o autor fala de uma “comunicação de mão dupla” com ênfase no diálogo, 
embora haja a distância física entre o professor e o aluno, mostrando uma profunda mudança 
na  relação  pedagógica.  Permanece,  no  entanto,  a  necessidade  de  alguém  que  realize  a 
mediação entre o aluno e o conhecimento, de forma efetiva. 

É  o  tutor  que  aproxima  o  aluno  dos  conteúdos  do  curso  ministrado  e  do  próprio 
“conteúdo  tecnológico”,  necessário   ao  trânsito  autônomo  em  ambientes  virtuais  de 
aprendizagem.

Em Armengol (1987, p.22-24) encontramos uma correta caracterização da Educação a 
Distância, que resumimos em alguns tópicos:

- população estudantil geralmente adulta e normalmente dispersa;
- cursos pré  -  produzidos,  utilizando textos  impressos,  entre outros recursos 

instrucionais, produzidos massivamente;
- cursos que promovem a aprendizagem independente e autônoma e estimulam 

o estudo individualizado;
- utilização de comunicações massivas e organizadas em duas direções (a dupla 

via de que falava Keegan), entre os estudantes e o centro que produziu o curso;
- comunicação  caracterizada  pela  “conversação  guiada”  (ou  mediada  pelo 

tutor);
- utilização  crescente  das  chamadas  “tecnologias  de  informação  e 

comunicação” (TIC);
- flexibilidade da estrutura curricular;
- e  custos  decrescentes  por  estudante,  estabelecidos  após  um  investimento 

inicial elevado (derivados da produção e elaboração do material didático, da produção 
do ambiente físico e do estabelecimento de condições de distribuição e transmissão 
dos cursos).

Na abordagem de Armengol  ficam evidentes as similaridades com o primeiro autor 
citado que também destacam a atuação do tutor, como a ênfase na conversação guiada ou 
mediatizada pela ação do mesmo.

Uma das definições possíveis de Educação a Distância é a de que se trata de uma 
estratégia educativa alicerçada na utilização de novas tecnologias, no estímulo às estruturas 
cognitivas  operatórias flexíveis e em métodos pedagógicos que permitem que as condições 
inerentes  ao  tempo,  espaço,  ocupação  e  idade  dos  estudantes,  por  exemplo,  não  sejam 
condicionantes  ou impeditivos para a aprendizagem. 
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Nessa modalidade de aprendizagem são muitas as denominações recebidas pelo tutor: 
assistente, assessor, professor acompanhante, mentor, mediador, facilitador, entre outras.

Em todas elas, no entanto, há a demanda de procedimentos, estratégias e competências 
comuns.

À ênfase nos modelos interacionistas de aprendizagem deve-se o aumento de recursos e 
processos  para  suporte  da  comunicação  entre  professor  e  alunos.  Paralelamente,  isto 
incrementou a importância e o valor atribuídos aos processos tutoriais.

Estes  modelos  levam  à  superação  progressiva  de  um  risco,  vivido  nos  primeiros 
modelos de cursos na modalidade a distância, e duramente criticado por autores como Renner 
(1995):  a réplica do modelo industrial (fordista), em que o estudante corresponde à matéria 
prima, o professor ao trabalhador, as tecnologias de informação e comunicação às ferramentas 
e o currículo ao plano de confecção do produto.  Neste  enfoque,  o aluno educado é uma 
espécie de “produto final do processo de produção”.

Temos que reconhecer, ainda, que não existe um protótipo universal de tutoria, passível 
de ser aplicado a qualquer situação de ensino e aprendizagem a distância. Mantido o aspecto 
de  “dupla  via”  na  comunicação  com  o  aluno,  temos  variadas  modalidades  tutoriais:  a 
presencial (em que pode persistir até mesmo a mediação pela exposição oral docente), por 
correspondência,  por  telefone,  por  fax,  pela  Internet  (em  chats,  ou através  de  mensagens 
trocadas por e-mail), por exemplo.

A educação a distância não desfaz a relação triádica que existe em todo o processo de 
ensino – aprendizagem. Trata-se do triângulo didático em que um vértice é constituído pelo 
aluno, outro pelo professor / tutor e o terceiro pelo objeto do conhecimento (os conceitos a 
serem  construídos).  Desta  triangulação  dinâmica  decorre  a  necessidade  de  estratégias 
diferentes da relação ensino - aprendizagem presencial, mas que também propiciem a análise, 
a problematização e a reflexão.

Tudo isto ocorre, no entanto, em um espaço que Negroponte (1995) chama de “mundo 
digital” e em uma época que Sancho Gil (1995) denomina “era da aprendizagem”, em que 
aquele que melhor se mostra capaz de aprender sobrevive em melhores condições.

2. Saberes ou competências docentes:  três abordagens teóricas

Todo  o  tema  transformado  em  “moda”  na  área  de  Educação  sofre  um  inevitável 
desgaste, oriundo de diversos motivos, dos quais escolhemos três para comentar.

Um deles é a “super – exposição”, pela multiplicação das pesquisas e textos publicados. 
Chega-se a perceber o assunto como “esgotado”, tantas são as abordagens.

Outro risco é o do empobrecimento e da repetição, que começam a ser percebidos na 
leitura sucessiva de várias abordagens, muito semelhantes entre si.

Um terceiro fator, desgastante para essas temáticas muito exploradas, é o da perda do 
foco principal e da incursão por um “emaranhado” de questões secundárias,  muitas vezes 
pouco significantes.

Todos  estes  fatores  afetaram  o  tema  “competências  docentes”,  exaustivamente 
estudado na última década. Em uma consistente crítica ao conceito de “professor reflexivo”, 
apresentado por Donald Schön, Pimenta (2002) toca neste assunto, ao alertar para a perigosa 
redução dos  saberes  docentes  a  competências  e  da  docência  a  um mero  agrupamento  de 
técnicas. A autora prefere utilizar a terminologia “intelectuais críticos e reflexivos” (p. 47).

Em outro texto da mesma coletânea Ghedin afirma que:
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O processo reflexivo não surge por acaso. Ele é resultado de uma longa 
trajetória de formação que se estende pela vida, pois é uma maneira de se 
compreender a própria vida em seu processo. Não é algo impossível de 
realizar-se. É difícil porque a sociedade em que nos encontramos, de modo 
geral, não propicia espaços para a existência da reflexão e a educação, em 
particular,  não raro reduz-se à  transmissão de conteúdos mais do que à 
reflexão sobre eles e as suas causas geradoras. (2002, p.147)

No que diz respeito ao tutor ou “professor coletivo”, no dizer de Belloni (2001, p.79), 
não são tantos ainda os estudos sobre competências já existentes. Optamos, neste texto, por 
tentar uma adequação inicial das abordagens dos saberes docentes, elaboradas por três autores 
de grande atualidade e reconhecimento no âmbito dos estudos  sobre a docência, aplicáveis 
também ao trabalho do tutor ou professor não presencial.

Como  definição  de  competências  profissionais  temos  o  de  um  conjunto  de 
conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitam um profissional a desempenhar as suas 
tarefas de forma satisfatória, tomando como critério avaliativo os padrões esperados em um 
determinado momento histórico, em uma determinada cultura.

Vamos abordar primeiro de forma geral – de acordo com os três autores escolhidos – e 
depois de forma específica, as competências necessárias ao tutor.

A primeira abordagem teórica é a do filósofo e sociólogo canadense Maurice Tardiff, 
professor da Universidade de Montreal e diretor de um importante centro de pesquisa sobre a 
profissão docente; a segunda é a de Antônio Nóvoa, professor da Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa; e a terceira foi elaborada pelo autor 
francês  Philippe  Perrenoud,  que  tem obras  clássicas  sobre  o  tema,   como  “Construindo 
Competências desde a Escola”, de 1999, e “Dez Novas Competências para Ensinar”, de 2000.

Tardiff  (2002)  prefere  a  expressão  “saberes  docentes”,  em  vez  de  competências. 
Constata  que  o  saber  do  professor  é  plural  (composto  de  saberes  de  variadas  áreas  do 
conhecimento), estratégico (pelo impacto que tem junto às gerações jovens, à construção de 
novos conhecimentos e à definição de hegemonias no contexto social, entre outros fatores) e 
desvalorizado (já que a sociedade não lhe reserva, no podium da ciência, papel tão importante 
quanto o da comunidade científica e o dos grupos reconhecidos como produtores de saber).

Assim Tardiff (op. cit., p.36-40) apresenta  os saberes docentes, como os compreende:

 Saberes da formação profissional – transmitidos pelas instituições de formação de 
professores, pertencentes às Ciências da Educação e à ideologia pedagógica.

 Saberes disciplinares – pertencentes às variadas áreas do conhecimento.

 Saberes  curriculares – correspondentes aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos 
constantes dos programas escolares, e que o professor precisa saber aplicar.

 Saberes experienciais – desenvolvidos pelos professores na sua própria prática, no 
exercício  das  suas  funções.  Segundo  o  autor,  vão  sendo  incorporados  à  experiência 
individual e coletiva através do habitus e das habilidades (do “saber - fazer” e do “saber - 
ser”).

Conclui serem os últimos – os saberes experienciais – o núcleo vital do saber docente, 
podendo constituir-se em propulsores para o alcance, pelos professores, do reconhecimento da 
sociedade e dos grupos geradores de saberes. 

Tardiff  desdobra  a  abordagem destes  quatro  grandes  saberes,  explicitando  as  suas 
fontes sociais de aquisição e a maneira como podem ser integrados ao trabalho docente.

Faz ainda uma comparação entre o trabalho industrial e o trabalho do professor, no que 
se  refere  às  tecnologias.  Desta  forma afirma  que na escola,  com seres  humanos,  existem 
estratégias  muito  especiais,  que  também  considera  como  tecnologia,  “frequentemente 
invisíveis, simbólicas, linguísticas, que geram crenças e práticas” (p.135).
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Antônio Nóvoa, exímio descritor do processo histórico pelo qual a profissão docente 
foi  constituída,  refere-se  aos  “Três  A”  (1991),  que  alicerçam a  construção  da  identidade 
docente:  adesão  (a  princípios,  valores,  projetos  coletivos),  autonomia  (de  julgamentos  e 
decisões) e autoconsciência (que permite uma atitude reflexiva sobre a própria ação).

Conclui que identidade docente “não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não 
é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de 
maneiras de ser e de estar na profissão.” (op. cit., p. 7).

Pretendemos, através do quadro sintético que se segue, apresentar algumas idéias de 
Nóvoa, ao tentar responder à questão sobre quais os saberes utilizados pelo professor em sua 
ação pedagógica, e sobre o fato desse saber poder ser “produzido” pelos docentes, em vez de 
apenas “consumido” por ele.

No esquema  estão presentes  o  contexto  maior,  do  estatuto  social  e  econômico  dos 
professores, determinando (a seta indica isto) as etapas da profissionalização docente e as 
dimensões conceituais, técnicas e éticas da profissão.

Quadro 1

Os saberes docentes, segundo António Nóvoa

Desta forma realmente existe, segundo Nóvoa, um corpo de conhecimentos e técnicas 
inerentes  ao  trabalho  docente,  gerados  no  contexto  social  e  econômico  onde  exercem a 
profissão, e que evolui historicamente.

O pensamento  de Philippe Perrenoud tomou  grande destaque a  partir  dos  anos 80, 
juntamente  com  a  valorização  dos  estudos  sobre  saberes  docentes.  Nessas  abordagens 
destaca-se  a  crítica  aos  modelos  de  formação  de  professores  calcados  na  racionalidade 
técnica –  que  concebem  o  professor  como  técnico  –  especialista  e  a   valorização  dos 
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conteúdos específicos e das competências e habilidades de atuação prática – os modelos de 
formação voltados  para a racionalidade prática.

Estudos  como  os  do  autor  buscam  a  formação  do  profissional  prático,  reflexivo, 
investigador e crítico, tornando-se a formação uma busca de desenvolvimento profissional 
constante e de construção de novos saberes.

Em  uma  das  obras  citadas  anteriormente  Perrenoud  (2000)  fala  da  formação  de 
professores como algo ideologicamente não neutro. Suas propostas estão ligadas a uma escola 
que objetiva a democratização do acesso ao saber, a autonomia e o senso crítico do homem. 
Tais  idéias  defendem  o  reconhecimento  da  responsabilidade  profissional  –  individual  e 
coletiva – dos professores..

Tudo  isto  aponta  para  uma  formação  profissional  voltada  para  “um referencial  de 
competências que identifique os saberes e as capacidades necessários” (p. 16).

O autor fala em dez grandes “famílias” de competências, que resumimos no quadro 
abaixo.

Quadro 2

AS DEZ COMPETÊNCIAS PARA ENSINAR, SEGUNDO PHILIPPE PERRENOUD

FAMÍLIAS DE COMPETÊNCIAS OPERACIONALIZAÇÃO

1. Organizar e dirigir 
situações de aprendizagem

Envolve o conhecimento dos conteúdos a serem ensinados, a formulação dos  
objetivos  de  aprendizagem e  o  estabelecimento  de  uma didática.  Compreende  ainda  o  
trabalho a partir da realidade dos alunos, dos erros por eles cometidos e das dificuldades e 
obstáculos que vivenciam ao aprender.

2.  Administrar a 
progressão das aprendizagens

Inclui a problematização dos conteúdos, o desenvolvimento de estratégias de  
acompanhamento  e  de  avaliação  da  aprendizagem,  em  uma  visão  longitudinal  dos  
objetivos da mesma, tomando por base as teorias subjacentes às atividades desenvolvidas.

3.  Conceber e fazer 
evoluir os dispositivos de 

diferenciação

Significa,  basicamente,  a  ampliação do conceito  de gestão ou “manejo” de  
classe, administrando a heterogeneidade natural aos grupos de aprendizagem (incluindo os  
alunos que apresentam dificuldades maiores)  e  trabalhando o conceito  fundamental  de 
cooperação.

4.  Envolver os alunos em 
suas aprendizagens e em seu trabalho

Trata-se  de  competências  para  estimular,  nos  alunos,  a  motivação  para 
aprender,  oferecer-lhes  oportunidades  diversificadas  para  isto  e  estimular-lhes  a  
capacidade de auto-avaliação e a construção e o desenvolvimento de projetos pessoais.

5. Trabalhar em equipe
Constitui-se  de  capacidades  para  elaborar  projetos,  analisar  e  solucionar  

situações – problema, em conjunto com outras pessoas, além de formar e renovar equipes,  
gerenciando conflitos interpessoais.

6.  Participar da 
administração da escola

Significa um grupo de habilidades para elaborar e participar ativamente do  
projeto institucional, propiciando a participação ampliada de todo o grupo.

7.  Informar e envolver os 
pais

Traduz-se na disposição para gerar e desenvolver atividades que incluam os  
pais na dinâmica da construção do conhecimento.

8.  Utilizar novas 
tecnologias

Consiste em competências para uma “cultura tecnológica, incluindo o uso da  
informática e das demais tecnologias de comunicação e informação, explorando as suas  
potencialidades didáticas.

9.  Enfrentar os deveres e 
os dilemas éticos da profissão

Reflete-se  em  importantes  aspectos  como  senso  de  responsabilidade,  
solidariedade,  sentimento  de  justiça,  luta  contra  a  violência  o  preconceito  e  a  
discriminação, além do estabelecimento das regras de convivência e de uma autoridade  
pedagógica firme e eticamente consistente, embora flexível.

10.  Administrar sua 
própria formação contínua

Compreende  avaliar  e  refletir  sobre  a  própria  prática,  desenvolvendo  um 
programa pessoal e participando de programas coletivos de formação contínua.

Sintetizando tudo isto, o próprio Perrenoud (2002, p.14) afirma a necessidade de um 
professor que seja o organizador de uma pedagogia construtivista, a garantia do sentido dos 
saberes,  o  criador de situações de aprendizagem,  o administrador  da  heterogeneidade e o 
regulador dos processos e percursos da formação.

3. Definindo algumas competências do “professor invisível”
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Chegamos,  finalmente,  ao  desafio  proposto  no  início  deste  texto:  definir  algumas 
competências (ou saberes, ou habilidades) do tutor.

Sem querer  mergulhar  nesta  polêmica,  há  até  mesmo autores  como Keegan (1983, 
p.13),  que afirmam que “em EAD quem ensina é  uma instituição”.  A figura do tutor  no 
entanto, é por nós considerada – como afirmamos anteriormente – de grande importância no 
processo de aprendizagem realizado a distância.

Embora não ocorra, em muitos casos, a interação presencial, face-a-face com o aluno, o 
tutor  ou  mediador  (ou  qualquer  outra  denominação  que  receba)  deve  associar,  a  alguns 
saberes necessários ao professor presencial, alguns outros, bastante específicos.

Demo (1998), ao destacar a importância crucial do professor na Educação a Distância, 
resume desta forma as competências que ele deve possuir:

...  a  teleducação não dispensa o professor,  embora agregue  a seu perfil 
outras  exigências  cruciais,  como  saber  lidar  com  materiais  didáticos 
produzidos  com  meios  eletrônicos,  trabalhar  em  ambientes  diferentes 
daqueles  formais  da  escola  ou  da  universidade,  acompanhar  ritmos 
pessoais, conviver com sistemáticas diversificadas de avaliação. (p. 200).

É preciso considerar, ainda, que a figura do professor na EAD pode estar representada 
pelo especialista  que planeja  o  curso,  produz,  adequa e  garante  a  qualidade  do material 
didático a ser utilizado e pelo tutor propriamente dito que, de maneira síncrona ou assíncrona, 
presencial  ou  a  distância,  garante  uma  “qualidade  comunicacional”  para  o  emprego  do 
referido material e dirige, acompanha e avalia a aprendizagem dos alunos.

Observando as colocações dos três autores citados no tópico anterior, podemos concluir 
que  o  tutor  necessita  dos  quatro  categorias  de  saberes   propostas  por  Maurice  Tardiff, 
destacando  em  especial  um,  da  formação  profissional,  a  crença  na  possibilidade  de 
aprendizagem em ambientes não presenciais e outro, disciplinar, que chamaremos mais tarde 
de “letramento tecnológico”, capacitando-o a utilizar, de forma competente, as ferramentas 
necessárias.

Dos  “Três  A”  de  Antônio  Nóvoa  damos  ênfase  à  adesão  do  professor  a  projetos 
coletivos,  sobre  os  quais  não  detém  o  controle  presencial,  à  autonomia  para  enfrentar 
situações e formas de interação novas e a autoconsciência  necessária para refletir e criticar 
uma prática docente tão inovadora  e mutável, que para ela ainda não existem “cânones” e 
padrões avaliativos.

As competências para ensinar, propostas por Philippe Perrenoud, excluindo a que se 
refere a informar e envolver os pais – já que se trata normalmente de alunos jovens ou adultos 
– podem ser pretendidas para o tutor. 

Destacamos as que falam da organização, administração e avaliação das situações de 
aprendizagem – pois estas, na EAD, têm conotação bastante diferenciada das realizadas no 
ensino presencial, já bastante conhecidas – e as que falam dos dispositivos de diferenciação 
(nada mais heterogêneo e pouco previsível que um grupo de aprendizagem a distância) e da 
utilização de novas tecnologias.

Tratemos de algumas propostas de saberes específicos  para a tutoria em Educação a 
Distância. Escolhemos quatro dessas abordagens, que resumiremos agora.

Gutierrez & Prieto (1994) falam de seis qualidades que o professor / tutor necessita 
possuir:

a) possuir clara concepção de aprendizagem;
b) estabelecer relações empáticas com os seus interlocutores;
c) sentir o alternativo;
d) partilhar sentidos;
e) construir uma forte instância de personalização, embora à distância;
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f)facilitar a construção do conhecimento.

Os autores destacam, ainda, algumas atividades do tutor, como o acompanhamento, a 
retroalimentação, a avaliação e a constituição da memória do processo de aprendizagem, a 
liderança e a mediação de reuniões grupais e o estabelecimento de redes de comunicação e 
informação, entre outras.

No texto “ Competencies for Online Teaching” J. Michael Spector e Ileana de la Teja 
(2001)  apresentam  um  quadro,  que  reproduzimos  a  seguir,  por  ser  ilustrativo  para  esta 
abordagem, comparando as atividades do ensino on line e do ensino presencial.

Quadro 3

COMPARAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DOCENTES PRESENCIAIS E ON LINE
Atividades 
docentes

Localização dos 
alunos

Possíveis interações
Temporalidade das 

atividades
Tipo de atividades

Presenciais
Todos no mesmo 

local

Aula expositiva, consulta, 
esclarecimento de 

dúvidas.
Síncrona

Similar para todos os 
alunos.

Principalmente 
lideradas pelo 

professor.
Discussões e trabalhos 
em pequenos grupos.

On line
Geograficamente 

dispersos

Aula expositiva,  consulta, 
esclarecimento de 

dúvidas.
Administração.

Produção, difusão, edição 
cooperativa de textos.

Extensa possibilidade de 
interações indivíduo - a - 

indivíduo, indívíduo - 
grupo, grupos entre si

Síncrona

ou

Assícrona

Adequadas às 
necessidades 
individuais.

Principalmente 
centradas nos alunos.
Trabalhos individuais 
ou cooperativos (em 
pequenos, médios e 

grandes grupos).

Mesmo reconhecendo que a definição de competências para o exercício de atividades 
profissionais  ainda  não  consagradas  pelo  uso,  pouco  conhecidas  ou  de  circunstâncias, 
procedimentos  e  resultados  incertos,  como  o  ensino  a  distância,  é  bastante  complexa,  os 
autores propõem competências docentes:

♦ Nas discussões  on line  assíncronas  – permitir  aos  alunos o tempo necessário  á 
reflexão,  manter  as  discussões  vivas  e  produtivas  e  arquivar  os  dados  resultantes  das 
discussões, para uso posterior.

♦ Nas discussões  on line  síncronas (como nos  chats,  por exemplo) – estabelecer as 
regras  básicas  para  que  a  discussão  aconteça,  estimular  as  interações  com o  mínimo  de 
intervenção ou diretividade, perceber como as mensagens textuais são recebidas pelo aluno 
distante e estar atento às diferenças culturais.

Blandin (1997,  p.  89)  define  quatro grandes  áreas  em que as  competências  de  um 
docente (presencial ou não) precisam ser desenvolvidas: a cultura técnica (domínio mínimo da 
utilização  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  aplicadas  à  Educação); 
competências de comunicação (trata-se da comunicação interpessoal,  que pode ou não ser 
mediatizada  pelo  uso  de  suportes  informatizados);  capacidade  de  trabalhar  com  método 
(sistematizando  e  formalizando  procedimentos  didáticos  e  instrucionais);  capacidade  de 
“capitalizar” (apresentar os seus saberes e experiências “traduzidos”, de forma que os outros 
possam aprendê-los e tirar proveito deles). 
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Belloni (op. cit., p. 81) fala de um novo papel do professor na Educação a Distância, o 
de constituir-se em um “parceiro dos estudantes no processo de construção do conhecimento, 
isto é, em atividades de pesquisa e na busca da inovação pedagógica”.

Apresenta três dimensões dos saberes docentes: 

• Pedagógica  –  orientação,  aconselhamento  e  tutoria  (conhecimentos  do  campo 
específico da Pedagogia).

• Tecnológica – relações entre as tecnologias e a Educação (produção,  avaliação, 
seleção e definição de estratégias de uso de materiais pedagógicos).

• Didática – formação específica do professor em determinados campos científicos, 
com necessidade constante de atualização.

A  autora  mostra  sete  dimensões  da  atuação  do  tutor,  com  atribuições  bastante 
características:

Quadro 4

Partindo das três dimensões de que falou Belloni, elaboramos um quadro de saberes 
tutoriais,  como  um  início  de  discussão  deste  rico  aspecto  da  Educação  a  Distância. 
Acrescentamos,  no  entanto,  uma  quarta  dimensão,  que  chamamos  de  “saberes  pessoais” 
(correspondentes de certa forma aos saberes experienciais de Tardiff), que acreditamos possa 
tornar o quadro mais completo.

Sabemos que não é possível, no entanto, incluir todas as competências / habilidade / 
saberes do tutor em EAD, o nosso “professor invisível”.
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Quadro 5

DIMENSÕES DAS 

COMPETÊNCIAS 

TUTORIAIS

EXEMPLOS DE COMPETÊNCIAS

PEDAGÓGICA

Capacidade para interagir com os conteúdos e com o material didático, difundindo-os e 

dinamizando-os.
Utilização de estratégias de de orientação, acompanhamento e avaliação  (somativa e 

formativa) da aprendizagem dos alunos, identificando as dificuldades surgidas e tentando 

corrigi-las.
Demonstração de rapidez, clareza e correção na resposta às perguntas e mensagens enviadas.

Estabelecimento regras claras e definidas para o trabalho a ser desenvolvido.

TECNOLÓGICA

Disposição para a inovação educacional, em especial aquela que tem suporte nas tecnologias 

de informação e comunicação.
Adequação das tecnologias, e do material didático do curso, às diferenças culturais.

Domínio das ferramentas tecnológicas empregadas (“letramento tecnológico”).

DIDÁTICA

Conhecimento do conteúdo do curso a ser ministrado.
Capacidade de realizar intervenções didáticas com a frequência, oportunidade e 

sequencialidade necessárias.
Utilização de estratégias didáticas adequadas às diferenças culturais, para dinamizar 

discussões animadas e produtivas, para a proposição de tarefas e o esclarecimento de dúvidas.
Proposição e supervisão de atividades práticas, que completem os conhecimentos teóricos do 

curso.

PESSOAL

Habilidade para interagir com os alunos, de forma não – presencial,

individualmente e em grupos, encorajando-os e incentivando-os, minimizando desta forma a 

evasão.
Habilidade para manter relações menos hierarquizadas do que na educação presencial.

Disposição para estimular a autonomia e a emancipação do aluno, delegando-lhe o controle da 

própria aprendizagem.
Competência para a conversação racionalmente comunicativa (dialogicidade, no sentido 

explicitado por Paulo Freire).
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Leitura na rede: desafio para o processo ensino-
aprendizagem em cursos a distância

Reading on the network: a challenge for the 
teaching-learning process in distance learning courses

(1) Maria Claudia de Oliveira Pan 

Resumo:  A  leitura  desenvolvida  em  suportes  virtuais  utiliza  formas  de  escrita  
apoiadas em processos eletrônicos e em linguagens codificadas, que materialmente 
podem ser gravadas em suportes magnéticos (disquetes) ou plásticos (cd-rom ou  
DVD). Muitas dessas leituras também estão disponíveis nas páginas da Internet.  O 
suporte virtual oferece dificuldades para ser transportado, por isso, o ato de ler  
acaba sendo realizado em espaços circunscritos, o que vem a favorecer a leitura 
individual.  Com a popularização dos laptops e palmtops este aspecto talvez venha 
a ser minimizado, o que, certamente, dependerá do barateamento do custo desses  
equipamentos, atualmente bastante alto.
Palavra chave: leitura, Educação a Distância

Abstract: The  reading  provided  on  media  uses  virtual  forms  of  writing  and  
supported by electronic processes coded in languages that can be physically stored 
on  magnetic  media  (diskettes)  and  plastics  (cd-rom  or  DVD).  Many  of  these  
readings  are  also  available  on  the  Internet  pages.  The  difficulties  offers  virtual  
support for transportation, so the act of reading turns out to be held in confined  
spaces, which is to encourage individual reading. With the popularity of laptops and  
palmtops this aspect may prove to be minimized, which, of course, depend on the  
cheapening  of  the  cost  of  such  equipment  is  currently  very  high.
Keyword: reading, Distance Education

Introdução

Sempre foi importante ler e escrever bem. Atualmente, porém, os leitores são desafiados por um 
novo  tipo  de  leitura  proporcionado  pela  navegação  em  hipertextos,  no  qual  as  informações  são 
apresentadas  através  de  uma  rede  de  nós  interconectados  por  links  que  podem  ser  livremente 
acessados e de modo não-linear pelo leitor (RAMAL, 2002). O hipertexto é um modo de organizar 
tanto a escrita alfabética habitual, como o audiovisual clássico (LÉVY, 1998).

Ler é muito mais do que decifrar códigos; é, principalmente, estabelecer conexões.  Saber ler é 
uma condição primordial de existência no mundo atual e com o advento das tecnologias da informação 
e comunicação (TIC) torna-se indispensável ler bem, rápido e de maneira crítica.  A leitura crítica não 
é mecânica, ela será feita através da caracterização do conjunto de exigências com as quais o leitor 
crítico se depara, ou seja, exige, no mínimo, constatar, cotejar e transformar. 

Parece ser pertinente dizer que ler é mergulhar nas malhas da rede, é perder-se, é libertar-se, na 
medida em que a linearidade dá lugar ao hipertextual, ao móvel e flexível.  O hipertexto é um exemplo 
de texto que fugiu dos padrões e conseguiu inserir na sua constituição a hibridação; sua diferença 
significativa  é  a  concepção.  É  um texto  criado  a  partir  dos  seguintes  elementos  de  construção: 
interatividade, intertextualidade, não-linearidade e heterogeneidade (CORREIA e ANTONY, 2003). 
A  interatividade,  segundo  Lévy  (1999),  pressupõe  a  participação  ativa  do  beneficiário  de  uma 
transação de informação; a reapropriação e recombinação do material utilizado; além da interrupção e 
reorientação  do  fluxo  informacional  em tempo  real.  Para  Silva  (2002,  p.109)  “na  perspectiva  da 
interatividade  é  preciso  que  o  suporte  informacional  disponha  de  flexibilidade  e  disponibilize 
disposições  para  a  intervenção  do  usuário”.  Assim,  depreendemos  que  a  leitura  realizada  nos 
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hipertextos eletrônicos sofrerá constante interferência do leitor, a interatividade incide em conectar 
temas e idéias em duplo sentido: escolher links e produzir inferências (CORREIA e ANTONY, 2003).

Os pontos até aqui destacados nos evidenciam a necessidade de se repensar as estratégias de 
leitura  utilizada por  alunos nos  cursos  de  graduação a  distância,  estes  se  deparam com um novo 
suporte para realização de suas tarefas.  Nesta direção, situamos nossa problemática de estudo: as 
habilidades leitoras que se fazem necessárias à leitura em suportes virtuais.

Para aprofundar este problema,  formulamos o seguinte objetivo geral:  investigar a visão do 
processo de leitura apoiado por suporte virtual expressa por alunos e tutores de dois cursos oferecidos 
a distância.  Deste objetivo, geramos as seguintes questões de estudo:

1. Que dificuldades os leitores encontram na leitura apoiada por suportes virtuais?
2. Que vantagens e desvantagens podem ser apontadas em relação à leitura apoiada por suportes 

virtuais?

Embasamento Teórico

Dowbor (2001, p.37) ao afirmar que “o século XX foi o século da produção industrial, dos bens 
de  consumo  durável”  e  que  o  novo  milênio  “será  o  século  da  informação,  da  sociedade  do 
conhecimento”, implicitamente está a nos dizer que grandes mudanças paradigmáticas devem ocorrer 
no campo da produção do conhecimento. 

 Internet, hipertexto eletrônico, hipermídia/multimídia, CD Rom, DVD, cada vez mais, fazem 
parte de nosso cotidiano e a escola, por maiores que sejam as suas dificuldades para disponibilizar as 
novas mídias aos seus alunos, não pode se omitir a esse movimento.  As TIC, ao se integrarem à 
sociedade, nos impõem um novo paradigma, o qual passa a exigir da escola a inclusão digital de seus 
alunos.

A formação de um leitor capaz de ler e compreender o que está ao seu redor é uma tarefa que a 
escola, na maioria das vezes, não consegue executar a contento. Os resultados do PISA em 2003, 
programa  que  busca  avaliar  as  competências  em  leitura,  matemática  e  ciências,  voltado 
especificamente para jovens que estão concluindo a educação básica, com idade em torno dos 15 anos, 
deixam o Brasil em um lugar pouco confortável, isto é, no fim da lista dos países participantes.

Assim, o papel do leitor torna-se cada vez mais decisivo, tanto na leitura analógica quanto na 
digital.  Em De Ll’Isola (2001, p.30), observamos que:

a leitura  não é  um processo  preciso  que  envolve  uma  percepção exata,  
detalhada e  seqüencial,  com identificação progressiva de  letras,  sílabas,  
palavras, estruturas, proposições, dentre outros.  Ela envolve o uso parcial  
de pistas mínimas e disponíveis,  selecionadas a partir  da expectativa do  
leitor.

Aqui nos referimos à leitura que envolve decodificação, compreensão, inferenciação, percepção 
afetiva  e  avaliação do discurso escrito,  produção que varia  de  indivíduo para  indivíduo e  ocorre 
quando o leitor interage com o texto (IDEM, 2001, p.223), nível de leitura desejável aos nossos alunos 
no final do Ensino Fundamental.

Todos  aqueles  que  podem  ler  um  texto  impresso  não  o  lêem  da  mesma  forma;  com  a 
hipertextualidade,  no entanto,  observamos  que  as  diferenças  ainda  tendem a ser  maiores.  A não-
linearidade permite ao indivíduo recortar o texto, “navegando” em qualquer sentido: não há o certo ou 
o errado, são opções feitas pelo navegador. E aqui se estabelece a grande diferença entre a leitura de 
um texto impresso, indicado pelo professor e a leitura de textos virtuais selecionados pelo aluno. Para 
Alava  e  colaboradores  (2002),  as  novas  dinâmicas  de  interação  proporcionadas  pela  rede  dão 
praticamente ao aprendiz o controle de seu processo de formação, o que inclui a escolha do que lê, 
como lê, para que lê. Assim, se torna premente a necessidade do professor assumir a leitura como um 
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processo de interação entre autor-texto-leitor  no qual  interferem,  entre outros aspectos,  a  situação 
cultural, política e social de cada leitor e as suas relações intertextuais.

Chartier (2002, p.116) destaca que “o novo suporte do escrito não significa o fim do livro ou a 
morte do leitor. O contrário, talvez”.  A possibilidade de se ter uma grande biblioteca, onde se reúnem 
muitos livros, se torna bem mais plausível com o meio eletrônico; isto, porém, vai trazer um grande 
desafio: saber manusear as informações, ler de forma significativa o acervo e perpetuá-lo. 

Assim, uma questão que continua sem resposta é: a leitura transformou-se com o advento do 
computador? Até o momento não conseguimos evidências conclusivas de que o suporte digital oferece 
vantagens consideráveis, porém, observamos que precisamos adequar nossas estratégias de leitura ao 
novo suporte (PFROMM NETTO et al, 1999, p.223).

A leitura no suporte virtual

Há algumas décadas, Freire (2000, p.19) vem salientando que o processo de leitura e escrita 
“não implica uma memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, de sílabas, desgarradas 
de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas – mas uma atitude de criação e recriação”. 
Apesar da Internet e suas possibilidades de leitura não terem sido objeto de estudo de Paulo Freire, nos 
parece bastante oportuno tomá-lo como referência, uma vez que, o presente trabalho terá como foco a 
leitura significativa, “experiente” e crítica feita em suportes digitais, vale dizer que a leitura ingênua e 
sem significado não nos interessa, apesar de serem as mais comuns.

Assim,  uma  questão  encontra-se  sem resposta:  a  leitura  transformou-se  com o  advento  do 
computador? Até o momento não conseguimos evidências conclusivas de que o suporte digital oferece 
vantagens consideráveis,  porém,  consideramos importante adequar nossas  estratégias  de  leitura  ao 
novo suporte (PFROMM NETTO et al, 1999, p.223).

Até o início dos avanços tecnológicos na área da informática, não encontrávamos nada de novo 
em nossa forma de ler, as principais mudanças trazidas pelo computador são: a leitura descontínua, 
hipertextual  e  tematizada.   Com  o  advento  do  hipertexto,  fomos  apresentados  a  uma  rede 
multidimensional  onde  qualquer  ponto  está  conectado  potencialmente  a  outro  nó  do  texto  (ECO, 
1996).   Os  links  possibilitam um passeio  por  múltiplos  textos,  cuja  ligação  é  determinada  pelos 
programadores  por  meio  de  uma  palavra.   O  link,  é  na  verdade,  uma  ponte,  um encontro  entre 
produções textuais diferentes que propicia o fim das rígidas fronteiras entre os textos.  

As  possibilidades  oferecidas  pelo  computador  “poderão  contribuir  substantivamente  para 
valorizar, acelerar, fortalecer e tornar significativos a leitura e o ensino da leitura” (PFROMM NETTO 
et  al,  1999,  p.224).   Para  tanto,  se  faz  necessário  fortalecer  a  compreensão  leitora,  estimular  o 
pensamento, propiciar a compreensão da estrutura do texto e colocar o aprendiz em contato com as 
mais diversas áreas do saber (SIMIC apud, PFROMM NETTO et al 1999, p.222). 

Os  suportes  digitais  oferecem  um  novo  desafio  aos  leitores:  estes  terão  que  ajustar  suas 
habilidades  individuais para compreender  aquilo que irão ler.  Como os alunos estarão expostos a 
hipertextos, estudamos as características principais desta ferramenta, para escolher quatro indicadores 
que nos permitissem pesquisar se novas habilidades leitoras foram desenvolvidas para a utilização do 
suporte virtual.  Estes indicadores são os seguintes:

- não-linearidade. É considerada a característica central do hipertexto, Correia e Antony (2003, 
p.53), assim a definem “não há uma ordem ou percurso predefinido a seguir, a despeito das opções 
realizadas  pelo autor e a  interveniência de  suas  pressuposições e  simulações  de possibilidades de 
percurso por ele imaginadas”. Considerando este conceito, em nossa pesquisa procuramos verificar 
como o leitor conseguiu “percorrer” os vários caminhos que foram solicitados no hipertexto sem a 
observação de uma seqüência linear, na qual se valoriza princípio, meio e fim;

-  interatividade.  Entendendo-se  interatividade  como  “a  possibilidade  de  interromper  uma 
seqüência de informações e de reorientar com precisão o fluxo informacional em tempo real” (LEVY, 
1999, p.80), procuramos observar como ocorre a relação contínua do leitor com os múltiplos autores, 
sua participação ativa e a co-criação do texto;
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- multisemiose.  Denominada por alguns autores de pluritextualidade, segundo Xavier (2004, 
p.175)  “é  uma  novidade  fascinante  do  hipertexto  por  viabilizar  a  absorção  de  diferentes  aportes 
sígnicos numa mesma  superfície  de leitura,  tais  como palavras,  ícones animados,  efeitos  sonoros, 
diagramas e tabelas tridimensionais”.  Num ambiente multisemiótico espera-se que o ato de ler se 
amplie e que o leitor se beneficie, tendo uma maior compreensão do texto;

-  intertextualidade.  Para  Koch  (2002,  p.67),  “o  hipertexto,  é  por  natureza  e  essência, 
intertextual. Por ser um ‘texto múltiplo’, funde e sobrepõe inúmeros textos, textos simultaneamente 
acessíveis ao simples toque do mouse”.  Este conceito nos orientou para identificar  quais eram as 
estratégias  utilizadas  para  realizar  o  deslocamento  indefinido  de  tópicos,  disponibilizados  pelo 
hipertexto. 

A leitura na tela do computador é, geralmente, entre 20 a 30% mais lenta e fisicamente mais 
exigente que a realizada no papel (MULLAN apud PFROMM NETTO et al, 1999, p.223); ela pode 
ser  extremamente  cansativa  devido  à  luminosidade  do  monitor,  gerando o  cansaço  visual.   Caso 
estejamos usando um laptop poderemos nos movimentar mais facilmente durante a leitura, no caso do 
desktop, serão necessárias algumas pausas na leitura para nos movimentarmos um pouco.  É válido, 
porém, afirmar que o tempo de adaptação à mídia eletrônica tem sido bem menor que o ocorrido na 
transição do pergaminho para o papel.  As novas tecnologias têm sido absorvidas pela população com 
uma certa rapidez. Em função de tal fato, pelo menos nos grandes centros, não temos tido maiores 
dificuldades em lidar com o suporte digital.

Se por um lado observamos alguns autores elogiando a velocidade que se tem, hoje, no acesso 
às informações proporcionadas pela Internet, por outro, nos deparamos com autores como Silva (2003, 
p.41) para quem: “a fartura de textos pode levar a um estreitamento do raciocínio e do pensamento por 
interferência da própria forma de uso (veloz, fugaz etc.) das ferramentas de navegação”.  O autor 
procura chamar à razão as pessoas que, deslumbradas com os apelos da grande rede, não conseguem 
perceber que temos pontos positivos e negativos na leitura feita no suporte virtual.  É importante fazer 
uma  análise  criteriosa  dos  prós  e  contras  deste  tipo  de  leitura,  especialmente  quando  esta  tem 
finalidades educativas.

As sociedades antigas sofreram um forte impacto quando os pictogramas passaram para a grafia 
fonética, pois é bem mais fácil ler uma imagem do que um fonema. Hoje se dá a situação oposta: faz-
se  necessária  uma  atualização  do  texto  escrito  para  o  contexto  hipertextual,  pois  não  estamos 
acostumados a uma gama tão grande de linguagens dividindo o mesmo espaço. Assim, precisamos nos 
adaptar ao novo suporte e a utilização de imagens tem um papel importante nessa adaptação.  O texto 
escrito na rede exige do usuário/leitor uma rapidez na apreensão informativa quase próxima a leitura 
dinâmica (NICOLA, 2004, p.40).  

O contexto do estudo

Acreditamos que uma das formas de se investigar como ocorre a leitura com o uso de suportes 
virtuais é observando alunos de cursos a distância, que utilizam a Internet, ou material multimídia, 
para disponibilizar o seu conteúdo.  Parecia-nos pertinente admitir que os alunos teriam algum tipo de 
capacitação para fazer a leitura em um novo ambiente ou, então, que já dominavam as habilidades 
leitoras na tela, uma vez que se propuseram a participar de um curso com este diferencial.

Elegemos, então, como contexto de estudo um curso a distância na modalidade semipresencial 
de Pedagogia - Séries Iniciais, composto obrigatoriamente por alunos - professores, que atuam na rede 
pública de ensino, no primeiro segmento do Ensino Fundamental (Fundamental I).  O curso é gratuito, 
sendo oferecido pela Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ, criada em 18 de março de 2002, pelo 
DECRETO N. º 31.114, através da união da autarquia Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro 
- CECIERJ e o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ, vinculada à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ, 2002).   O acesso aos 
cursos de graduação desse consórcio é feito a partir da aprovação em um concurso vestibular.   O 
estudante faz  o  vestibular  e todo o curso de graduação sem sair  de sua cidade,  por meio  de um 
processo  de  ensino  e  aprendizagem  semipresencial.   O  educando  é,  na  realidade,  um  aluno 
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regularmente matriculado em uma das universidades públicas consorciadas, vinculado ao curso e pólo 
regional  para  o  qual  se  habilitou,  recebendo  diploma  equivalente  ao  dos  alunos  presenciais.   O 
consórcio  é  formado  pelas  seis  universidades  públicas  sediadas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  - 
Universidade do Estado do Norte Fluminense (UENF); Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFR) e Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
Com a análise dos questionários, verificamos que a maioria dos respondentes não estava adaptada a 
leitura  na  tela  e  desconheciam  alguns  conceitos-chave  de  nossa  pesquisa,  como  por  exemplo: 
“hipertexto”.  Em função dessa resposta aos questionários, decidimos envolver os tutores do curso na 
pesquisa.

Foi escolhido também o curso oferecido pelo Instituto de Estudos Avançados para as Américas 
(INEAM), um campus virtual  que emprega uma série de recursos em linha e de multimídia  para 
oferecer  cursos  e  programas  de  estudo.  Apóia-se  na  rede  de  universidades  da  Organização 
Universitária  Interamericana  (OUI),  entre  outras,  e  nos  recursos  da  Organização  do  Estados 
Americanos (OEA),  que incluem o Portal  Educacional  das Américas (www.educoea.org).  O curso 
"Qualidade da Educação Básica no Brasil - 2ª edição” teve início no dia 30 de agosto e se encerrou em 
03 de dezembro de 2004. Teve como propósitos: esclarecer a filosofia da qualidade total aplicada à 
educação  e  apresentar,  a  professores  e  diretores,  conceitos  e  metodologias  que  lhes  permitam 
implementar processos de melhoramento dos serviços educacionais, baseados nas equipes docentes. 

Conclusões do estudo

Acreditamos que a diversidade dos sujeitos, em um total de 56, subdivididos em três grupos: 
alunos e tutores do curso de Pedagogia na modalidade semipresencial e professores alunos de EAD em 
curso de extensão, ajudou a enriquecer nossa visão sobre a leitura em suporte virtual.

Os resultados indicam que o grupo, como um todo, ainda tem muita dificuldade de transitar de 
forma não-linear pelos textos virtuais.

Entendemos que a leitura neste suporte é bem mais “rebelde” do que aquela realizada em um 
texto impresso.  Assim, ela faz com que os iniciantes se sintam inseguros, o que os leva a dizer que 
esta é “confusa” ou “faz confusão”.   No entanto, a não-linearidade é a característica principal  do 
hipertexto,  o que exige aceitar  a não existência de uma ordem ou percurso pré-definido a seguir. 
Trata-se, pois, de um princípio deste tipo de leitura e uma de suas implicações está na necessidade do 
leitor aceitar a incerteza, a complexidade, encontrando ordem na desordem (MORIN, 1990). Os links 
complementam e enriquecem os textos; eles dão margem a uma acessibilidade ilimitada que pode 
levar à dispersão.  Esta possibilidade, no entanto, é vista como um obstáculo à leitura com princípio-
meio-fim.  Assim, uma outra implicação que surge dessa relação com as inúmeras informações postas 
pelos links refere-se à necessidade do leitor cultivar esquemas ou mecanismos que lhe permitam ir, ao 
mesmo tempo, lendo o texto acessando o que é importante e criando arquivos nos quais concentre o 
que irá aprofundar mais adiante.  É preciso, também, que este leitor não tenha medo de se deter em um 
link ou presa para terminar a leitura. Podemos até supor que esses sujeitos, por serem, em sua maioria, 
professores e estudantes, tinham pouco tempo para realizar suas tarefas e por isso, os links foram 
vistos como obstáculos à concretização das atividades. 

O fato é que nossos leitores buscaram reproduzir a leitura linear em um contexto onde a tônica é 
a não-linearidade. Poderíamos, em contra-partida, indagar se esta dificuldade não seria uma forma de 
resistência à fragmentação produzida pelo hipertexto, tão bem caracterizada por Marcuschi (1999), 
quando  nos  afirma  que  a  possibilidade  de  percursos  distintos  pode  estar  contribuindo  para  a 
superficialização e futilização da leitura. Esta é uma questão que vai exigir muita reflexão por parte 
dos educadores que trabalham com a leitura no suporte virtual: o quanto de não-linearidade somos 
capazes  de  absorver  enquanto  leitores  de  uma  cultura  linear?   Qual  a  não-linearidade  que  nos 
interessa?

Quanto à interatividade, já definida anteriormente como a interconexão interativa do leitor com 
múltiplos  autores,  a  qual  favorece o diálogo e  co-criação de textos,  verificamos,  também,  alguns 
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problemas. Apesar desses sujeitos reconhecerem que esta é uma das características do hipertexto, suas 
respostas  evidenciaram que  é  pouco  valorizada.   A  maioria  dos  respondentes  não  conseguiu  se 
expressar sobre a co-autoria.  Se aceitarmos que a interatividade “consiste em conectar termos e idéias 
em  duplo  sentido:  escolher  links  e  produzir  inferências”  (CORREIA  e  ANTONY,  2003,  p.62) 
podemos, então, concluir que este grupo de sujeitos não conseguiu concretizá-la.  Na medida em que a 
maioria dos respondentes procurou desconsiderar os links (por insegurança, pressa, falta e hábito, ou 
outro motivo) criou-se um obstáculo à conexão de idéias e produção de inferências.

Acreditamos que o modo como esses leitores se colocaram diante do link tem, também, muita 
relação com os hábitos de leituras já adquiridos no plano do texto impresso.  Quando, por exemplo, a 
pessoa lê cotidianamente o jornal, em certo sentido, ela se acostuma a acessar links, pois ninguém lê o 
jornal linearmente, mas sim a partir de certas escolhas, mesmo que no final da leitura tenha percorrido 
todas as suas páginas.  Assim, é bem provável que os sujeitos que desenvolveram o hábito de ler em 
jornais e revistas tenham mais segurança para acessar hipertextos. Portanto, uma questão que se impõe 
aos educadores que trabalham com a leitura em suporte virtual é identificar os hábitos de leitura de 
seus alunos, de modo que possam estabelecer relações entre esses e as habilidades leitoras pertinentes 
ao trabalho com o hipertexto.

A multisemiose, enquanto diversidade de signos que integram linguagem verbal e não-verbal, 
foi vista muito positivamente  pela grande maioria dos sujeitos.   Eles conseguiram perceber que a 
variedade signos presentes no hipertexto contribui  para  agilizar  e tornar mais  agradável  a leitura. 
Alguns respondentes indicaram que a multisemiose universaliza padrões, permitindo que os usuários 
da rede possam acessá-los em qualquer canto do planeta, favorecendo os mais diversificados contatos. 
Podemos afirmar que não foram encontrados muitos problemas em relação à multisemiose.

Finalmente, no que tange à intertextualidade, inferimos que ela correu de forma paralela: os 
textos não se fundiram, foram vistos de forma compartimentada.  Em vista disso, é fácil compreender 
porque  tantos  sujeitos  registraram  que  tinham  dificuldade  de  organizar  suas  idéias  a  partir  do 
hipertexto.   Marcuschi  (1999)  afirma  que a leitura  no hipertexto demanda  o aumento  de funções 
cognitivas.  Sendo, no entanto, notório que muitos dos nossos estudantes, mesmo os que estão nos 
cursos  de  graduação,  são  (re)conhecidos  como  pessoas  que  apresentam  dificuldades  em  ler  e 
interpretar os textos impressos, podemos imaginar a sobrecarga imposta pela leitura virtual, na medida 
em que esta exige outras formas de pensamento.

Aqui cabe supor que a declarada dificuldade de organizar as idéias não se deu apenas por força 
da  leitura  no  hipertexto;  talvez  ela  preexistisse,  sendo  um  reflexo  da  problemática  do  ensino 
fundamental e médio, que tanto tem descuidado das competências leitoras.

Acreditamos que o hipertexto além de facilitar/estimular a exploração da informação, como bem 
destacaram  os  sujeitos  da  pesquisa,  pode  trazer  outras  vantagens:  permite  diferentes  níveis  de 
conhecimento prévio; oferece a visualização das sub-tarefas que se integram à tarefa principal e pode 
ser adaptado aos estilos individuais de aprendizagem.

Neste sentido, vale discutir o que é hipertexto e quais as suas possibilidades e limites. É preciso 
compreender, por exemplo, que neste contexto: (a) o espaço da escrita não é fixo e é controlado pelo 
autor; (b) o texto encontrado na tela existe como versão transitória criada pelos escritores; portanto, ele 
é dinâmico, volátil; (c) muitas trilhas são oferecidas através do corpo da informação; e (d) se abrem 
inúmeras possibilidades de reescritura. Estes e tantos outros aspectos trazem implicações ao processo 
ensino-aprendizagem: o que elas significam em termos de possibilidades e limites para o aprendiz?

As conclusões aqui tecidas nos levam a acreditar que a leitura no ambiente hipertextual, se bem 
conduzida, motivará o leitor e propiciará a construção do conhecimento e a valorização da leitura.  Em 
contrapartida,  nossa  experiência  na  coordenação  da  disciplina  Prática  de  Ensino  II,  no  curso  de 
Pedagogia na modalidade semipresencial,  nos tem evidenciado que a leitura  do hipertexto não se 
completa em si mesma, ou seja, os alunos precisam ter acesso à leitura no suporte papel.  O livro, 
sobremaneira na formação de docentes, é fundamental, pois, somente um professor leitor será capaz de 
formar  alunos  leitores  e  alguns  gêneros  literários  não  se  ajustam  ao  meio  digital.   Parece-nos 
pertinente citar aqui Chartier:
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cada forma de publicação do texto escrito corresponde a expectativas e usos  
específicos.  Se  o texto eletrônico é  particularmente  eficaz  para todas as  
formas da leitura de consulta (as que buscam uma entrada num dicionário,  
um artigo num jornal, uma informação num site), nem por isso convém a  
todos  os  gêneros  (ensaios,  romances,  obras  de  estudo)  que  supõem  a  
continuidade  da  leitura,  a  compreensão  intelectual  que  a  funda.  Daí  a  
provável  coexistência entre  as  diferentes  modalidades  de transmissão da 
escrita (1999, p.13).

Considerando  que  a  leitura  em  suporte  virtual  pode  estar  presente  em  qualquer  área  ou 
disciplina de ensino, acreditamos que se tornam urgentes estudos que possam ajudar os professores a 
enfrentar este novo desafio.
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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma experiência de  
tutoria e  aprendizagem colaborativa,  fruto  de  um projeto de  formação 
continuada  a  distância  desenvolvido  pelo  LATEC  -  Laboratório  de  
Tecnologias da Informação e da Comunicação da UFRJ em parceria com 
a Petrobras e a BR Distribuidora.
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Abstract: This article is based on an experience on tutoring, collaborative  
learning  and  distance  learning  developed  by  LATEC  -  Laboratory  of  
Communication and Information Technologies at the Federal University of  
Rio de Janeiro, in partnership with the Brazilian Petroleum Company -  
Petrobras
Key  words:  Collaborative  learning,  Corporate  Education,  
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1. Introdução

Investir na capacitação de profissionais em serviço é uma das formas mais seguras das 
empresas  alcançarem  bons  resultados  em  uma  época  de  mercados  extremamente 
competitivos.  A  realidade  mostra  que  as  organizações  precisam contar  com profissionais 
dispostos a aprender continuamente, tendo assim autonomia e preparo para enfrentar desafios 
diários. É importante saber extrair da vivência do ambiente de trabalho o maior aprendizado 
possível. Dentro deste contexto, as empresas passam a utilizar a gestão do conhecimento para 
formar profissionais aptos a ter iniciativas e tomar decisões que favoreçam o crescimento da 
companhia. Paralelamente, surge a necessidade de fomentar  uma cultura colaborativa e de 
uma comunicação efetiva entre os profissionais da organização.

A  Educação  a  Distância  vem  sendo  cada  vez  mais  utilizada  pelas  empresas  e 
organizações, pois concilia a necessidade da educação continuada com a falta de tempo e as 
dificuldades de deslocamento do profissional, que compromete a sua produtividade.

É fato conhecido que cerca de 70 a 80% dos custos do treinamento presencial  são 
unicamente relativos a transporte e hospedagem.

"Ainda assim, com todas estas motivações a redução de custos continua  
sendo o principal drive das corporações a buscarem o EAD. Em recente  
relatório da CUX (Cooperate University Exchange), três em cada quatro  
entrevistados  indicaram  a  intenção  de  otimizar  os  gastos  com  
deslocamentos  como  sendo  a  principal  razão  para  a  utilização  de  
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technology based training. Não sem razão, pois em corporações de classe  
mundial  estes  custos  chegam  a  70%  do  total  de  investimento  em 
treinamento e desenvolvimento". (SILVA, 200, página 465).

O custo inicial da produção de programas de capacitação utilizando a educação a 
distância pode parecer extremamente alto à primeira vista, pois pressupõe a participação de 
uma  equipe  altamente  especializada  composta  por  profissionais  de  diferentes  áreas  como 
psicologia,  pedagogia,  informática,  engenharia,  comunicação,  artes  gráficas  etc.  Além do 
custo  de  produção,  deve-se  computar  ainda  os  custos  relativos  aos  recursos  tecnológicos 
utilizados como software e hardware.

Existe,  no  entanto  uma  outra  parcela  de  custo  difícil  de  ser  quantificada, 
representada pela ausência do profissional em seu ambiente de trabalho em momentos críticos 
(onde  sua  presença  é  imprescindível).  Por  este  motivo,  muitos  profissionais  se  sentem 
desestimulados  ou  são  até  mesmo  impedidos  de  se  envolver  em  qualquer  processo  de 
formação continuada ou capacitação.

As tecnologias da informação e da comunicação se renovam com extrema rapidez, 
abrindo novas perspectivas para a educação a distância, tornando a educação a distância uma 
estratégia mais acessível, baixando vertiginosamente o custo do uso da tecnologia e trazendo 
novas alternativas, como por exemplo a veiculação de vídeo pela Internet, o uso de sistemas 
colaborativos  (CSCW  -  Computer  Supported  Cooperative  Work)  e  plataformas  de 
gerenciamento  da  aprendizagem  on-line  (CSCL  -  Computer  Supported  Cooperative 
Learning). As principais vantagens de se adotar a educação a distância apoiada pela Internet 
nas empresas são: velocidade da informação, redução de custos e flexibilização de espaço / 
tempo, principalmente quando se trata de interações inter-regionais e internacionais.

A partir dessa perspectiva e da iniciativa da Diretoria de Mercado Consumidor da 
Petrobras  Distribuidora de  promover  a  conscientização  e  a  segurança  frente  ao  elevado 
número de acidentes fatais que envolvem o transporte de pessoas e de cargas, e que traz para a 
nossa  sociedade terríveis  perdas  humanas além de danos materiais  ao meio  ambiente,  foi 
proposta uma parceria ao LATEC (Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação e 
da Comunicação da UFRJ)  para desenvolver  o curso  Gestão de Segurança no Transporte 
Terrestre. Esta parceria objetivou capacitar profissionais em serviço, distribuídos por todo o 
território nacional e também no Mercosul.

2. Programa de capacitação

O conteúdo do curso foi  disposto em oito  módulos  abordando a  importância da 
gestão de segurança no transporte terrestre de produtos perigosos, aspectos legais, condições 
de  trabalho,  práticas  de  gestão,  princípios  de  auditoria,  atendimento  em  emergências, 
geoprocessamento e direção defensiva.

O módulo instrucional foi formatado com uma carga horária equivalente a 60 horas 
de aula presencial,  ministrada ao longo de 2 meses. A necessidade de flexibilização deste 
prazo foi prevista desde o início do projeto, uma vez que o público alvo era composto por 
profissionais  freqüentemente  envolvidos  com  viagens  a  serviço  e  com  pouco  tempo 
disponível para realizar o curso no ambiente de trabalho.

Foram  capacitados  simultaneamente,  300  profissionais  utilizando  os  recursos 
tecnológicos e a metodologia da educação a distância apoiada na Internet. Realizado ao longo 
do ano de 2003, este programa pode ser dividido em quatro fases distintas: projeto, produção, 
implementação e avaliação. A fase de projeto durou cerca de um mês e envolveu estudos, 
discussões e decisões sobre conteúdos, infra-estrutura, logística e estratégias instrucionais. As 
fases de produção e implementação duraram cerca de 3 meses cada uma e o processo da 
avaliação do programa como um todo foi realizado ao longo do curso, prolongando-se por 
mais dois meses ao final da implementação.
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Não só a fase de produção, como também a fase de implementação do programa 
contou com a participação de uma equipe integrada e harmonizada,  da qual  participaram 
profissionais  de  tecnologia  da  informação,  tutores  de  conteúdo e  tutores  especialistas  em 
metodologia de Educação a Distância, além do coordenador.

Todo  o  material  de  estudo  foi  disponibilizado  na  Internet  e  em CD-ROM.  Foi 
adotada a Plataforma CEDERJ/Sistema Quantum onde, além do conteúdo básico essencial, 
foi  disponibilizado  um  banco  de  exercícios  e  atividades  interativas  para  reforçar  a 
aprendizagem,  já  no  CD-ROM todo  o  conteúdo  do  curso  pôde  ser  acessado  com maior 
comodidade, sem que fosse necessário estar todo o tempo conectado à Internet.

Do ponto de vista do desenho instrucional, este curso foi concebido segundo duas 
estratégias  principais:  o  desenho da aprendizagem colaborativa,  desenvolvido a  partir  das 
ferramentas disponibilizadas pelo ambiente virtual de aprendizagem e o desenho da tutoria. 
Estas duas estratégias serão detalhadas a seguir.

3. Aprendizagem colaborativa

A  construção  do  ambiente  de  aprendizagem  foi  estruturada  em  torno  dos 
pressupostos  psicológicos  e  pedagógicos  que  proporcionam  a  interação  social  entre  os 
participantes do curso.

A interação social influencia o potencial de interatividade e aprendizagem como um 
todo.  No  momento  em que  os  alunos  adquirem confiança  e  consideração  nos  colegas  e 
tutores, as relações interpessoais começam a se fortalecer. Inicia-se um processo de motivação 
intrínseca, onde os alunos vão interagir no ambiente de aprendizagem, participando de fóruns, 
chats etc, socializando seus textos e conhecimentos.

“A aprendizagem colaborativa é uma atividade na qual os participantes  
constróem cooperativamente um modelo explícito de conhecimento. Esta 
construção cooperativa de conhecimento é possível porque, em contextos  
de ambientes  virtuais  on-line,  onde o tempo é maleável,  é  possível  um 
melhor preparo e maior reflexão sobre aquilo que se expõe e também na 
redação de um mesmo texto várias vezes antes de colocá-los aos demais.“  
(PAZ, 2001 APUD SILVA, 2003,  página 5).

O ambiente  colaborativo utilizado neste  projeto foi  desenvolvido pelo CEDERJ – 
Centro  de  Educação  Superior  a  Distância  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  formado  pelo 
consórcio das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. A Plataforma CEDERJ - 
Sistema  Quantum  é  um  sistema  gerenciador  que  permite  a  administração  de  cursos  a 
distância.  Sua  principal  característica  é  a  flexibilidade  para  configurar  e  adequar  as  suas 
diversas funções e ferramentas aos objetivos instrucionais. 

As ferramentas utilizadas no curso e suas respectivas funções estão apresentadas no 
quadro 1.

Quadro 1 – Ferramentas da Plataforma Quantum e suas respectivas funções.

Ferramentas Função Adotada

Agenda
Calendário onde foram registradas informações relacionadas ao curso, 

tais como: início e término,  datas dos exames e das atividades propostas no 
mural, fórum e exercícios.
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Bibliografia
Espaço destinado à referência dos materiais utilizados na produção do 

conteúdo do curso.

Biblioteca de Sites
Alimentada  pela  equipe  de  tutoria,  a  partir  das  colaborações  dos 

participantes.

Lista de distribuição Facilita a interação entre os participantes.

Neste  curso,  foram utilizadas  quatro  estratégias  principais  de  colaboração:  apoio 
psicológico, troca de experiências e opiniões, ampliação da base de dados e aproveitamento 
da experiência profissional dos participantes.

O quadro 2 apresenta de forma detalhada as estratégias adotadas, atividades propostas 
e as ferramentas envolvidas.

Quadro 2 – Estratégias de Colaboração adotadas.

Estratégia Atividade Ferramenta
Apoio psicológico Apresenta

ção

Mural

Troca de experiências e opiniões Debates Fórum
Busca de informações sobre a área estudada Pesquisa 

na Internet

Colaboração

Potencializar  o aproveitamento da experiência Depoiment Colaboração
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Ferramentas Função Adotada

Documentos Utilizada para a disponibilização de textos para impressão.

Perguntas Freqüentes
Banco de dados contendo as respostas às perguntas mais  freqüentes, 

apresentadas pelos alunos ao longo do curso.

Fórum
Utilizado  como  um  espaço  de  debate  entre  os  participantes  e 

apresentação de opiniões relativas a temas propostos pelo tutor.

Mural
Espaço  utilizado  para  a  apresentação  dos  participantes  e  avisos 

informais.

Colaboração Utilizada para disponibilizar aos participantes as colaborações enviadas. 

Tira dúvidas Espaço utilizado para a apresentação de dúvidas.

Quem está on-line Apresenta a lista de usuários conectados à plataforma.
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profissional dos participantes do grupo os

Com  o  intuito  de  fomentar  a  motivação,  interação  e  a  aproximação  entre  os 
participantes (coordenador, tutores e alunos), foi realizada a apresentação pessoal, utilizando-
se  a  ferramenta  Mural.  Essa  apresentação,  foi  crucial  para  que  todos  se  conhecessem e 
compartilhassem  expectativas  e  motivações  em  relação  ao  curso.  Isto  criou  um  clima 
extremamente  favorável  para  o  prosseguimento  do  curso  e  a  realização  das  atividades 
subseqüentes. 

O Fórum teve um papel de destaque dentro da estratégia de colaboração do curso. 
Foram criadas diversas atividades que incentivaram os profissionais a compartilharem suas 
opiniões, pontos de vista e experiências, obtendo-se assim um enriquecimento do processo de 
aprendizagem. Essa estratégia teve um efeito extremamente positivo, particularmente no caso 
da Petrobras, cujos profissionais encontram-se distribuídos por todo o território nacional e até 
mesmo no exterior (neste caso, em países do Mercosul). Isto permitiu a interação e troca de 
experiências entre profissionais, que de outra forma não teriam esta oportunidade.

Procurou-se identificar dentre os participantes, aqueles que já possuíam experiência 
na área, ou encontravam-se em postos-chave, onde o conhecimento do conteúdo apresentado 
tivesse vital importância. Os depoimentos destes profissionais foram disponibilizados para o 
grupo, na ferramenta Colaboração, e analisados ou discutidos, sob a supervisão dos tutores.

Os exercícios de pesquisa foram propostos com o objetivo de incentivar o aluno a 
buscar  constantemente  informações  atualizadas  sobre  o  tema  na  Internet.  Os  resultados 
apresentados foram tratados (filtrados, formatados, sistematizados) pela equipe de tutoria e 
devolvidos para o grupo na ferramenta Colaboração.

4. Tutoria

A  mediação  pedagógica  tem  um  papel  primordial  no  processo  de  ensino-
aprendizagem apoiado em recursos tecnológicos. Porém, neste caso, a metodologia do ensino 
tradicional não se mostra eficiente. A Educação a Distância se torna mais eficiente quando 
aliada a teorias pedagógicas, como o construtivismo, onde o conhecimento não é repassado, e 
sim construído a partir das experiências individuais trocadas pelo aluno com o grupo.

"As teorias de aprendizagem buscam reconhecer  a dinâmica envolvida  
nos atos de ensinar e aprender partindo do reconhecimento da evolução  
cognitiva  do  homem,  e  tentam  explicar  a  relação  entre  conhecimento  
preexistente  e  o  novo  conhecimento.  Várias  teorias  construtivas 
contribuem para o entendimento da aprendizagem cooperativa. Elas têm 
como ponto comum a visão de que indivíduos são agentes ativos, que, a  
partir  de  seus  objetivos,  buscam e  constroem conhecimento  dentro  de  
contextos significativos." (HSIAO, 2000, p.9).

A tutoria caracteriza-se pelo seu caráter interativo que possibilita o relacionamento 
entre todos os participantes do processo. O aluno precisa sentir que os tutores estão sempre 
presentes, como se o contato fosse ao vivo. Tirar as dúvidas, acompanhar o desenvolvimento 
do aluno e incentivar o seu aprendizado são tarefas permanentes.

Com o apoio da tutoria,  o aluno pode vencer o sentimento de isolamento muito 
comum nos cursos a distância.  O modelo por nós definido pressupõe a atuação constante e 
intensa da equipe de tutoria. O aluno precisa sentir que os tutores estão sempre presentes e 
acessíveis.  O  tutor  deve  estabelecer  uma  relação  junto  aos  alunos  que  preze  pelo  clima 
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cordial,  humano  e  estimulante,  a  fim  de  garantir  o  sucesso  do  processo  de  ensino-
aprendizagem. 

A definição do modelo de tutoria a ser adotado na educação a distância depende de 
inúmeros  fatores  como  o  número  de  alunos,  amplitude  do  material  didático,  nível  de 
conhecimento do público alvo, nível de profundidade e complexidade do tema a ser estudado 
entre outros.  Portanto,  o número  de tutores a participar deste processo e suas respectivas 
funções são questões definidas no momento de elaboração do projeto instrucional, levando-se 
sempre em consideração os fatores acima. O modelo adotado que vem se mostrando o mais 
eficiente, não apenas neste,  mas em diversos outros cursos implantados por nossa equipe, 
envolve a participação de dois tipos de tutores com perfis e atuações completamente distintas. 
Em lugar de trabalhar com um único tutor, que a um só tempo domine o conteúdo técnico 
científico,  possua  habilidade  de  estimular  o  participante  e  total  domínio  dos  recursos 
tecnológicos e das ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, trabalhamos com dois 
tipos de especialistas: um especialista de conteúdo (neste caso um engenheiro especializado 
na área de transporte) e três pedagogas, especializadas em Educação a Distância. 

Os vetores de comunicação utilizados neste curso estão representados na  figura 1.

Figura 1: Vetores de Comunicação

A falta de um projeto de tutoria, ou um projeto de tutoria mal feito, ou ainda, uma 
implementação inadequada, podem desqualificar todos os esforços empreendidos na criação 
de um programa de ensino on-line. Na fase de desenho e produção do curso, estruturamos o 
projeto de tutoria visando a interação e comunicação entre tutores e alunos, mapeando os 
momentos críticos para o aluno, como a participação nos fóruns de discussão, na realização 
dos exercícios e na avaliação final.

Ao  mesmo  tempo,  houve  a  necessidade  de  familiarizar  o  tutor  especialista  de 
conteúdo no uso das ferramentas do ambiente de aprendizagem on-line, tais como fórum, 
chat,  mural  etc.  Desta  forma  os  dois  tipos  de  tutores  puderam  complementar  seus 
conhecimentos  e especialidades formando uma equipe altamente  especializada e integrada 
tornando o processo de tutoria mais eficiente.

O fato  de  o  tutor  de  conteúdo ter  seu  primeiro  contato  com as  ferramentas  da 
plataforma a partir deste projeto não significou perda de qualidade, ao contrário, seu alto grau 
de especialização no conteúdo aliado ao alto grau de especialização em educação a distância 
dos outros tutores resultou numa combinação mais eficiente.

Segundo  Holmberg  (1996),  a  educação  a  distância  de  alta  qualidade,  requer 
interação aluno-tutor contínua e estimulante. O que é sempre importante nesta comunicação, 
independentemente do meio ou mídia utilizada, é que o tutor use um tom amigável e pessoal. 
A interação mediada entre alunos e tutores já provou ser um meio valioso para o suporte da 
aprendizagem  e  para  o  desenvolvimento  das  habilidades  cognitivas.  Esta  tem  uma 
importância decisiva para o potencial da Educação a Distância. No modelo de tutoria adotado 
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deste projeto foram previamente estabelecidas as funções específicas e as comuns aos tutores 
pedagógico e de conteúdo.

Funções do tutor especialista em Educação a Distância

O modelo de tutoria adotado neste projeto envolveu a realização de três atividades 
distintas: complementação do material didático, acompanhamento do aluno e avaliação da 
aprendizagem. Além destas atividades básicas, toda a equipe de implementação manteve-se 
atenta para a identificação de possíveis falhas no sistema ou no material didático.

Na complementação do material didático:

- revisar o planejamento das atividades;
- elaborar o cronograma final do curso;
- alimentar a agenda do curso;
-  ampliar  as  unidades  didáticas,  acrescentando informações  como:  sites,  artigos, 

teses  e  livros,  que  tenham surgido  ao  longo  do  processo  de  implementação,  a  partir  da 
colaboração dos próprios alunos;

- elaborar estudos de caso a partir das experiências dos alunos apresentadas durante 
o curso nas atividades propostas.

A existência destes dois momentos para a produção do material didático, torna o 
curso  "vivo",  em  constante  mudança  e  atualização,  valorizando  o  conhecimento  e  a 
colaboração dos alunos.

No acompanhamento do aluno no ambiente virtual de aprendizagem:

- responder às dúvidas de acesso e navegação na plataforma;
- monitorar a freqüência de acesso ao curso e implementar ações de prevenção de 

evasão quando necessário;
-  monitorar  o  fluxo  de  mensagens  e  verificar  a  participação  dos  alunos  nas 

atividades propostas.

Na avaliação da aprendizagem:

-  realizar  a  avaliação  quantitativa  e  global  do  aluno,  incorporando  a  avaliação 
realizada pelo tutor de conteúdo.

Funções do tutor de conteúdo

- esclarecer as dúvidas de conteúdo aos alunos;

- realizar a correção da avaliação final e da avaliação qualitativa.

Funções comuns ao tutor pedagógico e de conteúdo

- construir questões de debate para o fórum;

- intermediar,  quando necessário,  as relações entre os alunos, como no caso das 
intervenções nas ferramentas mural e fórum;

- elaborar o faq e glossário;

- elaborar a avaliação final.

5. Avaliação
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O conceito de avaliação utilizado neste programa de capacitação é o da avaliação 
diagnostica e formativa. Estas avaliações se preocupam com a formação dos alunos, através 
do diagnóstico de seus saberes, suas potencialidades e dificuldades. Buscou-se uma avaliação 
que não se reduzisse a um momento final, mas que ocorresse em todo o processo de ensino-
aprendizagem, de forma contínua.

O conceito de avaliação utilizado é compreendido “como um processo, voltado ao 
aprimoramento  das  práticas  cotidianas  de  ensino-aprendizagem,  levando  em  conta  a  
realidade concreta dos alunos". (CANEN, 2001, página 39).

Os instrumentos  de  avaliação  também foram utilizados  para  auxiliar  os  tutores  a 
detectar  pontos  críticos  no  diálogo com os  alunos  e  para  futuramente  se  auto-avaliarem, 
buscando  corrigir  falhas,  modificar  práticas  e  incentivar  o  desenvolvimento  das 
potencialidades com os mesmos. 

A metodologia de avaliação adotada possui dois componentes: um quantitativo e 
outro qualitativo. O componente quantitativo da avaliação envolveu o acompanhamento de 
acessos  à  plataforma,  controle  da  realização  das  atividades  propostas  e  correção  dos 
exercícios objetivos (do banco de exercícios da plataforma).  O componente qualitativo da 
avaliação  envolveu  a  análise  da  qualidade  das  respostas  das  questões  discursivas,  das 
discussões no Fórum e das contribuições para o tema estudado (ferramenta Colaboração).

Foram realizados diversos tipos de atividades: de fixação, em grupo, de pesquisa e 
de projeto. As atividades de fixação da aprendizagem objetivaram a verificação imediata do 
grau de retenção do um texto lido. As atividades em grupo foram extremamente importantes, 
pois permitiram além da assimilação dos conteúdos, uma intensa troca de experiência entre os 
profissionais, valorizando assim, o conhecimento da empresa e resultando também em uma 
maior integração entre os profissionais. As atividades de pesquisa incentivaram o hábito e a 
habilidade de buscar informações pela Internet, atividade hoje em dia, muito valorizada pelo 
mercado  de  trabalho.  Para  finalizar,  a  atividade  de  projeto  realizou  a  síntese  dos 
conhecimentos adquiridos.

6. Conclusão

Durante todo o período de pesquisa, produção e implementação do Programa de 
Capacitação em Gestão de Segurança no Transporte Terrestre, houve um grande acúmulo de 
experiências, dados e idéias. Novas necessidades foram aparecendo à medida que as primeiras 
turmas eram concluídas e as outras foram sendo abertas. O atendimento e acompanhamento 
personalizados ao aluno forneceram à equipe de tutoria uma compreensão sobre os aspectos 
que envolvem esta atividade, que não poderia ter sido aprendida de outra forma a não ser pela 
prática. Por meio de estudos e discussões entre os membros da equipe as experiências e idéias 
foram constantemente  compartilhadas  e  aprimoradas.  Buscamos,  desta  forma,  adotar  um 
procedimento de avaliação e melhoria contínuas da atividade de tutoria.

Nosso objetivo é, cada vez mais, aumentar o grau de personalização no atendimento 
aos alunos, propiciando uma visão e um acompanhamento mais refinado e individualizado, 
evitando  assim  a  sensação  de  isolamento  comumente  relatada  por  alunos  de  cursos  a 
distancia.

A  qualidade  da  tutoria  oferecida  nos  cursos  e  programas  de  capacitação 
desenvolvidos  pelo  LATEC tem avançado  unindo  experiência  e  pesquisa.  O  resultado  é 
refletido na satisfação dos alunos atendidos por nossa equipe e na eficácia dos programas de 
treinamento. Tanto os questionários de avaliação do curso por parte dos alunos (avaliação de 
reação),  quanto  o  aproveitamento  geral  dos  alunos  (avaliação  somativa),  têm  mostrado 
resultados bastante satisfatórios nos programas de capacitação.
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A robótica educacional como ferramenta 
facilitadora do processo de ensino e 

aprendizagem

Educational robotics as a tool to facilitate the 
process of teaching and apprenticeship

(1) Christina Paula de Camargo Curcio

Resumo: Este trabalho aborda a utilização da robótica educacional como  
ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. A robótica  
educacional possibilita ao aluno conhecer a tecnologia atual, desenvolver  
habilidades  e  competências,  a  capacidade  crítica,  o  senso  de  saber  
contornar  as  dificuldades  na  resolução  de  problemas  e  o  raciocínio 
lógico.  Sendo  a  tecnologia,  hoje,  um  importante  recurso  na  busca  de  
inovação  do  processo  cognitivo,  a  criação  de  modelos  tridimensionais  
controláveis  por  computador  é  uma  atividade  que  propicia  resultados  
significativos. 
Palavras-chave: tecnologia educacional, robótica educacional.

Abstract: This paper discusses the utilization of Educational Robotics as a  
tool to facilitate the process of teaching and apprenticeship. Educational  
Robotics makes possible for students to know the actual technologies to  
develop abilities and proficiencies, the critic capability, the sense of how 
to get  round the difficulties  on solving  problems and on developing  of  
logical thinking. Been the technology an important resource for searching 
innovation  on  cognitive  process,  the  creation  of  tridimensional  models  
manageable by computers is an activity that provides significant results,  
making  possible  for  the  students  to  be  in  contact  with  the  actual  
technologies and develop many abilities and proficiencies.
Keywords: educational technologies, Educational Robotics.

Introdução

A  velocidade  das  transformações  tecnológicas  provoca  alterações  radicais  nos 
cenários econômico, social e cultural, impondo aos processos educacionais a necessidade 
de uma revisão profunda.

Os avanços tecnológicos fazem com que se potencialize a construção conceitual a 
partir da interpretação da informação e reelaboração da mensagem, isto é, do compromisso 
com a construção de novos conhecimentos e novas habilidades de aprender.

Neste sentido, Papert (2002, p. 5) afirma:

 “A habilidade mais importante na determinação do padrão de vida 
de  uma  pessoa  já  se  tornou  a  capacidade  de  aprender  novas  
habilidades,  de  assimilar  novos  conceitos,  de  avaliar  novas  
situações,  de  lidar  com  o  inesperado.  Isso  será  crescentemente  
verdadeiro no futuro: a habilidade competitiva será a habilidade de  
aprender.”
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A utilização da informática, portanto, amplia cada vez mais as condições técnicas para 
a execução de atividades especializadas. São inúmeros os recursos tecnológicos disponíveis 
no mercado que a escola pode utilizar. Ao professor cabe utilizar novos instrumentos como 
oportunidade de ampliação do processo didático. Para isso, o docente deve buscar capacitação 
e especialização na área de tecnologia educacional. Oliveira (2005, p.42) expõe a importância 
da capacitação docente:

“Investir,  hoje,  numa formação docente  alicerçada em múltiplos  
códigos e apoiada no uso de recursos tecnológicos, portanto, para 
além de qualquer argumento de ordem econômica ou política,  é  
uma decisão que sustenta um argumento quase pueril: o de que só  
será capaz de implementar uma perspectiva de educação voltada 
para  o  homem contemporâneo o  docente  que  tiver  a  chance  de  
experimentá-la”.

Luna (2008, p.1) relata a experiência de que o desenvolvimento do trabalho com 
robótica educacional não deve ser realizado por um só docente. Equipes multidisciplinares 
devem  atuar  na  elaboração  de  atividades  com  grande  envolvimento  dos  alunos,  da 
comunidade  e  das  pessoas,  que,  durante  o  processo  de  criação,  acabam curiosas  para 
aprender como foi realizado o projeto.

Segundo Pais (2002,  p.59),  nessa forma de aprender,  utilizando o computador,  está 
implícita maior exigência de autonomia,  iniciativa,  interesse e disponibilidade para buscar 
informações e estratégias para resolução de problemas e execução de atividades cada vez 
mais direcionadas. Dentro desta perspectiva, figura a utilização da robótica, em que a idéia 
central  é  propiciar  ambientes  de  aprendizagem  baseados  em  dispositivos  robóticos,  que 
permitam a construção do conhecimento nas diferentes áreas científicas, D’ Abreu (1999, p. 
1).

Robótica como ferramenta educativa

As tecnologias educacionais, em particular a robótica educacional, pode ser utilizada 
como recurso pedagógico para o aluno realizar a construção do seu próprio conhecimento, por 
meio de investigações e simulações, ampliando-se as possibilidades de aprendizagem. Para 
isso, utilizam-se conexões com interfaces e outras tecnologias.

Weil e D’ Ambrósio (1993, p.48) afirmam que a robótica educativa é uma forma de 
aplicação  da  tecnologia  na  área  pedagógica,  um  instrumento  que  oferece  aos  alunos  a 
oportunidade de vivenciar experiências semelhantes às que têm na vida real. Isso lhes dá a 
chance de solucionar problemas difíceis, mais do que observar formas de solução.

Para Kärnã-Lin et all. (2006, p.1), a robótica educacional possibilita novas maneiras e 
possibilidades  de  aprendizagem  por  meio  da  tecnologia.  A  aliança  da  robótica  com  as 
linguagens de programação possibilitam o desenvolvimento de habilidades essenciais para os 
estudantes.

Na tentativa natural de buscar soluções viáveis para seus questionamentos, os alunos 
interrogam professores de outras disciplinas, que podem ajudá-lo a encontrar meios eficientes 
à resolução dos problemas enfrentados, Becker (2001, p. 23). A robótica, então, torna-se uma 
ponte  e  possibilita  reintegrar  fronteiras  anteriormente  estabelecidas,  mas  no  momento 
desconectadas, e age como elemento de coesão em relação ao currículo proposto. 

Neste  sentido,  Papert  (2002,  p.160)  afirma  que  a  robótica  na  escola  serve  como 
plataforma  para  fazer  conexões  entre  as  mais  diversas  áreas  intelectuais,  como  Biologia, 
Psicologia, Economia, História, Filosofia, entre outras.

A figura 1 apresenta o nível funcional da robótica educacional, que caracteriza-se pela 
utilização de kits compostos por diversas peças, sensores ligados a computadores, motores e 
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softwares, que  permitem  programar  o  funcionamento  dos  protótipos.  A  construção  e  a 
aplicação  dos  protótipos  e  maquetes  são  conduzidas  pelo  professor,  que  contextualiza  os 
conteúdos curriculares com a utilização desta tecnologia para facilitar  e contribuir  para o 
ensino e aprendizagem do educando.

O trabalho com desenvolvimento de protótipos e maquetes utilizando a robótica difere 
do  realizado  apenas  no  papel  pelo  fato  de  permitir  a  utilização  de  diversos  tipos  de 
mecanismos  e  materiais,  tais  como  motores,  sensores,  material  reciclado,  sucata  de 
informática,  telefonia  e  outros  recursos,  que  facilitam a  construção do conhecimento  dos 
alunos. 

Martin  (2004,  p.  1)  considera  que  a  construção  de  projetos  interdisciplinares  com 
materiais reciclados em robótica educacional é possível para estudantes a partir de oito anos 
de  idade,  por  facilitar  às  crianças  implementarem  suas  próprias  idéias,  imersas  em  um 
processo interativo intenso e real.

Figura 1: Nível funcional da robótica educacional

Segundo a empresa Cnotinfor, a robótica educacional tem alguns objetivos definidos. 
São eles: estimular o desenvolvimento de projetos educacionais que envolvam construção e 
manipulação de robôs; trabalhar de forma concreta conceitos elaborados e estudados em sala 
de  aula  nas  diferentes  disciplinas;  praticar  uma  rica  e  constante  vivência  da 
interdisciplinaridade; promover a integração de conceitos desenvolvidos em diversas áreas da 
ciência; despertar nos alunos o interesse pelo estudo e pela análise de máquinas existentes no 
seu cotidiano; reproduzir ou criar novos modelos; aprender de maneira divertida; e tornar os 
princípios da Ciência e Tecnologia bastante acessíveis aos alunos. 

Além  de  aumentar  o  interesse  e  a  criatividade  dos  alunos,  desenvolvendo  novas 
possibilidades  de  criação  –  invenção,  esta  abordagem  busca  oferecer  a  possibilidade  de 
respostas  concretas  para  muitas  dúvidas  técnicas,  contribuir  para  o  desenvolvimento  da 
motricidade deles, possibilitar-lhes o contato com situações em que precisam tomar decisões 
concretas  a  partir  de  acontecimentos  reais,  propiciar  o  diálogo e  o  respeito  às  diferentes 
opiniões, estimular a criatividade para a confecção de maquetes com o aproveitamento de 
materiais reciclados, desenvolver o raciocínio lógico e proporcionar a visualização da teoria 
na prática, pois o aluno pode testar e verificar conceitos e analisar a viabilidade ou não de 
desenvolver conceitos teóricos de maneira concreta. 

Em suma, os alunos têm em mãos o poder de conhecimento e transformação, análise e 
busca de novas soluções aos trabalhos propostos.

Nesse  contexto,  Possamai  (2004,  p.1331)  cita  que  a  utilização  da  robótica  como 
ferramenta de aprendizagem favorece o trabalho em grupo e a troca contínua de experiências 
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e conhecimentos. Os alunos são capazes de idealizar um projeto de ação, discutir e testar 
possibilidades, construir conceitos e verificar soluções a possíveis problemas, indo além do 
imaginário, dando vida e criatividade ao que se chama de processo educativo. Isto promove o 
próprio desenvolvimento e estimula a própria autonomia e o pensar de forma cooperativa, 
levando-os a emitir opiniões visando o sucesso do grupo.

Portanto, pode-se afirmar que o objetivo da utilização da robótica educacional define-se 
com  a  construção  e  o  controle  de  dispositivos,  usando-se  kits de  montagem  ou  outros 
materiais  que  propiciem  colocar  em  prática  na  sala  de  aula  conceitos  científicos,  nos 
diferentes níveis de ensino D’ Abreu (1999, p.1 ).

Tecnologias educacionais disponíveis para robótica educacional

São muitos os recursos disponíveis no mercado para o desenvolvimento de projetos 
educacionais por meio  da Robótica,  centrados basicamente  na reprodução de comandos  e 
construção  de  protótipos  com  a  utilização  de  kits educacionais  e  materiais  adquiridos 
comercialmente. 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), a acepção do verbete kit 
é: “[...] jogo de elementos que atendem, juntos, a um mesmo propósito [...]”. Porém, essa 
prática implica na incorporação do elevado custo desses kits  e na imposição aos educadores 
da utilização de revistas ou livros com orientações e procedimentos  para a construção de 
robôs vinculada a esses  kits.  O da Lego Zoom,  ou Mindstorm,  por exemplo,  exige que o 
professor utilize a revista pedagógica que acompanha maletas educacionais com mecanismos 
e peças para a construção de maquetes e protótipos. O conteúdo da revista do professor é 
detalhado  e  proposto  junto  à  construção  do  protótipo.  Observa-se  nas  revistas,  tanto  do 
professor como do aluno, uma seqüência de repetições e construção de blocos de montar, ou 
seja, o conteúdo é previamente definido, inviabilizando, assim, a ação do professor.

A Cnotinfor,  no entanto,  apresenta  um  kit  de acessórios,  composto  por  motores  de 
passo,  de  corrente  contínua,  sensores  e  outros  controladores,  necessários  para  o 
desenvolvimento de projetos de robótica, vendidos com a interface Cyberbox.  A interface 
Cyberbox  é  utilizada  somente  como  interface  de  conexão  com o  computador.  Todos  os 
comandos  devem  ser  programados  em  um  software de  autoria,  que  envia  o  código 
programado para a interface conectada à maquete.

Outro material  disponível  no mercado é  o  Modelix,  que se  caracteriza  por  não ter 
aparência de brinquedo e não usar encaixes. Suas partes metálicas (robustas) são fixadas por 
parafusos.  Além de  barras  de  metal,  cantoneiras,  eixos,  polias,  rodas,  pneus  e  anéis  de 
borracha, correias e elásticos, mancais, parafusos e porcas padronizados, há partes elétricas e 
de hardware, que possibilitam a elaboração de montagens mecatrônicas, como motor elétrico 
e peça para fixação de interruptor.

Os kits didáticos da Fisher Technik utilizam montagens mecânicas, eletromecânicas e 
eletrônicas, que podem ser controladas pelo computador. Este é composto por peças plásticas 
flexíveis, motores, lâmpadas, sensores e placas para trabalho com energia solar.

Diversos  são  os  softwares utilizados  para  o  controle  das  interfaces  na  robótica, 
programados pelo próprio usuário por meio de linguagens de programação  Logo,  C, Visual  
Basic e Delphi.

Chella (2002, p.2) destaca o Logo entre as linguagens de programação para utilização 
educacional  do  computador.  Foi  desenvolvido  por  Seymourt  Papert  e  pesquisadores  do 
Massachusetts Institute Technology (MIT), no final da década de 1960, com o objetivo de ser 
uma linguagem de programação para crianças. 

Papert (1986, p.21) define Logo como o nome de uma filosofia de educação, que é 
possível  graças  a  uma  família  sempre  crescente  de  linguagens  de  computação  que 

Ano 39 – nº 190 – julho/setembro de 2010  -  48



A robótica educacional como ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem
3

acompanha essa filosofia. Algumas das características fundamentais dessa linguagem são 
as definições de procedimentos com variáveis locais que permitem a recursão. Assim, é 
possível definir novos comandos e funções que podem ser usados exatamente como as 
funções primitivas da linguagem. 

Para realizar o trabalho com a robótica educacional nos níveis de ensino Fundamental e 
Médio é muito utilizado o software de autoria Imagine (vide site da empresa Cnotinfor), que 
possibilita ao usuário criar projetos e incluir, com um simples arrastar do  mouse,  filmes e 
links,  criar  animações,  gerar  o  arquivo  executável  de  projetos  e  utilizá-lo  em  qualquer 
computador, criar páginas para a web, criar e editar sons. A principal funcionalidade utilizada 
na robótica educacional com o Imagine é a criação de eventos e procedimentos utilizando a 
linguagem Logo, na qual o usuário pode comandar motores e sensores por meio da interface 
de conexão Cyberbox.

O Imagine possibilita,  além da sua utilização na robótica educacional,  a  criação de 
softwares executáveis em qualquer computador, inserção de recursos multimídias, criação de 
páginas para internet e animação, com o software LogoMotion.

Outra  solução  para  a  utilização  da  robótica  educacional  é  o  software SuperLogo, 
gratuito, que possibilita a criação de projetos como no Imagine, porém, não tem objetos para a 
criação  e  inserção  de  arquivos  multimídia.  Trata-se  de  uma  versão  da  linguagem  Logo, 
desenvolvida pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos da América. No Brasil, foi 
traduzida  pelo  núcleo  de  Informática  Educativa  (Nied),  da  Universidade  de  Campinas 
(Unicamp). As funções escritas em SuperLogo permitem a execução de ações de controle de 
um robô Lego, com o auxílio do módulo RCX (Robotic Command Explorer), e o controle da 
interface Cyberbox.

O uso do computador e de qualquer recurso tecnológico na educação deve esboçar uma 
concepção de criatividade que seja, no mínimo, compatível com a potencialidade de vários 
recursos  que  essa  tecnologia  oferece,  conforme  Pais  (2002,  p.56).  Segundo  a  teoria 
construcionista de Jean Piaget (PIAGET), é importante que os alunos construam o próprio 
conhecimento  por  meio  da  interação  com  o  ambiente  em  que  vivem,  o  que  propicia  o 
desenvolvimento da aprendizagem. 

Neste contexto, é crescente desenvolvimento de interfaces de construção artesanal. A 
denominada  robótica livre  (CHELLA), além da construção de interface de  hardware livre 
(IHL),  contempla  a  utilização  de  sistemas  e  aplicativos  em  software  livre  (SASL)  e 
dispositivos eletrônicos comandados (DEC). Alunos e professores realizam a construção de 
alguns  mecanismos,  contudo,  não  há  uma  metodologia  que  os  insira  na  construção  do 
conhecimento  dos  alunos  nas  disciplinas  pertinentes  ao  Ensino  Fundamental,  apenas  ao 
Ensino Médio e Ensino Superior.

A  construção  de  interfaces  e  dispositivos  de  controle  são  comuns  em  revistas  de 
eletrônica e mecatrônica, porém, a aplicação é direcionada a estudantes e profissionais destas 
áreas. Observa-se, portanto, a carência de interfaces e de metodologia de aplicação para o 
Ensino Fundamental. 

A liberdade de criação é um dos fatores que torna a robótica educacional uma opção 
economicamente viável, pois utiliza materiais reciclados, sucata e interface de comunicação 
de baixo custo. Peças e motores também são facilmente substituídos.

Considerações finais

A robótica  educacional,  em parceria com outras tecnologias educacionais,  pode ser 
utilizada como recurso pedagógico para a construção de conhecimentos dos alunos, por meio 
de investigações e  simulações.  Para  isso,  utiliza conexões com interfaces,  sendo que esta 
ultima está relacionada aos dispositivos tecnológicos desenvolvidos para viabilizar o contato 
entre meios heterogêneos de sistemas informatizados. 
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Devido à evolução tecnológica, algumas modificações definem novas configurações. 
Em virtude disso,  algumas  escolas  apresentam dificuldades  para  acompanhar  o  ritmo das 
inovações, ora por elevado custo, ora por falta de preparação dos docentes em se adaptar a 
novas tecnologias.

Diante desta realidade, observa-se que a Robótica, utilizada como ferramenta de apoio 
ao ensino, pode auxiliar e facilitar o aprendizado. Porém, é necessário viabilizar este recurso 
de maneira coerente às realidades econômica e educacional. 

Atualmente,  a  robótica vem sendo praticada na educação,  mas encontra-se centrada 
basicamente no “treinamento” dos educandos por meio da utilização de  kits comerciais, ou 
seja, fazendo-se uso de softwares e hardwares proprietários, adquiridos comercialmente.

 Trata-se de uma proposta de ensino que pode ser implantada de diversas formas nas 
escolas. No entanto, deve-se analisar cuidadosamente os aspectos relacionados a custos, ao 
preparo de profissionais e, principalmente, à disponibilidade de equipamentos especializados, 
manutenção e substituição de materiais e peças. Se houver má elaboração e implementação 
desse  recurso,  torna-se  inviável  sua  utilização.  É  o  que  ocorre  na  maioria  das  escolas 
brasileiras.  Para  atender  a  essas  necessidades,  a  melhor  solução  é  fazer  uso  de  materiais 
simples e acessíveis para estudantes e professores, oferecendo-lhes condições e pleno suporte 
aos projetos elaborados, Braga (2007, p.14).

Além  do  elevado  custo  dos  kits para  a  robótica  educacional,  existe,  no  mercado 
nacional,  carência  de  desenvolvimento  de  metodologias  de  aplicação  e  exemplos,  o  que 
dificulta ainda mais a construção de projetos pedagógicos nesta área.

A utilização  do  computador  como ferramenta  educacional  estava  em discussão  até 
pouco tempo atrás. Pode-se observar, portanto, a necessidade de metodologias adequadas à 
utilização  da  robótica  utilizando-se  sucata.  Ribeiro  (2006,  p.42)  afirma  que  o 
desenvolvimento desse tipo de trabalho é atraente, porém exige conhecimentos de eletrônica 
que  não  são,  muitas  vezes,  atrativos  aos  professores.  Assim,  é  necessário  estudo  e 
desenvolvimento  de  alternativas  e  métodos  eficientes  visando-se  à  aplicação  efetiva  de 
recursos econômicos e pedagógicos viáveis.
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Caçada ao bisão: Lições sobre acertos e 
erros em avaliação

Hunt  bison:  Lessons  on  hits  and  misses  in 
assessment

(1)Nelly Moulin

Resumo:  O artigo  discute  a  questão  das  mudanças  em educação,  em 
particular das mudanças de paradigmas em avaliação da aprendizagem e  
a forma como as mudanças afetam o professor, a partir da relação entre  
erro, vida e morte apresentada por Morin em seu trabalho sobre Ciência 
com consciência.   O texto considera também a perspectiva de Esteban  
sobre  as  possibilidades  de  crescimento  a  partir  do  aproveitamento  do  
erro. 
O  foco  do  trabalho  está  no  professor,  analisando  as  razões  de  suas  
resistências às mudanças e procurando indicar caminhos para ajudá-lo a 
se preparar para assumir as transformações.  
Palavras–chave: Avaliação; Avaliação da aprendizagem; aproveitamento 
do erro; mudanças e inovações; resistências às mudanças.
Abstract: This  paper  discusses  the  process  of  changes  in  education,  
mainly the changes on the paradigms of learning evaluation and the way 
educational  innovations  affect  teacher’s  professional  behavior.  The  
theoretical  framework  underlying  this  analysis  derives  from  Morin’s  
concept about the relationship among life, death and human mistakes, as  
well  as  Esteban’s  perspective  about  the  resistance  to  educational  
innovation and the possibilities of the use of the error as a starting point to 
promote learning .   
The article major concern relays on the reasons of teacher resistances to  
the changes, trying to indicate the means to help him/her getting ready to  
assume the process of educational change.
Key  words: Evaluation;  Learning  evaluation;  Educational  innovations; 
Changes e innovations; Resistance to changes; Error as positive factor of 
learning. 

Introdução

Contexto:
Data: 15 mil anos aC.
Local: Vale do Vésère; Lascaux, França.
Personagens: grupo de caçadores e o Bisão.

A Primeira Lição  

O menino aparentava ter entre 12 e 13 anos. Era a primeira vez que acompanhava os 
caçadores e tinha muito que aprender sobre caçadas.  No momento em que ele viu o bisão, seu 
coração disparou e por um instante não conseguiu se mover. Comparado com sua pequena 
estatura, o animal parecia imenso.  A sua frente, o líder do grupo disfarçava o medo enquanto 
estimava  o  peso  e  o  volume  do  bisão.  Concluiu  que  havia  carne  suficiente  para  todos 
sobreviverem, por um bom tempo.
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Era um bisão jovem e forte, o líder continuava a refletir: As frágeis lanças que possuíam 
seriam suficientes? Qual seria o ponto mais vulnerável do animal? De que distância deveria 
atacar? Qual seria o momento mais propício?

Passado o susto, o menino ganha coragem e se adianta em direção ao animal, mas é retido 
pelo líder, que usando gestos e gritos, tenta expressar a primeira lição: um alerta de cuidado! 
perigo! 

Naquele momento, um erro de avaliação, um movimento errado poderia significar perder 
a caça - o alimento que estavam buscando - ou perder a própria vida.

As Lições na Arte Rupestre

A arte rupestre nas cavernas de Lascaux nos ensina que os animais existentes e caçados 
15 mil anos aC. eram muito semelhantes aos que chegaram aos tempos atuais.  Para ilustrar o 
fato, as espécies de animais representadas nas paredes e tetos são mantidas numa espécie de 
zoológico, próximo às cavernas, em Lascaux.  Ali se encontra o bisão, animal que pesa cerca 
de  uma  tonelada,   e  impressiona  constatar  que,  apesar  de  seu  volume  e  peso,  ele  é 
extremamente ágil, sendo capaz de saltar e dar uma volta em torno de si mesmo, com bastante 
rapidez, como foi registrado em DVD. 

Como o homem da pré-história conseguia lidar com o imenso animal? 

Ente outros fatores, certamente o sucesso da caçada dependia da estimativa feita pelo 
líder dos caçadores sobre a suficiência das armas existentes, os pontos vulneráveis do animal,  
as estratégias de ataque, o momento certo para atacar.

Em outros termos, a sobrevivência do grupo dependia, em grande parte, do sucesso da 
avaliação.  Assim, aprender a caçar implicava aprender a avaliar.   Naquele contexto,  o  
tema da primeira lição na formação do caçador deveria ser a Avaliação: saber ou não  
avaliar,  acertar  ou errar constituíam diferenças entre  o  que poderia significar vida ou  
morte.

Erro e Acerto na Concepção de Morin

A estória da primeira caçada do menino que viveu na pré-história foi inspirada na arte 
rupestre que cobre paredes e tetos das cavernas de Lascaux, no vale do Vézère, Região do 
Périgord, na França, e na concepção de Edgar Morin sobre a relação entre erro, vida e morte. 

O menino que passa pela iniciação encontra-se no estágio do ainda não saber e se junta 
aos caçadores em busca dos conhecimentos essenciais à sobrevivência, sua e do grupo. Na 
cena imaginada, a oportunidade de aprendizagem surge com o erro, logo aproveitado pelo 
líder  para  transmitir  uma  lição  que,  naquele  instante,  salvou  a  vida  do  menino  e  evitou 
assustar o animal -- o alimento para a sobrevivência de todo o grupo. 

Na visão de Morin:

[...]  o erro está ligado à vida e, portanto, à morte. Em todos os  
níveis,  uma quantidade muito grande de erros provoca a morte,  
[...]  Temos  aqui  uma  questão  muito  importante:  vida  e  morte  
implicam sempre o erro (Morin, 1999, p.143).

Transpondo essa concepção para o campo educacional, erro e acerto, tratados de forma 
integrada, são vitais na avaliação e na aprendizagem.  Uma verdade nos tempos pré-históricos 
que ainda prevalece nos  tempos  atuais,  embora  essa  associação e  sua complexidade  nem 
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sempre  sejam reconhecidas  nos  contextos  educacionais  e  raramente  sejam incorporadas  à 
prática pedagógica.  

A  dificuldade  para  compreender  a  relação  entre  erro  e  acerto  e  as  resistências  em 
aceitar  mudanças  teóricas  e  em  adaptar  a  prática  pedagógica  aos  novos  paradigmas  da 
avaliação é explicada por Maria Teresa Esteban (2002), que se apóia em Morin ao expor sua 
percepção: 

Sabemos ser  difícil  mudar práticas  ancoradas em interpretações  
profundamente consolidadas, como a dicotomia entre erro e acerto.  
O trabalho de Morin (1996; 1999) nos ajuda a compreender com 
maior profundidade a complexidade presente nesta dicotomia. Para 
esse  autor,  a  definição  primeira  de  erro  tem como referência  a 
própria vida, é posterior seu vínculo com a questão da verdade. O  
organismo vivo trabalha incessantemente sob risco de que algum 
erro o conduza à morte,  seja por  mecanismos internos ou pelas  
relações com seu entorno, muitas vezes perigoso.  (Esteban, 2002,  
p.141).

Analisando Esteban  e  Morin  sob  a  perspectiva  do  professor,  percebemos  que  suas 
resistências à inovação podem estar na consciência de que “trabalha incessantemente sob 
risco de que algum erro o conduza à morte”.  Ora, trabalhar com inovações ou enfrentar o 
novo,  significa  aumentar  sua  probabilidade  de  erro  e  portanto,  correr  o  risco  de  morte 
profissional ou, no mínimo, de desprestígio profissional. 

Dessa perspectiva, percebe-se que as resistências às mudanças não são necessariamente 
formas de  conformação com as práticas tradicionais e sim mecanismos de defesa da própria 
eficiência profissional ou formas de evitar o erro.

Lição para Inovar a Avaliação da Aprendizagem

Aceitar as premissas de Morin e Esteban, exige ir além da constatação da dificuldade 
em  “mudar  práticas  ancoradas  em  interpretações  profundamente  consolidadas”  ,  para 
encontrar  as  formas  de mudar  essas  práticas.  Nossas  indagações  se  voltam então para  as 
estratégias  de  introdução de mudanças  e  inovações  no contexto escolar,  que entre  outros 
procedimentos, englobam meios de quebrar resistências. Nesse sentido, acreditamos que os 
caminhos passam inicialmente pelo equacionamento dos aspectos psicológicos, procurando 
compreender  as  resistências  diante  da  mudança,  do abandonar  o  “familiar”  para  adotar  o 
desconhecido. 

Sob ponto de vista psicológico, mudar exige o abandono de práticas já consolidadas, e 
as novas práticas passam a constituir sérias ameaças ao profissional que acredita conhecer 
suas  atribuições  e  exercer  suas  funções  de  modo  satisfatório.  A mudança  de  paradigmas 
significa enfrentar o desconhecido e o desconhecido provoca receio.  A adoção de novos 
procedimentos constitui  “risco  de  erro”,  ameaça  quebrar  os  padrões  já  estabilizados  de 
comportamento profissional e a eficiência que o professor julga pautar seu trabalho.  Inovar é 
perigoso e representa ameaça de morte ou desprestígio profissional. 

   Vistas por esse prisma, longe de constituírem formas de acomodação, as resistências 
seriam maneiras de preservar o equilíbrio emocional, o respeito de seus pares, o padrão de 
eficiência, a segurança no desempenho das funções, a sobrevivência do prestígio profissional. 

Lição para Vencer Resistências
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A próxima etapa envolve a questão de como agir no sentido de vencer as resistências as 
mudanças.  Se aceitarmos que o medo do desconhecido seja uma das principais fontes de 
resistências, certamente acreditamos que sejam necessárias estratégias de aproximação entre 
sujeito  e  o  objeto  desconhecido,  assim  como  é  preciso  informar  sobre  alternativas  de 
procedimentos para lidar com o novo fato. No caso de inovações na avaliação, isso envolve 
esclarecimento e aprofundamento do saber, isto é, conhecimentos sobre princípios e conceitos 
que explicam os novos paradigmas, assim como o desenvolvimento do saber-fazer, ou seja, 
conhecimentos sobre os procedimentos adequados e habilidades que serão exigidas com a 
adoção dos novos princípios e práticas de avaliação.  

O conhecimento e entendimento da relação positiva entre erro e aprendizado viriam 
substituir a conotação negativa de erro e constituiriam base fundamental  na aceitação dos 
novos paradigmas. Essa relação positiva é explicada por Esteban na seguinte passagem:

[...] os mecanismos de preservação da vida não atuam apenas no  
sentido  de  evitar  o  erro,  também  podem  ser  encontrados  
procedimentos de utilização do erro que levam ao surgimento da  
diversidade e da possibilidade de evolução. Aparece a face positiva 
do erro; o erro contém a interação dialética entre vida e morte,  
entre positividade e negatividade (p. 141).

Em suma,  o  sucesso  de  uma  proposta  de  inovação  de  princípios  e  práticas  de 
avaliação da aprendizagem, implica compreender e respeitar o professor, como profissional e 
como ser humano. A mudança é facilitada a partir de estratégias que incluam o envolvimento 
e sensibilização do professor para a necessidade de mudar, assim como a discussão sobre os 
caminhos possíveis. Um dos caminhos é informar o professor e leva-lo à compreensão da 
relação dialética que existe entre acerto e erro. 

Nessa visão, longe de constituir um evento negativo – um processo de aprendizagem 
que não foi bem sucedido - o erro assume conotação positiva, como ponte entre o não saber e 
o aprendizado -- o erro como percurso para chegar ao acerto. 

Dessa perspectiva, acreditamos que a tendência do professor de resistir ou fugir ao 
novo para evitar o erro, daria lugar ao enfrentamento e à exploração do erro na busca da suas 
antíteses:  a  pesquisa  por  novos caminhos  que levem ao acerto,  a  retomada  do equilíbrio 
emocional e da autoconfiança na sua prática pedagógica renovada, a certeza da sobrevivência 
do profissional bem sucedido.
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Resumo:  O  artigo  se  propõe  a  analisar  a  formação  do  gestor  escolar,  numa 
perspectiva democrática, avaliando as competências e habilidades necessárias à  
sua formação. Como referencial teórico adotou-se estudos de Luck e Deluiz. Ficou  
evidente  na  pesquisa,  que  a  gestão  democrática  é  uma  construção  cotidiana,  
devendo  o  curso  de  Pedagogia  oferecer  disciplinas  que  propiciem  uma  ação  
participativa no preparo do gestor. 
Palavras-chave: gestor escolar; gestão democrática; participação; competências;  
Pedagogia
Abstract:  The  article  aims  at  analyzing  the  school  manager  formation  in  
democratic perspective, assessing the competences and skills necessary for their  
formation. Luck’ s and Deluiz’ studies were adopted as theoretical reference. It  
was dear, in the research, that the democratic management is a daily construction  
and the Pedagogy Course must offer subjects that favour a participative action in  
the manager qualification.
Key  Words:  School  manager;  democratic  management;  participation;  
competences; Pedagogy

A formação  de  gestores  constitui  um grande  desafio  para  as  instituições  educacionais,  na 
medida em que novas demandas sociais , políticas, econômicas e institucionais estão surgindo no novo 
cenário de um mundo em processo de globalização e de tantos avanços tecnológicos.

 Kuenzer  mencionado por Ferreira (1998,  p.  34),  tem ressaltado que:  estabelecem-se novas 
relações  entre  trabalho,  ciência  e  cultura,  a  partir  das  quais  constitui-se  historicamente  um novo 
princípio educativo,  ou seja,  um novo projeto pedagógico por meio  do qual  a sociedade pretende 
formar os intelectuais trabalhadores, os cidadãos produtores para atender às novas demandas postas 
pela  globalização  da  economia  e  pela  reestruturação  produtiva.   O  velho  princípio  educativo 
decorrente da base técnica da produção taylorista/fordista vai sendo substituído por um outro projeto 
pedagógico,  determinado  pelas  mudanças  ocorridas  no trabalho,  o  qual,  embora  não hegemônico, 
começa a apresentar-se como dominante.

 Apesar destas novas circunstâncias, em geral, a formação de gestores educacionais não tem 
contemplado o mundo do trabalho com seus emergentes requisitos.  Essa lacuna causa desconfortos, 
conflitos e ansiedades nestes profissionais e uma certa desesperança em relação às possibilidades de 
êxito de suas iniciativas, quando da inserção no mercado de trabalho.

O problema é grave, na medida em que a instituição escolar, em todos os níveis, como parte 
integrante  do  processo  social,  não  pode  ficar  alheia  às  atuais  transformações  sócio-culturais, 
econômicas e ideológicas, pelas quais o mundo do trabalho está passando.  Ao contrário, precisa estar 
atenta de forma crítica e avaliativa, até mesmo porque, como Lück (2000) argumenta, a instituição 
escola se encontra, no momento atual, no centro das atenções do mundo moderno, reconhecendo que a 
educação na sociedade globalizada e a economia  centrada no conhecimento, constitui grande valor 
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estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade, bem como condição importante para o 
desenvolvimento da qualidade de vida dos indivíduos, que dela participam.

Levando em consideração as exigências do mundo do trabalho, segundo leitura crítica deste 
momento  atual,  podemos observar que as escolas ainda estão centradas em modelos  burocráticos, 
autoritários  e controladores  da  dinâmica  escolar,  precisando fazer  mudanças  urgentes para que os 
alunos tenham garantido, uma formação competente a fim de enfrentarem com criatividade e espírito 
crítico as situações problemas que surgem, a cada dia, de forma mais complexa.

Os modelos burocráticos limitam os currículos e a formação dos alunos, deixando-os distantes 
do mundo do trabalho, que necessita de um novo profissional, que saiba fazer, saiba conhecer e saiba 
aprender,  portanto,  a  escola  precisa  buscar  alternativas  que  possibilitem a  este  profissional  estas 
competências e habilidades.

É mais do que evidente que a nova abordagem das práticas produtivas acarreta significativos 
impactos  sobre  o trabalhador  e  sua qualificação profissional.   Para  atender  a  este  novo perfil  do 
trabalhador, a escola precisa repensar seus currículos, a fim de buscar novas metodologias, mudança 
da  cultura  organizacional  e  pedagógica,  pois  esse  novo  perfil  profissional  inovador,  dificilmente 
poderia ser formado pela escola com uma administração e organização inadequada.

No  que  concerne  à  gestão  escolar,  em décadas  anteriores,  a  escola  priorizava  um modelo 
centralizador e controlador, concentrando toda a autoridade nas mãos de um só profissional, que de tal 
forma vertical, comandava a escola, mas sem a devida autonomia.

Segundo Lück (2000), até bem pouco tempo, o diretor escolar não tinha voz própria em seu 
estabelecimento  de  ensino,  pois  as  ordens  vinham de  órgãos  centrais,  acarretando  uma  falta  de 
autonomia  para  determinar  os  destinos  da  instituição,  bem  como  desresponsabilizando-os  dos 
resultados de suas ações.  Seu papel era de guardião e gerente de operações que eram estabelecidas em 
órgãos  centrais  e  seu  trabalho  o  de  repassar  informações,  controlar,  supervisionar  e  dirigir  o 
estabelecimento  de  ensino,  observando  as  normas  deliberadas  pelo  sistema  de  ensino  ou  pela 
mantenedora das instituição.

Nos novos cenários, a busca é por uma gestão participativa, pois não se pode mais encarar a 
escola  como uma instituição estática, mas viva, dinâmica, onde há uma rede de relações entre todos os 
que dela participam, direta ou indiretamente, necessitando de um novo enfoque organizacional.

Este trabalho surge desta necessidade em aprofundar conhecimentos sobre a formação do gestor 
escolar, tendo em vista encontrar subsídios para sua reorientação e ajustamento crítico às demandas 
emergentes da sociedade, apresentando suas competências e habilidades para o exercício democrático 
de seu trabalho.

Perspectivas da gestão democrática

A gestão da escola pública, tomando por base as propostas da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, número 9.394/96, e à luz das demandas sociais que envolvem todo o processo 
escolar, exige uma ação participativa, coletiva,  pois não basta ao gestor exercer o poder de mando ou 
ditar  normas,  mas  é  importante  que  ele  saiba  integrar  todas  as  pessoas  da  unidade  escolar  na 
construção  de  um  projeto,  de  tal  forma  que  os  objetivos  da  instituição  escolar,  estabelecidos 
coletivamente, sejam alcançados, e esse processo democrático se torne cada vez mais efetivo  dentro 
da sala de aula,  possibilitando a formação do cidadão crítico.

Gestão democrática 

A origem da palavra gestão vem do verbo latino, que segundo Cury (2002), significa levar sobre 
si,  carregar,  chamar  a  si,  executar,  exercer,  gerar,  implicando  uma  ação  com o  sujeito,  podendo 
perceber a postura metodológica da maiêutica socrática, uma vez que a palavra gestão já traz em si a 
implicação da participação de sujeitos com os quais se dialoga e, no caso da educação, sujeitos que 
buscam juntos, respostas para solucionar conflitos de âmbitos educacionais com repercussões sociais.
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Ainda  Cury (2002)  nos  chama  a  atenção  para  o  substantivo  gestus (em português:  gesto), 
significando no singular um feito, execução, e no  plural  tomando a conotação de feitos ilustres, 
notáveis,  nobres e corajosos, fazendo, assim,  a aplicação gramsciana sobre a importância de uma 
descoberta, quando acrescenta que é mais notável difundir uma verdade já conhecida, mas que é pouco 
socializada, do que descobrir uma realidade original. Observando tais parâmetros, pode-se perceber a 
gestão, como um novo modo de administração da realidade através  da comunicação, do trabalho 
coletivo e do diálogo. 

A Constituição da República  Federativa do Brasil de 5 de Outubro de 1888, assegura a gestão 
democrática, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 em seu 
artigo 3o, VIII e artigo 14º quando diz que:

O ensino  será  ministrado  com base  nos  princípios  da  gestão  
democrática do ensino publico, na forma desta Lei e da legislação dos  
sistemas de ensino.

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 
do ensino publico na educação básica, de acordo com as peculiaridades  
e conforme os seguintes princípios:

1. participação  dos  profissionais  da  educação  na  elaboração  do  
projeto pedagógico da escola

2. participação  das  comunidades  escolar  e  local  em  conselhos 
escolares ou equivalentes.

Novas formas de gestão escolar estão sendo buscadas a fim de contribuir para a democratização 
e autonomia das escolas em nosso país, principalmente as escolas públicas.

A  gestão  participativa  é  uma  dessas  formas,  sendo  que  um dos  primeiros  movimentos  de 
participação surgidos na escola pública, segundo Bastos (2002),  foi o dos estudantes secundaristas, no 
Distrito Federal, quando Anísio Teixeira era Secretário da educação, nos anos de 1931-1935.

Anísio Teixeira, em seu projeto de educação, concebia a escola como o único caminho para a 
democracia,  entendendo a democracia como o regime que é capaz  de possibilitar  as ferramentas 
necessárias ao controle social sobre o que é público, porém, esse movimento foi vetado pelas forças 
políticas que naquele momento, estavam preparando o chamado Estado Novo.

Na década de 70, reiniciam  os movimentos de democratização da administração do sistema 
escolar, com a luta por mais vagas nas escolas públicas, e pela eleição dos diretores de escolas diante 
de um cenário de desaceleração da economia, crise do petróleo, aumento da inflação, um decréscimo 
na  produção,  elevação  das  taxas  internacionais  de  juros,  enfraquecimento  das  instituições 
governamentais.

Esses elementos segundo Silva ( 2001, p. 164) evidenciam o declínio e a crise do Estado na 
forma de gerir o social, tornando-se imperioso buscar novas formas políticas de exercício do poder. É 
dentro desta conjuntura que vão surgindo novas lideranças empresariais e intelectuais, mais despertas 
para as necessidades de mudanças.

Segundo Lück (2001), na gestão participativa há um envolvimento de professores,  e outros 
funcionários da escola, os alunos, os pais, e representantes da comunidade, que tenham interesse na 
melhoria  da  escola  e  na  de  seu  processo  pedagógico,  onde  essa  atuação  é  pautada  no  trabalho 
associado dessas pessoas a fim de analisar situações,  propor soluções e encaminhamentos, agindo de 
forma  conjunta, criando um todo orientado por uma vontade construída coletivamente.

A vontade construída coletivamente passa pelo desejo de participar que no refletir de Bordenave 
( 1998, p. 16), é inerente ao próprio homem, pois é ”o caminho natural para o homem exprimir sua 
tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo.”

Bordenave (1998) chama a atenção para a caracterização da participação, pois, hoje em dia, 
tanto os setores progressistas como os tradicionalistas estão a favor da participação, sendo que cada 
um desses setores apresentam diferenças marcantes.
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Os  tradicionalistas  vêem na  participação  uma  forma  de  possibilitar  a  manutenção  de  uma 
determinada situação na qual há o controle de muitos, por alguns poucos, ficando o poder nas mãos de 
poucos, legislando muitas vezes em causa própria e perpetuando assim o poder.

Já os progressistas, na fala de Bordenave (1998), desejam a participação das pessoas a fim de 
facilitar  o  crescimento  da  consciência  crítica  da  população,  fortalecendo  assim  seu  poder  de 
reivindicação e preparando-a para o exercício de mais poder na sociedade, garantindo, também,  o 
controle das autoridades por parte do povo.

Bordenave (1998) ainda conclui que a participação tem duas bases: uma afetiva, onde a pessoa 
sente prazer em realizar coisas com as outras e uma base intrumental, quando as pessoas passam a 
entender que trabalhar em equipe é melhor do que trabalhar sozinho, o que possibilita a satisfação de 
outras necessidades, tais como a interação com os demais homens, a auto-expressão, o prazer de criar 
e recriar coisas, e a valorização de si mesmo pelos outros.

Alguns  administradores  escolares,   em nome  de  uma  administração  mais  moderna,  tentam 
envolver os participantes de sua instituição escolar apenas para legitimarem as decisões já tomadas 
anteriormente,  por  ele  próprio.   Essa  postura,  como  ressalta  Lück  (2001),  não  é  democrática, 
participativa, mas sim uma postura  de controle de pessoas,  usando o nome de participativa, posto que 
os  participantes  são  envolvidos  apenas  para  verbalizar  e  discutir  em grupo,  decisões  já  tomadas 
anteriormente.

Para que haja verdadeiramente a participação é preciso de acordo com Lück et al (apud LÜCK 
1996)  “uma força de atuação consciente”,  em que os membros dessa coletividade reconhecem e 
assumem que cada um tem seu poder de influenciar a dinâmica escolar e o contexto do qual fazem 
parte.

Quando os participantes da instituição escolar  tomam consciência da força de  atuação que 
possuem, formando o todo coletivo, usam essa força no sentido de romper barreiras,  lutarem pelos 
objetivos conjuntos,  lutarem por um ensino de qualidade, indo em busca de competência técnica, 
para a implementação de seus  projetos.

É nesse contexto que, segundo Werle (2001), a noção de competência se coloca, uma vez que se 
exige  um gestor  com ações  competentes,  reações  dinâmicas  para  enfrentar  cada  situação  que  se 
apresenta,  de  forma  integrada,  coletivamente,   tendo  a  visão  do  todo  e  não  apenas  de  partes 
fragmentadas,  como  se  o  administrativo  fosse  separado  do  pedagógico,  do  financeiro,  do 
organizacional, pessoal, entre outros, implicando uma visão dinâmica por parte do gestor, articulando 
a  situação  como  um todo,  envolvendo participantes,  que  antes  estavam excluídos  das  decisões  e 
avaliações  constantes. 

Claro que não é de um dia para o outro que essa consciência coletiva, essa ação participativa 
será construída.  

Essa construção participativa requer tempo e vai também esbarrar em barreiras tais como: a 
desmotivação do pessoal; o descrédito na possibilidade de  mudanças; a falta de tempo de alguns que 
participam do processo ensino-aprendizagem, pois os professores, em sua maioria não trabalham em 
tempo integral na mesma escola, mas dividem seu tempo entre várias escolas; os chamados grupinhos 
isolados de funcionários e  professores; pais desmotivados  a participarem; pessoas da comunidade que 
poderão confundir o seu papel participativo e outras questões que podem surgir, dificultando assim a 
participação coletiva.

Assim sendo, a escola deve possibilitar  a articulação e criação de uma cultura participativa e o 
desenvolvimento  de  habilidades  necessárias   à  atuação  coesa  de  todos  os  envolvidos  tais  como: 
compartilhamento de autoridade e  responsabilidades assumidas em conjunto; delegação de poder; 
valorização e respeito das opiniões diversas; comprometimento com a aprendizagem; participação do 
projeto político-pedagógico da escola, em sua formulação, discussão, ação, avaliação e reformulação, 
bem como a participação na resolução de problemas ligados a manutenção das instalações físicas da 
escola; gestão de equipamentos e gestão da verba orçamentária, mas tendo em mente não se preocupar 
apenas com os efeitos técnico-produtivos, travestido de participativo, tão perverso quanto o desvio 
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tecnocrático do modelo centralizador e burocrático, desprezando os efeitos sociais que devem surgir 
dessa ação conjunta, participativa.

Gestão escolar e formação de gestores

Segundo  Oliveira  (2002),  são  profundas  as  transformações  de  ordem    estrutural  e   de 
implementação de medidas direcionadas à gestão, organização e administração dos sistemas públicos 
de educação,  o que gera uma  reorientação na gestão escolar e formação de seus gestores, que a Lei 
número 9.394  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu Artigo 64 determina que:

a formação de profissionais para a administração,  planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional, para a educação básica, será feita em 
curso de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério  
da  instituição  de  ensino,  garantindo,  nessa  formação,  a  base  comum,  
nacional.

Ao gestor caberá segundo Lück (2001, p. 18 e 19), ações especiais tais como:

1. Criar uma visão de conjunto associada a uma ação de cooperativismo;
2. Promover um clima de confiança;
3. Valorizar as capacidades e aptidões dos participantes;
4. Associar esforços, quebrar arestas, eliminar divisões e integrar esforços;
5. Estabelecer demanda de trabalho centrado nas idéias e não em pessoas;
6. Desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto.

Essas  ações  deverão ser  pautadas  no conceito  de  autoridade compartilhada,  onde o modelo 
ditatorial anterior,  centralizado apenas na pessoa do gestor, desaparece, assumindo a forma de um 
poder   compartilhado,  que  busca  a  competência  de  cada  um  dos  participantes,  para  essa  ação 
participativa,  reconhecendo a contribuição de todos como fator base para o processo decisório no 
encontro de propostas e soluções para a instituição escolar.

A gestão participativa ainda apresenta algumas características propostas por Lück (2001, p.31) 
tais como: 

compartilhamento  de  autoridade,  delegação  de  poder,  responsabilidades  
assumidas em conjunto, valorização e mobilização da  sinergia da equipe,  
canalização de talentos e iniciativas em todos os segmentos da organização 
e o compartilhamento constante e aberto de informações.

Lück (2000) afirma que:  para que haja a implementação da gestão participativa na escola, faz-
se necessário a atuação de gestores competentes, proativos e comprometidos com os interesses da 
comunidade escolar e local, tendo efeito positivo sobre o processo ensino-aprendizagem.

A  exigência  desse  novo  perfil  do  gestor  educacional  tem criado  discussões  no  campo  da 
educação  e  da  formação  dos  gestores,  pois  estes  terão  que  lidar  com  problemas  de  ordem 
administrativa, financeira, legal, pedagógica, técnica, de pessoal e relacional, além de liderar outros 
líderes, na busca da participação de todos, em um mundo de incertezas, que se apresenta dia-a-dia no 
contexto  escolar,  buscando  as  competências  e  habilidades  necessárias  para   a  solução  desses 
problemas.

A formação por competência deve levar a ação prática. E a qualificação real do trabalhador, 
assim como  afirma  Deluiz  (1996),  compreende  nessa  formação,  um conjunto  de  competências  e 
habilidades, saberes e conhecimentos que provêm das mais variadas estâncias, tais como: da formação 
geral (conhecimento científico), da formação profissional (conhecimento técnico) e da experiência do 
trabalho e social (qualificações tácitas).

Podemos observar que a partir dos anos 80, na Europa, começava-se a conceituar competências 
que originavam-se das ciências da organização que surgiam a partir da crise do modelo de organização 
taylorista/fordista, ou seja, da mundialização da economia, o aumento competitivo dos mercados, a 
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exigência  da  melhoria  de  qualidade  de  produtos  e  a  flexibilização  dos  processos  de  produção  e 
trabalho. Assim sendo, Deluiz (1996, p. 19) afirma que:

competência  é  inseparável  da  ação  e  os  conhecimentos  teóricos  e  ou  
técnicos são utilizados de acordo com a capacidade de executar as decisões  
que  a  ação  sugere.  A  competência  é  a  capacidade  para  resolver  um 
problema em uma situação dada. A competência baseia-se nos resultados. 

 No modelo taylorista/fordista, o trabalhador era aquele que sabia manusear de forma primorosa 
as  ferramentas  numa  linha  de  montagem,  hoje,  o  trabalhador  bem qualificado é  aquele  que  tem 
conhecimentos gerais, visão de conjunto, maior destreza e raciocínio rápido, que lhe permita tomar 
decisões certas, de forma segura e convincente nos momentos de crise. Portanto, não importa apenas a 
posse dos saberes disciplinares escolares ou técnico-profissionais, mas a capacidade de mobiliza-los 
para resolver os problemas e enfrentar imprevistos na situação de trabalho

A educação surge então com novos desafios, uma vez deverá possibilitar a este profissional os 
requisitos  básicos   para  a  aquisição  das  competências  e  habilidades  necessárias  para  o  seu  bom 
desempenho no mercado de trabalho, a formação do cidadão preparado para  problemas atuais como a 
defesa do meio-ambiente, a tecnologia das informações e as  reivindicações locais, onde está inserida a 
comunidade escolar. 

A escola precisa repensar a própria atividade escolar, entendendo-a como um trabalho que exige 
empenho, esforço e dedicação por parte do aluno e do professor, na formação deste gestor, exercitando 
a reflexão sobre a prática pedagógica, vinculando-a a realidade social, abrindo espaços para que o 
aluno pense sobre o trabalho em suas diversas dimensões, analisando as diversas atividades realizadas 
dentro e fora da escola, somando as atividades práticas cotidianas aos problemas e as contradições 
vivenciadas no dia-a-dia e as formas de superá-los.

Competência profissional

As competências profissionais dizem respeito direto,  ao exercício da profissão, da qualificação 
real  do trabalhador,  que,  de  acordo com Deluiz  (1996),  precisam ter    dimensões   profissional  e 
política, a fim de que o trabalhador possa  acompanhar, enfrentar e refletir sobre as mudanças no 
processo produtivo, e não sirva apenas para uma adaptação e ajustamento à lógica mercantil, onde o 
sujeito trabalhador é mais um valor de troca. 

Machado  (1998,  p.35)  explica  que  qualificar  para  o  trabalho,  numa  visão  pragmática  e 
utilitarista de competência, é fazer uma redução dos espíritos à sociabilidade do capital, “é reificar os 
seres  humanos,  toma-los  como  simples  instrumentos,   com o  objetivo  supremo  de  naturalizar  e 
perenizar o sistema social dominante.”        

Perrenoud (1999)  classifica competência profissional como a capacidade de agir eficazmente 
em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos,  mas sem limitar-se a eles (...) a 
construção  de  competências  é  inseparável  da  formação  de  esquemas  de  mobilização  dos 
conhecimentos, com discernimento, em tempo real, ao serviço de uma ação eficaz.

Deluiz  (1996)  faz  uma  classificação  das  competências  com  uma  dimensão  profissional  e 
política:

Competências intelectuais: exercício do “aprender a aprender”, identificar, reconhecer e definir 
problemas,  formular  alternativas,  equacionar  soluções,  capacidade  de  pensar  estrategicamente, 
responder criativamente a novas situações, aprender a pensar para intervir de modo inovador, saber 
questionar, capacidade de elaboração própria.

Competências  organizacionais/metódicas:  saber  organizar  seu  trabalho,  estabelecer  métodos 
próprios, gerenciar seu tempo e espaço de trabalho.

Competências  comunicativas:  capacidade  de  discutir,  apresentar  idéias,  capacidade  de  se 
expressar,  comunicar-se  como  grupo,  uso  da  argumentação,  do  questionamento  das  regras 
estabelecidas, exercício do diálogo e da negociação.
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Competências sociais:  capacidade de relacionar/transferir conhecimentos que provêm da esfera 
social para o mundo do trabalho.

Competências comportamentais:  incorpora a subjetividade do trabalhador na organização do 
trabalho (iniciativa, motivação criatividade, vontade de aprender)

Competências políticas: capacidade de refletir/atuar na esfera da produção (posição/função na 
esfera produtiva, direitos/deveres, conteúdo do trabalho, processo de trabalho, formação profissional, 
acesso/domínio  das  informações),  capacidade  de  atuação  na  esfera  pública,  discutindo temas   de 
interesse geral da sociedade, integrando-se na cidadania.

Deluiz  (1996)  esclarece  que   a  abordagem  das  competências  deve  reconhecer   que  a 
qualificação  real  do  trabalhador  é  histórica,  e,  portanto,  tem seu  contexto  atual  no  processo  de 
globalização econômica, de reestruturação produtiva e de várias mudanças no conteúdo e natureza do 
trabalho.,  tais  como:  mundialização  dos  mercados  e  sua  crescente  integração;  a  deslocação  da 
produção para outros mercados; multiplicidade e multiplicação de produtos e serviços; tendência à 
conglomeração das empresas;  mudança nas  formas  de concorrência e cooperação interindustrial  e 
busca de estratégias de elevação de competitividade industrial, através da intensificação do uso das 
tecnologias informacionais e de novas formas de gestão do trabalho.

Deluiz (1996)  alerta para o fato de que à globalização econômica corresponde a globalização 
do mundo do trabalho e da questão social, uma vez que, o processo de acumulação flexível gera o 
fenômeno  paradoxal  de  ampliação  do  trabalho  precarizado  e  informal  e,  ao  mesmo  tempo,  a 
emergência de um trabalho revalorizado,  onde surge um trabalhador multiqualificado,  polivalente, 
devendo  exercer,  na  automação,  funções  mais  abstratas  e  intelectuais,  exercendo  menor  trabalho 
manual e mais manipulação simbólica.

Deluiz (1996)  complementa a análise esclarecendo que podem ocorrer três riscos  no modelo de 
competências: 1º o perigo de adotar o conceito de competência sem uma crítica, o que pode levar ao 
atendimento exclusivo às necessidades de reestruturação econômica e exigência dos empregadores; 2º 

o risco na abordagem individualizada e individualizante e o 3º risco é a preocupação com os resultados 
e não com todo o processo, onde se dá a construção das competências.

Novos desafios surgem em relação ao trabalho, de um modo geral, e, ao trabalho do gestor 
também,  trazendo desafios à sua formação, pois há uma crescente necessidade de articular a educação 
técnico-profissional com a educação geral, evitando a dualidade entre a educação propedêutica e a 
educação profissional, instrumental.

Veiga  (1997,  p.  18)  ao  ressaltar  essa  dicotomia  entre  teoria  e  prática,  antes  existente  na 
educação, observa que:

a  gestão  democrática  exige  a  compreensão  em  profundidade  dos  
problemas  postos  pela  prática  pedagógica.  Ela  visa  romper  com  a 
separação entre a concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre  
teoria e prática.  Busca resgatar o controle do processo e do produto do 
trabalho pelos educadores.

Assim,  a educação assume uma dupla dimensão em seus objetivos educacionais:  prepara o 
profissional competente e o cidadão socialmente responsável, o sujeito político comprometido com o 
bem-estar coletivo, sabendo trabalhar em equipe, resgatando o todo do processo educacional.

Os  cursos  de  formação   de  gestores  educacionais  devem privilegiar  o  desenvolvimento  de 
competências  e  habilidades  para  o  equacionamento  do  trabalho  em equipe,  buscando  também,  o 
resgate do processo educacional como um todo através da gestão democrática.

Outro  aspecto  a  ser  desenvolvido  nos  cursos  de  formação  de  gestores  educacionais  é   a 
aquisição  de  competências  organizacionais/metódicas,  ou  seja:  saber  organizar  seu  trabalho; 
estabelecer métodos próprios;  gerenciar seu espaço de trabalho  comprometido com a construção de 
uma  prática  administrativa  democrática,  apoiada  em instrumental teórico  e  prático  nas  propostas 
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político-pedagógicas definitivamente coletivas, a fim de facilitar o processo de democratização escolar 
e o processo pedagógico  com todos os seus envolvidos.

Os currículos de formação do gestor escolar, devem instrumentalizar o aluno na aquisição de 
competências políticas,  preparando-os para enfrentar de forma crítica,  os desafios apresentados pelos 
diferentes contextos  escolares e extra-escolares; na participação da preservação do meio ambiente, 
através da discussão, reflexão e ação criativa de projetos construídos coletivamente pela escola e sua 
comunidade.

Há que se preparar esse gestor também, para o desenvolvimento de  competências intelectuais 
no exercício de identificar problemas; formular alternativas de solução dos mesmos; desenvolver a 
capacidade de pensar estrategicamente, para intervir de modo inovador no processo de  cidadania, uma 
vez que, a cidadania envolve questões de ordem educacional, social,  política e econômica, e, como 
ressalta Candau (1995. p.13):

para  a  grande  maioria  dos  brasileiros,  vida  digna  supõe  lutar  pela 
satisfação  de  necessidades  básicas.  Uns  poucos  têm  estas  necessidades  
abundantemente satisfeitas e se movem em níveis crescentes de consumismo 
e individualismo.  Mas, há outros que assumem que a luta pela conquista de 
uma vida digna para todos supõe austeridade e solidariedade 

 O gestor precisa estar a par dos caminhos e descaminhos que seus alunos enfrentam, tendo a 
capacidade de,  junto com sua equipe,  relacionar e transferir  conhecimentos  que provêm da esfera 
social (competências sociais), e que afetam diretamente a comunidade escolar, para criar instrumentos 
coletivos, que viabilizem a melhoria  da qualidade de vida.

A escola precisa ser  entendida como um espaço de construção do conhecimento,  como um 
importante instrumento de análise crítica do contexto sócio-econômico, político e cultural   de uma 
sociedade que precisa mudar, baixar e até mesmo, zerar os seus índices de exclusão social, econômica, 
cultural, política, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Na formação do gestor, as novas condições tecnológicas e materiais do processo de produção e 
trabalho precisam ser  privilegiadas  também,  criando disciplinas  que atentam para  estas  diferentes 
esferas,  que  mudam  com  tanta  rapidez  e  pluralidade,  instigando  à  formação  continuada  desse 
educador/gestor assim como ressalta Pereira e colaboradoras (2000, p. 207) quando dizem que:

a formação tem que ser contínua, centrada na atividade cotidiana de sala  
de aula, próxima a problemas reais dos professores, tendo como referência  
central o trabalho das equipes docentes, assumindo portanto, uma dimensão  
participativa, flexível e de uma investigação ativa.

A formação continuada não está restrita somente a cursos e mais cursos, mas envolve também a 
pesquisa  constante,  questões  problematizadoras,  pensamento  reflexivo,  e   diálogo  reflexivo, 
permanente dentro de sua comunidade escolar e fora dela, pois ainda Pereira e colaboradoras (2000, p. 
212) afirmam que:

é na reflexão que o professor analisa as causas e as conseqüências de sua  
conduta docente, superando os limites didáticos e o transcorrer da própria 
aula  A atitude do professor diante de um posicionamento reflexivo é de  
ausência  de  preconceitos,  de  responsabilidade,  de  entusiasmo  e  de  
autonomia intelectual, acreditando no que faz. 

A escola precisa possibilitar um ambiente educativo, onde a formação seja encarada como um 
processo permanente  de todos os envolvidos.

A  própria escola deve ser uma fonte de pesquisa para os profissionais que participam dela e 
para  outros  pesquisadores,  trabalhando  a  reflexão  ação,  possibilitando  a  construção  de  novos 
conhecimentos e propostas que venham atender ao processo democrático de uma sociedade mais justa, 
igualitária  e  uma  escola  de  qualidade,  possibilitando  o  desenvolvimento  de  competências 
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comportamentais de iniciativa, motivação, vontade de estar sempre aprendendo, incorporando assim, a 
subjetividade do trabalhador na organização do trabalho.

Para que isto aconteça, a formação desse educador/gestor deve partir, segundo referências de 
Pereira e colaboradoras (2000, p. 206 e 207) do pressuposto de que:

quem constrói o conhecimento é o próprio cognoscente, e isso implica em 
uma  postura  de  compreensão  da  globalidade  do  sujeito  que  aprenderá 
através de um processo interativo e dinâmico.  Sem tal concepção acerca do  
conhecimento, o profissional apenas repetirá e reproduzirá práticas antes  
vividas, limitando-se a cumprir o que lhe foi proposto tendo uma atitude de  
repetidor e não de sujeito de suas ações. 

 No modelo centralizador burocrático da administração escolar, o gestor não era sujeito de suas 
ações, pois não havia autonomia para isso.    

Hoje, na gestão escolar, o que se pede é um gestor com autonomia, sujeito de suas ações, que 
planeje de forma participativa, e para tanto, precisa levar sua profissão a sério e as pessoas que estão 
envolvidas no processo também.

De acordo com Gandin (1999, p. 121), quando alguém tiver um desejo real de planejamento 
participativo deve ater-se a um aspecto metodológico de grande importância que é:

recolher o que as pessoas sentem, desejam e pensam da maneira como elas  
o pensam, desejam e sentem, utilizando as próprias palavras que as pessoas  
escrevem ou pronunciam.  O importante é definir que, para construir um 
processo participativo com distribuição do poder,  não é  suficiente  pedir  
sugestões e aproveitar aquelas que pareçam simpáticas ou que coincidem 
com pensamentos ou expectativas dos que coordenam: é necessário que o  
plano se construa com o saber, com o querer e com o fazer de todos. 

A  formação  do  gestor  deve  buscar  metodologias  onde  seus  fundamentos  teóricos  estejam 
pautados na ação transformadora e na justiça social,  possibilitando a compreensão da dinâmica da 
participação como um procedimento normal das pessoas, entendendo que todas possuem uma parcela 
de poder, de responsabilidade,  de cumplicidade,  e,  que precisam estar  juntas para tomar  decisões; 
propor soluções para os problemas que surgirem; planejar, coordenar e avaliar a implementação de 
projetos no âmbito escolar e fora dele.  

Cada participante precisa ter clara  a sua atuação pessoal no grupo para construir o coletivo.  

 Gandin (2000, p. 121) ainda acrescenta que: “não pode haver processo participativo se não 
acontecer o pronunciamento reiterado de cada pessoa, por si.” 

Outro  fator  que  nos  chama  a  atenção  na  formação  do  gestor  também  está   ligado  às 
competências  comunicativas citadas  por Deluiz (1996), que é o desenvolvimento  pessoal; habilidade 
de se comunicar  bem;  de mobilizar  sua equipe para os  projetos  coletivos;  facilitar  a participação 
coletiva; negociar e resolver conflitos;  avaliar de forma participativa, através de métodos e técnicas 
que atendam às reais necessidades do projeto escolar.

Faz-se  necessário  o  entendimento  da  construção  coletiva  do  projeto  político-pedagógico  da 
escola, numa relação horizontal e de igual participação dialógica entre todos os participantes, uma vez 
que, a escola deve ser um espaço propício para  a discussão política, onde, segundo Padilha (2001) ser 
político  significa  conhecer  todos  as  esferas  da  escola,    de  forma  profunda,  como  se  dá  o 
estabelecimento  de  suas  relações  de  poder  no  inteiro  da  escola  e  fora  dela,  a  fim de  verificar  a 
repercussão dos serviços que serão prestados à comunidade. Acrescenta ainda Padilha (2001, p. 22) 
que:

fazer  política na escola significa conhecer profundamente os educandos,  
sua realidade, seu contexto, suas carências,  necessidades, potencialidades 
e  expectativas,  bem  como  estabelecer  o  justo  equilíbrio  de  forças  e  
representatividade  dos  diversos  sujeitos  coletivos  da  escola  na  gestão  e 
definição  das  políticas  que  conduzem  as  questões  administrativas,  
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financeiras e pedagógicas da instituição escolar.  Ser político nesse sentido,  
é verificar qual é o grau de influência que as decisões tomadas nesse nível  
educacional exercem nos níveis educacionais municipal, estadual e federal.

Nesse sentido, a educação e a gestão escolar  passam a ser vistas fundamentalmente como um 
espaço democrático e participativo., o que fica evidenciado na construção coletiva do projeto político-
pedagógico.

A estrutura do projeto político-pedagógico, po sua vez,  precisa ser vista como indicativo da 
proposta daquela unidade escolar, o que vai  variar de escola para escola.

Na  construção  da  justificativa  e  do  seu   histórico,  o  projeto  político-pedagógico  precisa 
apresentar  o que a escola pretende  realizar a partir de suas reais condições, suas estratégias, seus 
recursos, sua identificação, bem como a narração de como se deu este processo de articulação dos 
segmentos  da  escola  na  realização  do  projeto,  as  decisões  tomadas,  demonstrando  seu  ponto  de 
partida, seu marco referencial, as prioridades e ações que se pretendem alcançar na escola,  pela escola 
e  para  a  escola,  demonstrando assim,   a  relevância  das  propostas  do grupo,  suas  prioridades  e  o 
alcance social que essas ações levarão.

O gestor precisa estar atento a todas as etapas do projeto político-pedagógico, a fim de que cada 
participante  da  construção  do  projeto  se  sinta  verdadeiramente  participante  e,  ao  final,  de  sua 
construção,  sejam  responsáveis  pela  sua  ação,  avaliação  e  re-elaboração,  sempre  que  se  fizer 
necessário.

O projeto  político  pedagógico  estará  respondendo  a  pergunta:  qual  é  a  escola  dos  nossos 
sonhos?

Se o grupo que participou de sua construção for trabalhado para essa construção democrática, 
ele se sentirá  livre para se debruçar sobre o projeto e escrever ali seus sonhos e ideais para uma escola 
mais justa, igualitária e de qualidade.

Conclusão 

É necessário que a gestão democrática seja vivenciada no dia-a-dia das escolas; seja incorporada 
ao cotidiano e se tornar tão essencial à vida escolar quanto é a presença de professores e alunos na 
instituição escolar.

Para tanto, os cursos de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar devem privilegiar 
uma ação democrática dentro das Universidades e Faculdades, possibilitando disciplinas que garantam 
uma sólida formação em educação e nas concepções de educação; priorizar também a formação para a 
autonomia das pessoas e das instituições; domínio e análise crítica das ciências que a fundamentam; 
qualificação científica e em técnicas de gestão de instituições.

Na  formação  dos  gestores  há  que  se  possibilitar  o  desenvolvimento  de   competências  e 
habilidades  nos  âmbitos  intelectuais,  comunicativas,  sociais,  organizacionais/metódicas  e 
comportamentais  levando  em  consideração  também,  a  dimensão  política,  para   que  o  gestor 
educacional venha a exercer  uma liderança democrática na construção, coordenação e avaliação de 
projetos e do projeto político-pedagógico da instituição escolar,  havendo assim uma  relevância dos 
programas propostos para serem desenvolvidos pela escola e comunidade.

 A gestão democrática é garantida na Carta Magna brasileira, e, é um ganho de todos os que 
lutaram por ela, embora, ainda não tenha sido incorporada à prática educacional brasileira como um 
todo. 

Faz-se  necessário,  portanto,  a  modificação  dos  currículos  dos  cursos  de  Pedagogia  com 
habilitação em Administração Escolar, contemplando conteúdos e práticas com base na solidariedade 
e nos valores humanos que formam o construto ético da vida humana em sociedade.
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